Kopi av innkomne høringsuttalelser
Lyngdal
Varsel om oppstart
Detaljregulering E39 Mandal-Lyngdal øst

02

21

Oversikt over innkomne høringsuttalelser
*Merk at alle innspill fra Din E39 er samlet i en tabell, og ligger bakerst i denne sammenstillingen.
Nr
Avsender
Dato
Myndigheter
1
Statsforvalteren i Agder
19.01.2021
2
Agder Fylkeskommune
03.02.2021
3
Statens vegvesen
20.01.2021
4
Brannvesenet Sør IKS
22.12.2020
5
Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE)
31.01.2021
6
Direktoratet for mineralforvaltning
15.12.2020
7
Mattilsynet
20.01.2021
8
Den norske kirke, Agder og Telemark bispedømmeråd
18.12.2020
9
Kystverket
11.01.2021
10
Agder Energi Nett AS (AEN)
18.01.2021
11
Fiskeridirektoratet v/ forvaltningsseksjonen i region sør
05.01.2021
Organisasjoner, lag, foreninger og politiske partier
12
Agder Bondelag
15.01.2021
13
Naturvernforbundet i Agder
20.01.2021
14
Norsk lastebileierforbund Agder og Rogaland
18.01.2021
Grunneiere, privatpersoner og næringsliv
15
Jan Olav Lundal (Din E39)*
13.01.2021
16
Jarleiv Stålesen
05.12.2020
17
Jon-Sverre og Berit Salamonsen
20.01.2021
18
Kjell Arve Vidringstad (Din E39)*
13.01.2021
19
Kjell og Nina Kniven
20.01.2021
20
Lindland Eiendom AS
20.01.2021
21
Nils Konrad
12.01.2021
22
Tore Hanssen
20.01.2021
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Vår dato:

Vår ref.:

19.01.2021

2020/9740

Deres dato:

Deres ref.:

04.12.2020
Sweco AS

Saksbehandler, innvalgstelefon

Bjørn Loland, 38 17 62 23

Innspill til oppstart av detaljregulering for E39 - Mandal og Lyngdal øst i
Lindesnes og Lyngdal kommuner
Vi viser til brev fra SWECO AS, med varsel om oppstart av detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal
øst i Lindesnes og Lyngdal kommuner. Vi viser også til eksterne samarbeidsgruppemøter den
23.10.2020 og 17.12.2020 og møte mellom Nye Veier, SWECO og Statsforvalteren i Agder den
27.11.2020.
Formålet med planen er å legge til rette for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst, samt to
tilførselsveier fra henholdsvis Tredal til Stiland og Udland til Blørstad. Strekningen planlegges som 4felts motorvei med fartsgrense 110 km/t.
Detaljreguleringen bygger på vedtatt områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal, vedtatt 26.03.2020
i Lyngdal kommune, og 23.04.2020 i Lindesnes kommune.
Innspill fra Statsforvalteren:
Områdereguleringen for E39 Mandal – Lyngdal Øst har detaljerte bestemmelser som gir klare
føringer for valgte løsninger i detaljreguleringen. Statsforvalteren har i møter med Nye Veier og
Sweco gitt signaler om at planarbeidet etter vår foreløpige vurdering følger disse opp på en god
måte. Vi legger til grunn at bestemmelser knyttet til dyrket mark, kartlegging av vegetasjon og
hensyn til drikkevann følges opp i det videre planarbeidet.
Faunapassasjer
Statsforvalteren har gjort seg kjent med rapport fra kartlegging av viltpassasjer og forventer at
funnene fra rapporten legges til grunn ved planlegging av faunapassasjer for storvilt. I rapporten
anbefales det en rekke plasseringer av faunapassasjer med gode forslag til utforming. Etter vår
foreløpige vurdering vil et antall faunapassasjer med slik utforming som beskrevet i denne
rapporten være tilstrekkelig for å dempe den økologiske barriere-effekten den nye veien vil kunne
ha, jf. vår innsigelse til områdereguleringen. Statsforvalteren legger til grunn at disse anbefalingene
følges opp i det videre planarbeidet, jf. områdereguleringens bestemmelser § 3.3.9 bokstav a og d,
og at valgte løsninger for faunapassasjer klart fremkommer av plankart og bestemmelser.

E-postadresse:
sfagpost@statsforvalteren.no
Sikker melding:
www.statsforvalteren.no/melding

Postadresse:
Postboks 504,
4804 Arendal

Besøksadresse:
Fløyveien 14, Arendal

Telefon: 37 01 75 00
www.statsforvalteren.no/agder
Org.nr. 974 762 994

Side: 2/3

Vannforekomster
Statsforvalteren legger til grunn at områdereguleringens bestemmelse § 3.3.12 om vann, vannveier
og myr følges opp i planarbeidet og at eventuell påvirkning og avbøtende eller skadereduserende
tiltak fremgår av planbeskrivelsen eller i vedlegg, samt sikres i plankart og bestemmelser. Videre ber
vi om at det klart kommer frem av plankart og bestemmelser hvordan nye løp for elver og bekker
som berøres av veitiltaket i anleggsfasen skal håndteres i tråd med bestemmelse § 2.4 bokstav f. Vi
anbefaler at det fremgår av bestemmelser at kryssing av mindre vannveier i kulvert under
veianlegget også skal utformes slik at de gir vandringsmuligheter for mindre dyr.
Klimagassutslipp – arealbruksendringer
Fagrapport for klimagassutslipp fra områdereguleringen viste at utslipp knyttet til masseutskifting av
myrer kunne utgjøre opptil 20 % av klimagassutslippene i byggefase. Statsforvalteren vil gi faglig råd
om at det i detaljreguleringen søkes løsninger som reduserer omdisponering av myr og andre
karbonrike arealer og at man i det videre planarbeidet grundig undersøker muligheter for kryssing
av myrer med alternative metoder. Videre ber vi om at det vurderes ulike former for etterbruk og
utslippsreduserende tiltak fra utslipp av klimagasser fra omdisponert organisk materiale.
NiN-naturtypedata for Austadhalvøya
Det har i løpet av 2020 blitt gjennomført NiN-naturtypekartlegging for store deler av Austadhalvøya
nord til dagens E39. Dataene ligger til godkjenning/publisering hos Miljødirektoratet, og er enda ikke
offentliggjort. Vi anbefaler at det sjekkes ut om det foreligger registreringer som har relevans for
planarbeidet. Statsforvalteren kan kontaktes om tilgang til dataene.
Statsforvalteren ber ellers om at særlig følgende vurderes og gjøres rede for i det videre
planarbeidet:
-

-

-

Klima- og energiplanlegging, jf. pbl § 3-1 første ledd bokstav g). Se bl.a. Miljødirektoratets
veileder: https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/arealplanlegging/miljohensyn-iarealplanlegging/klima/klimagassutslipp/
Folkehelse, jf. lov om folkehelsearbeid § 4.
Støy, se retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016).
Luftkvalitet, se retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
(T-1520/2012).
Estetisk utforming/landskapsestetikk, jf. pbl. § 1-1 femte ledd.
Universell utforming, jf. pbl. § 1-1 femte ledd.
Barn og unges interesser, jf. pbl. § 1-1 femte ledd og rundskriv om barn og planlegging T2/2008.
Risiko- og sårbarhetsanalyse. Resultatet fra analysen skal innarbeides i plan og
bestemmelser, jf. pbl. § 4-3. Veilederen «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging –
metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen» (DSB/2017) anbefales.
Klimaendringer/klimatilpasning skal også belyses i ROS-analysen, se i denne sammenheng
bl.a. www.klimatilpasning.no.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jf. § 7.
Vannforskriften § 12.
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Med hilsen
Hans Olav Myskja (e.f.)
rådgiver

Bjørn Loland
seniorrådgiver
Miljøvernavdelingen

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Norges vassdrags- og
energidirektorat
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Postboks 353

BRUMUNDDAL
ARENDAL
LILLEHAMMER
MARNARDAL
LYNGDAL

2381
4809
2605
4534
4577

SÆRUTSKRIFT
Arkivsak-dok. 20/26351-5
Saksbehandler Diderik Cappelen

Lindesnes og Lyngdal kommune - Detaljregulering ny E39 Mandal Lyngdal øst - Oppstart av planarbeid

Saksgang
1 Fylkesutvalget

Møtedato
02.02.2021

Saknr
18/21

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 02.02.2021 sak 18/21
Møtebehandling
Representanten Gro Bråten (Ap) fremmet endringsforslag – punkt 2a:
Optimalisering av veianlegget med sikte på 40 % reduksjon i klimagassutslipp målt i
CO2 ekvivalente verdier i byggefase og 75 % reduksjon i driftsfase (i forhold til
tidligere vedtatte kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune).
Ungdommens fylkesordfører Johannes Strømberg, ungdommens fylkesutvalg
fremmet tilleggsforslag:
Nytt punkt: 2.i. Interessene til de lokale ungdomsrådene i Lyngdal og Lindesnes.
Votering
Forslaget fra Ap vedtatt med 10 mot 1 stemme (FrP).
Forslaget fra ungdommens fylkesutvalg enstemmig vedtatt.
Fylkesrådmannens punkt 1 vedtatt med 10 mot 1 stemme (MDG).
Fylkesrådmannens punkt 2-5 enstemmig vedtatt.
Fylkesutvalget - vedtak
Pkt. 1
Fylkesutvalget ser det som positivt at det nå er satt i gang arbeid med
detaljregulering for ny firefelts stamvei på den aktuelle strekningen.
Planarbeidet bør gis god fremdrift slik at anleggsstart kan skje så snart som mulig.
Hensynet til fremdrift må imidlertid ikke gå på bekostning av en god planprosess.
Pkt. 2
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Det forutsettes at de overordnete rammene slik de er fastlagt i områdereguleringen
videreføres i detaljreguleringen.
Fylkesutvalget vil spesielt be om at følgende forhold blir ivaretatt i den videre
prosessen:
a) Optimalisering av veianlegget med sikte på 40 % reduksjon i klimagassutslipp
målt i CO2 ekvivalente verdier i byggefase og 75 % reduksjon i driftsfase (i
forhold til tidligere vedtatte kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune).
b) Fleksible og fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikk og pendlerparkering i
kryssene
c) Drikkevannsressursene nord for Mandal by samt Tarvannet
d) Gode krysningsmuligheter for hjortevilt
e) Landskapsestetikk
f) Friluftsliv
g) Gode ordninger for gjenbruk av matjord som blir berørt av veianlegget
h) Kulturmiljøinteressene i området
i) Interessene til de lokale ungdomsrådene i Lyngdal og Lindesnes.
Pkt. 3
Fylkesutvalget er positiv til at detaljreguleringen også omfatter kryss Stiland/Heddan
med tilførselsvei til Udland. Et kryss med ny tilførselsvei vil legge til rette for at det
senere kan bygges ny vei fra Udland til Reme. Et bedre veisystem i dette området vil
ha store regionale effekter. Fylkesutvalget ber om at nytt kryss og tilførselsvei til
Udland bygges ut og bekostes som del av stamveianlegget. Fylkeskommunen vil
sammen med kommunen jobbe for at ny vei videre til Reme får statlig finansiering og
kan realiseres.
Pkt. 4
Det må i planarbeidet beskrives hvordan omkjøring skal skje dersom hele eller deler
av den nye stamveien stenges. Dagens E39 har store utfordringer med
fremkommelighet i deler av vinterhalvåret, og vinterdriftsklassen vil bli redusert
dersom fylkeskommunen overtar veien.
Pkt. 5
Det vises forøvrig til nærmere opplysninger og kommentarer i saksfremlegget.
Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet i planprosessen fortsetter og
at fylkeskommunen tas med på råd i det videre planarbeidet. Innspillene gitt i denne
saken vil da kunne bli konkretisert nærmere.
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Fylkesrådmannens forslag til vedtak
Pkt. 1
Fylkesutvalget ser det som positivt at det nå er satt i gang arbeid med
detaljregulering for ny firefelts stamvei på den aktuelle strekningen.
Planarbeidet bør gis god fremdrift slik at anleggsstart kan skje så snart som mulig.
Hensynet til fremdrift må imidlertid ikke gå på bekostning av en god planprosess.
Pkt. 2
Det forutsettes at de overordnete rammene slik de er fastlagt i områdereguleringen
videreføres i detaljreguleringen.
Fylkesutvalget vil spesielt be om at følgende forhold blir ivaretatt i den videre
prosessen:
a) Optimalisering av veianlegget med sikte på reduksjon av klimagassutslipp.
b) Fleksible og fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikk og pendlerparkering i
kryssene
c) Drikkevannsressursene nord for Mandal by samt Tarvannet
d) Gode krysningsmuligheter for hjortevilt
e) Landskapsestetikk
f) Friluftsliv
g) Gode ordninger for gjenbruk av matjord som blir berørt av veianlegget
h) Kulturmiljøinteressene i området
Pkt. 3
Fylkesutvalget er positiv til at detaljreguleringen også omfatter kryss Stiland/Heddan
med tilførselsvei til Udland. Et kryss med ny tilførselsvei vil legge til rette for at det
senere kan bygges ny vei fra Udland til Reme. Et bedre veisystem i dette området vil
ha store regionale effekter. Fylkesutvalget ber om at nytt kryss og tilførselsvei til
Udland bygges ut og bekostes som del av stamveianlegget. Fylkeskommunen vil
sammen med kommunen jobbe for at ny vei videre til Reme får statlig finansiering og
kan realiseres.
Pkt. 4
Det må i planarbeidet beskrives hvordan omkjøring skal skje dersom hele eller deler
av den nye stamveien stenges. Dagens E39 har store utfordringer med
fremkommelighet i deler av vinterhalvåret, og vinterdriftsklassen vil bli redusert
dersom fylkeskommunen overtar veien.
Pkt. 5
Det vises forøvrig til nærmere opplysninger og kommentarer i saksfremlegget.
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Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet i planprosessen fortsetter og
at fylkeskommunen tas med på råd i det videre planarbeidet. Innspillene gitt i denne
saken vil da kunne bli konkretisert nærmere.
Vedlegg
Områderegulering ny E39 Mandal - Lyngdal øst - Saksprotokoll
Områderegulering ny E39 Mandal - Lyngdal øst - Offentlig ettersyn saksfremstilling
Gjeldende områderegulering - Planbeskrivelse-kortversjon
Varsel om oppstart_detaljregulering E39 Mandal-Lyngdal øst.pdf
Sammendrag
Nye Veier AS har meldt om oppstart av detaljregulering for ny fire-felts E39 på
strekningen Mandal (Mandalselva) – Lyngdal øst (Herdal). Planarbeidet berører
kommunene Lindesnes og Lyngdal. Detaljreguleringen vil bli basert på
områdereguleringer vedtatt våren 2020. Områdereguleringene fastlegger de
overordnete rammene for anlegget, veikorridor, kryssplassering, tilførselsvei o.a.
I detaljreguleringen vil prosjektet bli nærmere bearbeidet og optimalisert.
Fylkesrådmannen mener at det bør legges spesielt vekt på reduksjon av
klimagassutslipp, kollektivtrafikk samt arealbevarende interesser knyttet til vilt,
kulturmiljø, vannforvaltning, friluftsliv og landskap samt gode ordninger for gjenbruk
av matjord.
Fylkesrådmannen er tilfreds med at detaljreguleringen også omfatter nytt kryss
Stiland med tilførselsvei til Udland. Fylkesrådmannen mener at også dette krysset og
tilførselsvei bør bygges ut som del av E39. Det er et mål å få etablert ny vei videre til
Reme for at de viktige bedriftene som er i området får en mer effektiv vei, og for at
trafikksikkerheten og bomiljøet langs dagens vei kan forbedres. Et slikt veianlegg vil
være avhengig av statlig finansiering. Prosjektet er prioritert i fylkestingets innspill til
kommende Nasjonal transportplan. Det vil være en prioritert oppgave for
fylkeskommunen å jobbe for å få prosjektet finansiert med statlige midler. En
forutsetning for at dette skal være realistisk vil være at kryss og tilførselsvei er bygd
ut.
Saksopplysninger
Nye Veier AS har i ekspedisjon av 5.12.2020 meldt om oppstart av detaljregulering
for ny 4-felts E39 på strekningen Mandal (Mandalselva) til Lyngdal øst (Herdal).
Planarbeidet berører kommunene Lindesnes og Lyngdal der de respektive
kommunene vil være planmyndighet.
Det foreligger godkjente områdereguleringsplaner for strekningen vedtatt våren 2020
i hhv. Lindesnes og Lyngdal kommune. Områdereguleringen ble initiert av Nye Veier
AS og baserer seg på en mer indre linje enn opprinnelig vedtatt kommunedelplan
som var utarbeidet av Statens Vegvesen.
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De overordnete rammene for veianlegget – veikorridor, antall kryss og plassering av
disse m.m. er fastlagt i områdereguleringen.
Fylkesutvalget i Vest-Agder fylkeskommune avga følgende høringsuttalelse (sak
56/19) da områdereguleringen var utlagt til offentlig ettersyn våren 2019:
Pkt. 1
Vest-Agder fylkeskommune ser det som positivt at Nye Veier A/S i betydelig grad har
lykkes med å optimalisere kost-/nyttefaktoren for den aktuelle strekningen.
Pkt. 2
Vest-Agder fylkeskommune mener at den foreslåtte områdereguleringen samlet sett vil
være å foretrekke fremfor gjeldende kommunedelplan. Det legges her avgjørende vekt
på at områdereguleringen kommer vesentlig bedre ut i forhold til prissatte konsekvenser
enn gjeldende kommunedelplan.
Pkt. 3
Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at kryss Blørstad med tilførselsvei til Tredal samt
kryss Herdal, bygges ut og bekostes av Nye Veier A/S.
Pkt. 4
Av hensyn til regional utvikling og kollektivtrafikk er det ønskelig at også kryss Heddan
med tilførselsvei til Udland etableres og bekostes som del av utbyggingsprosjektet. VestAgder fylkeskommune ønsker en nærmere dialog med Nye Veier A/S og Lindesnes
kommune om dette.
Pkt. 5
Vest-Agder fylkeskommune ser det som beklagelig at målsetningen om reduksjon av
CO2-utslipp i anleggs- og driftsfasen langt fra er oppnådd. Det er viktig at dette følges
opp i detaljplanfasen. I dette ligger også at nedbygging av myr så langt mulig bør
unngås.
Pkt. 6
Det gjøres oppmerksom på at planen ikke kan endelig vedtas før forholdet til
kulturminneloven er avklart.
Pkt. 7
Vest-Agder fylkeskommune mener at hensynet til vilt ikke er tilstrekkelig ivaretatt i
planforslaget. Plankart og bestemmelser bør i større grad legge føringer som sikrer at
gode trekkmuligheter for vilt sikres i detaljreguleringen.
Pkt. 8
Vest-Agder fylkeskommune har ut over dette følgende innspill og merknader til det
fremlagte planforslaget:
•
•
•

Bestemmelsene bør tydeliggjøres når det gjelder reetablering av jordbruksressurs
som går tapt.
Vest-Agder fylkeskommune vil allerede nå spille inn at det må legges ned trekkrør
for digital infrastruktur langs hele ny E39 samt tilførselsveier.
Utfylling ved Lenefjorden bør begrenses.
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•

Det må inntas i bestemmelsene at det skal iverksettes tiltak for å hindre spredning
av fiskeslaget sørv mellom Møglandsvatnet og Skadbergvatnet.

Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at det i neste planfase vil bli lagt stor vekt på å
komme frem til gode avbøtende tiltak i forhold til kulturmiljø, natur og miljø.
Kommunene og tiltakshaver bes ut over dette om å nyttiggjøre seg de øvrige
merknadene som fremkommer i saksutredningen.
Pkt 9
Det må inntas i bestemmelsene at det skal iverksettes tiltak for å hindre forurensing av
drikkevannskildene til Mandal kommune, i tråd med den nye vannforskriften.

En del av Vest-Agder fylkeskommunes merknader er fulgt opp ved sluttbehandling av
områdereguleringene. Andre forhold vil avklares og følges opp i forbindelse med det
nå aktuelle detaljreguleringsarbeidet.
Trekkrør for digital infrastruktur er nå nedfelt som standardkrav i revidert Håndbok
N200 Vegbygging.
Det er i områdereguleringene gitt bestemmelser og føringer for videre arbeid med
detaljreguleringen. Stikkordsmessig er det gitt bestemmelser og føringer bl.a. knyttet
til følgende forhold av særlig interesse for fylkeskommunen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikale forhold (kryss, tilførselsveier)
Vannforvaltning (herunder drikkevann)
Klima
Kulturmiljø
Vilt
Landskapsestetikk
Landbruksressurser
Friluftsliv

Ettersom områdereguleringsplanene er vedtatt i to kommuner er det noen ulikheter i
bestemmelsene for de respektive planene.
Detaljreguleringen skal videreføre, optimalisere og detaljere løsninger og formål gitt i
vedtatte områdereguleringer.
Planområdet strekker seg fra Mandalselva i øst (Lindesnes kommune) til Herdal i
Lyngdal kommune. I øst kobles planen til etappen Mandal øst – Mandal som er
under bygging med ventet ferdigstillelse 2022. I vest (Herdal) kobles planen til vedtatt
detaljregulering for ny E39 Lyngdal øst – Røyskår. Veitraseen slik den er foreslått i
områdeplanene kan ses på følgende lenke: E39 Mandal-Lyngdal Øst
(geodataonline.no)
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Kryss Stiland/Heddan

Kryss
Blørstad

Udland
Prinsipp for
eventuell ny vei
mellom Udland og
Reme
Dagens E39

Mandal by

Kart som viser reguleringsplanområdet (Kilde: Nye Veier AS/Sweco. Noen påtegninger gjort av AFK)

Noen nøkkeltall/-opplysninger
Samlet veilengde
Ca. 25 km
Estimert total
6,7 mrd.
byggekostnad
Fartsgrense
110 km/t
Standard
4-felts motorvei. Det står ikke konkret i oppstartsmeldingen,
men Nye Veier har opplyst at det kan bli aktuelt å planlegge
for en såkalt smal 4-feltsvei. Det vil fortsatt være fullverdig
motorvei med fartsgrense 110 km/t, men midtrabatt og
skuldre blir noe smalere enn vanlig. Dette er basert på nye
regler for motorvei på strekninger med relativt lav
årsdøgntrafikk.
Kryss

•

•
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Blørstad med tilførselsvei til Tredal ved Vigeland (sentrum
i tidligere Lindesnes kommune). Dette krysset og
tilførselsvei bygges ut i regi av Nye Veier AS som del av
stamveianleggget.
Stiland (tidl. kalt Heddan) med tilførselsvei til dagens E39
på Udland. Dette krysset og tilførselsvei detaljreguleres,
men Nye Veier AS er ikke innstilt på å bygge dette, med
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mindre det i regi av andre måtte bli bygget ny vei mellom
Udland og Reme (se oversiktskart). Kryss Stiland/Heddan
med tilførselsvei til Udland er ikke samfunnsøkonomisk
lønnsomt uten tilhørende ny vei til Reme.
Større broer
Lengre tunnel

• Mandalselva
• Audnadalen
Haugdal-Lene (ca. 2500 meter)

Nye Veier har som mål å ha politisk vedtatte detaljreguleringer innen desember 2021
med ambisjon om byggestart i 2022 og veiåpning i 2026.
Det har vært avholdt to møter i ekstern samarbeidsgruppe. Her deltar representanter
fra administrasjonen i fylkeskommunen, kommunene samt fylkesmannen og andre
statlige instanser. Fylkeskommunen har på møtene gitt noen generelle innspill til
planarbeidet, da med forbehold om politisk behandling av oppstartsmeldingen.
Frist for å komme med innspill til reguleringsplanarbeidet er satt til 20.01.2021.
Fylkeskommunen er gitt utsatt frist til å kunne behandle saken i fylkesutvalget
2.02.21.
Det legges til grunn at Statens vegvesen i sitt innspill også vil komme inn på trafikale
forhold som omtales i denne saken.
Vurderinger
Fylkesrådmannen er tilfreds med at det nå er satt i gang arbeid med detaljregulering
for den aktuelle strekningen. Ny fire-felts vei vil være viktig for regional utvikling,
trafikksikkerhet og fremkommelighet. Etablering av ny fire-felts stamvei gjennom
fylket er i tråd med målsetningen i Regionplan Agder 2030 om å «Realisere
utbygging av E18 og E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele regionen».
Veiløsningen i vedtatte områdereguleringer ga en kostnadsreduksjon på i
størrelsesorden kr. 2 mrd. i forhold til opprinnelig vedtatt kommunedelplan.
Fylkesrådmannen legger til grunn at Nye Veier AS vil ha fokus på ytterligere
kostnadsbesparelse i den videre planleggingen. Det er viktig at den nye veien får en
best mulig kost-/nyttefaktor. Fylkesrådmannen forutsetter imidlertid at det legges opp
til gode og relevante avbøtende tiltak, samtidig som de overordnete rammene i
områdereguleringsplanene følges opp.
Det vises i denne forbindelse til at gjeldende områdeplaner ble til etter en omfattende
prosess der det ble foretatt grundige utredninger av en rekke tema.
Fylkesrådmannen legger til grunn at eventuelle endringer av forutsetningene i
overordnet plan tilsvarende må basere seg på grundige og beslutningsrelevante
utredninger.
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Fylkesrådmannen vil i den etterfølgende saksutredningen gå nærmere inn på forhold
som det spesielt bør fokuseres på i detaljreguleringen.
Det understekes at i et komplekst prosjekt som dette må en rekke ulike hensyn
balanseres i forhold til hverandre. Avbøtende tiltak for ett tema, vil kunne få negative
konsekvenser for andre tema. Eksempelvis vil det å unngå bygging på myr kunne
føre til nedbygging av landbruksjord – og omvendt. Avbøtende tiltak må også
vurderes i forhold til kost-/nytte-faktoren.
Klima
Nye Veier AS hadde et høyt ambisjonsnivå i områdereguleringen hva gjelder
reduksjon av klimagassutslipp – både i anleggs- og driftsfasen. Her var
måloppnåelsen imidlertid dårlig bl.a. grunnet nedbygging av myr.
Fylkesrådmannen legger til grunn at det i arbeidet med detaljreguleringen legges stor
vekt på å optimalisere veiprosjektet når det gjelder reduksjon av klimagassutslipp, jf.
også § 3.3.1 i bestemmelsene til områdereguleringen i Lindesnes kommune der det
heter:
Reduksjon av CO2 (PBL § 12-7 nr. 4 og nr. 12) I detaljreguleringen skal det arbeides videre
med å nå mål om 40 % reduksjon i klimagassutslipp målt i CO2 ekvivalente verdier, i
forhold til tidligere vedtatte kommunedelplaner gjennom Lindesnes kommune, i byggefase,
og 75 % reduksjon i driftsfase. Viktige elementer for reduksjon av CO2 i anleggs- og
driftsfasen, for etablering av veitiltaket, er å ha et bevisst forhold til veikurvatur, bruk av
konstruksjoner samt inngrep i myrer. Disse elementene skal vurderes i detaljreguleringen.

Første setning av denne bestemmelsen gjelder ikke for områdereguleringsplanen
vedtatt i Lyngdal kommune. Fylkesrådmannen mener at ambisjonen og føringene for
reduksjon av klimautslipp også bør legges til grunn for den del av planen som ligger i
Lyngdal kommune.
Ut over det som er sagt i ovennevnte bestemmelse, er det også viktig at det legges
vekt på å redusere omfanget av massetransport.
Nye Veier har uttalt at man tar sikte på å utstyre pendlerparkeringsplasser i
kryssområder med lademulighet. Dette vurderes som svært positivt.
Samferdsel (forhold til fylkesveinettet, kollektivtrafikk m.m.)
Som nevnt i saksopplysningene, har Nye Veier AS opplyst at det kan bli aktuelt å
planlegge for en såkalt smal 4-felts motorvei. Fylkesrådmannen er i utgangspunktet
positiv til en slik løsning. En smalere vei vil redusere investeringskostnadene og
dermed gi mer vei for pengene. Smalere vei vil i utgangspunktet også føre til mindre
naturinngrep.
Kollektivtransport spiller en viktig rolle for utvikling av Agder. Det er derfor viktig å
legge
til rette for effektive, fleksible og fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikken.
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Begge kryssene må tilrettelegges for etablering av kollektivknutepunkt med
tilhørende parkerings- og sykkeloppstillingsplasser for bussreisende. Det er viktig at
kryssene utformes med sikte på enklest mulig av- og påkjørsel med buss – både
ekspressbuss, regionale og lokale ruter. Av hensyn til best mulig avvikling av
kollektivtrafikken må det reguleres holdeplass på begge sider av tilførselsveien ved
innfartsparkeringen. Det må videre legges til rette for holdeplasser for
ekspressbuss/regionale bussruter på avkjøringsrampene.
På Blørstad må det reguleres innfartsparkering med ca. 50 plasser, samt 20 plasser
for langtidsparkering av sykler. Sykkelparkeringen må ha takoverbygning og det må
være mulig å låse syklene (både hjul og ramme).
Det må videre innreguleres bussventeskur ved bussholdeplassene. Det forutsettes at
bussholdeplassene, samt forbindelse mellom holdeplassene og innfartsparkering,
utformes etter prinsippene om universell utforming.
Leskurene må være standardisert og ha mål som muliggjør innmontering av
sanntidsdisplay og infotavle. Det må legges trekkerør for strøm både til belysning og
sanntidsdisplay og tilrettelegges for strømtilkobling. Leskurene må dimensjoneres for
påregnelig antall brukere fra dag én, men ha mulighet for eventuell utvidelse senere.
Fylkeskommunen ønsker å bli tatt med på råd for konkret utforming av
kollektivløsninger.
I bestemmelsene til områdereguleringen heter det at det skal innreguleres en gangog sykkelveiløsning på strekningen mellom kryss Blørstad og Tredal (dagens E-39).
Det bør vurderes om deler av dagens lokalveinett kan inngå som del av gang/sykkelløsningen.
Spesielt om kryss Stiland/Heddan: Områdereguleringen omfatter også nytt kryss ved
Stiland (Heddan) med tilførselsvei til Udland ved dagens E39. Dette krysset med
tilførselsvei vil bli detaljregulert.
Som nevnt under saksopplysningene, er imidlertid Nye Veier AS ikke innstilt på
å bygge dette krysset med tilførselsvei som del av veiprosjektet, med mindre
det måtte bli bygget ny fylkesvei 460 mellom Udland og Reme.
I notat til Lindesnes kommune datert 23.04.2019 opplyser Nye Veier AS følgende:
I forbindelse med dette arbeidet, har Nye Veier garantert for å dekke
investeringskostnadene med kryss på E39 og tilførselsvei til Udland, om
kommunen og fylkeskommunen lykkes med å finne finansiering for veien videre ut
til Spangereid.
Forutsetning er at fylkesveien til Spangereid er ferdig regulert innen mars 2021
(samme tidspunkt som E39), og er fullt ut finansiert innen 6 måneder etter at Nye
Veier skriver under kontrakt med entreprenør for utbygging av E39. Tidsfrist for
garantert finansiering for kommune/fylkeskommune blir da 1. desember 2021.
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Ny vei til Reme/Spangereid er sterkt ønsket av hjørnesteinsbedriften GE Healthcare
og vil også ha betydning for bosetning samt reiselivs- og turistdestinasjonene på
Lindesneshalvøya.
Lindesnes kommune har gitt denne veistrekningen høyeste prioritet bl.a. i innspill til
fylkeskommunens handlingsprogram for fylkesveier.
Et nytt veiprosjekt vil ha en kostnad på inntil 1 mrd. kroner. Fylkesrådmannen mener
det ikke er realistisk å kunne finansiere dette med fylkeskommunale midler. Det må
derfor arbeides for å sikre statlig finansiering.
Fylkestinget i Agder har prioritert og omtalt prosjektet i forbindelse med innspill til
kommende Nasjonale transportplan, jf. behandling i møte 28.04.2020 der det bl.a.
ble
vedtatt følgende:
Fv. 415 Åmli‒Fiansvingen og fv. 460 Vigeland‒Remesvik må sikres statlige
tilskudd for å kunne utbedres til robuste og fremkommelige regionale
transportkorridorer for næringslivet
Utfallet av NTP 2021-2033 er ikke kjent og det er usikkert om det vil bli gitt statlige
midler til prosjektet. Det vurderes uansett som urealistisk å kunne oppfylle Nye Veiers
vilkår om ferdig reguleringsplan samtidig med reguleringsplanen for E39, samt
garantert finansiering 1. desember 2021.
Det er imidlertid svært ønskelig at dette krysset med tilførselsvei bygges ut nå og
som del av stamveianlegget. Fylkesrådmannen mener at det vil bli vanskelig å
etablere dette i ettertid dersom det på et senere tidspunkt måtte bli aktuelt å bygge
ny vei til Reme.
Kryss Stiland/Heddan med tilførselsvei til Udland er en forutsetning for etablering av
et nytt næringsområde ved Udland som ligger inne i kommuneplanen for Lindesnes.
Kryss Stiland med tilførselsvei til Udland vil også være gunstig for en mest mulig
effektiv og fleksibel avvikling av kollektivtrafikken langs E39. Det vil følgelig være
argumenter for etablering av krysset selv om det ikke måtte bli aktuelt å bygge ny vei
mellom Udland og Reme.
Detaljreguleringen må legge til rette for mulig etablering av kollektivløsninger i
Stilandkrysset etter samme prinsipp som i Blørstadkrysset. I tillegg må det legges til
rette for bygging av ca. 30 parkeringsplasser for pendlere.
Forholdet til dagens E39 m.m.
Det må beskrives i planarbeidet hvordan omkjøring skal skje dersom hele eller deler
av den nye stamveien stenges.
Det vises i denne forbindelse til at det er store utfordringer vinterstid med vogntog
som står fast langs dagens E39. På den nå aktuelle etappen gjelder dette særlig
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bakkene ved Lenefjorden. En av grunnene til å bygge ny stamvei er nettopp
hensynet til fremkommelighet. Generelt må derfor alle tunnelene på ny E39
tilrettelegges for toveistrafikk i ett tunnelløp, slik det blir gjort på E39-etappen
Kristiansand-Mandal. Dette for å sikre at trafikken på E39 i minst mulig grad må
benytte sideveinettet ved hendelser på hovedveien. Dersom E39 omklassifiseres til
fylkesvei vil vinterdriftsklassen bli redusert (brøytefrekvens m.m.).
Spørsmålet om eventuell omklassifisering av dagens E39, samt eventuelt deler av
dagens fylkesveinett, vil bli vurdert uavhengig av denne saken.
Det vil i den forbindelse også bli tatt stilling til eventuelle behov for tiltak på dagens
veinett knyttet til ny funksjon som beredskapsvei.
Fylkesrådmannen forutsetter at begge tilførselsveiene med tilhørende kryss
tilrettelegges for modulvogntog.
Jordvern
Ved behandling av områdereguleringen ba Vest-Agder fylkeskommune om å
tydeliggjøre bestemmelsene knyttet til reetablering av jordbruksressursene som går
tapt. Dette ble gjort i områdereguleringen for Lindesnes. Fylkesrådmannen forutsetter
at føringene gitt i områdeplanen følges opp i detaljreguleringen. Selv om det ikke
eksplisitt står noe om dette i bestemmelsene for «Lyngdal-delen» av planen, legger
fylkesrådmannen til grunn at det også her vil bli lagt opp til gode ordninger for å ta
vare på jordressursene.
Vannforvaltning og innlandsfisk
Planen berører to viktige drikkevannsforekomster hhv. nord for Mandal by og
nedslagsfeltet til Tarvannet i Lindesnes. Forholdet til drikkevannsforekomstene er
formelt avklaret i forbindelse med områdereguleringen. Fylkesrådmannen legger til
grunn at de overordnete føringene i områdereguleringen vil bli nærmere konkretisert
og optimalisert i detaljreguleringen.
Det heter i bestemmelsene til områdereguleringen at forholdet til § 12 i
vannforskriften skal avklares i forbindelse med detaljreguleringen. En bør så langt
mulig unngå forringelse av vannforekomster. Dersom det likevel måtte bli aktuelt å
nedklassifisere vannforekomst(er) minnes det om at dette skal meldes inn til Agder
fylkeskommune som vannregionmyndighet.
Det gjøres oppmerksom på at fylkeskommunen er myndighet for høstbare arter av
innlandsfisk, blant annet ved forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Det forventes at
detaljreguleringen vil bygge videre på bestemmelsene som ivaretar fisk og vannmiljø
som er gitt i vedtatt områderegulering.
Friluftsliv
Planområdet påvirker i begrenset grad regionalt viktige friluftslivinteresser. I
områdereguleringen er de viktigste områdene for friluftsliv vist med hensynssoner.
Her bør detaljreguleringen sørge for avbøtende tiltak som støyskjerming, god
landskapstilpasning og gode passeringsmuligheter for turgåere der det er aktuelt. Det
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bør også vurderes kompenserende tiltak i form av etablering av turparkeringsplasser,
omlegging og eventuelt nyetablering av turstier.
Kulturmiljø
Forholdet til kulturminneloven (automatisk fredete kulturminner) er avklart i
forbindelse med gjeldende områdereguleringer. Det er imidlertid foreslått noen
utvidelser av planområdet. Det er bestilt arkeologiske registreringer i disse områdene
og den videre prosessen vil avklare om det vil bli behov for å gi dispensasjon fra
eventuelle automatisk fredete kulturminner.
Dispensasjonsmyndighet hva gjelder automatisk fredete kulturminner er som kjent fra
1.01.2020 lagt til fylkeskommunene.
I bestemmelsene til områdereguleringene heter det at det i detaljreguleringen skal gis
bestemmelser om bevaring av og vern av eldre gårdsbebyggelse og andre historiske
spor i landskapet.
Det er eldre tundannelser på følgende steder: Undal (Nedre og Øvre), Vrå, Blørstad,
Trædal, Flaten, Herdal. Omliggende kulturlandskap vitner om at jordbruksdriften kan
spores lengre bakover i tid enn til den bebyggelsen som står der i dag. Dette gjelder i
særlig grad på Blørstad. Dette kulturmiljøet er spesielt verdifullt, med flere bruk, og
svært mange spor etter den intensive innmarks- og utmarkbruken på stedet.
Det forutsettes at alle hensynssoner H-570 kulturmiljø i gjeldende områderegulering
videreføres. Bestemmelsene til H-570 bør imidlertid konkretiseres.
Fylkeskommunens kulturminneavdeling ønsker i den forbindelse å bli rådført før
planen sendes på offentlig ettersyn. Det må innarbeides i reguleringsbestemmelsene
at alle SEFRAK-registrerte bygninger med omliggende jordfaste kulturminner og
kulturlandskap skal fotodokumenteres og beskrives før eventuell riving eller inngrep.
Hjortevilt
Ny E39 vil bli en barriere for hjorteviltets naturlige vandringer/bevegelser. Dette er
utfordrende både for bestanden og for trafikksikkerhet.
Det er begrenset kunnskap om hjortens bruk av viltpassasjer i Norge, men for elg er
det gjort flere undersøkelser i regi av blant annet Statens vegvesen. Resultatene
derfra viser at det bør være en (1) viltpassasje pr. km dersom en vei med viltgjerder
skal ha lik barriereeffekt som en vei uten viltgjerder. Dersom viltpassasjer kombineres
med andre formål (f.eks. turvei, driftevei, bilvei) reduseres ofte dyrenes bruk av
passasjene, og da kreves enda større tetthet for å oppnå samme effekt. Det er
imidlertid dyrt å bygge viltpassasjer, og ut fra et samfunnsøkonomisk perspektiv
mener fylkesrådmannen at en (1) viltpassasje pr. 2 km bør kunne aksepteres som et
utgangspunkt for planlegging av ny vei.
Overganger (kunstig eller over tunnel) og underganger (under bro) fungerer bedre
enn kulverter. Vi vet også at kulverter må være store nok dersom de skal benyttes av
hjortevilt, og at viltpassasjer må plasseres riktig i forhold til terreng, beite,
menneskelig aktivitet, eksisterende vilttrekk m.m. for å fungere godt. Det er derfor
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viktig at det både bygges nok viltpassasjer og riktig type viltpassasje på rett sted for
at veiens barriereeffekt skal begrenses.
Vedtatt områdereguleringsplan legger føringer for plassering av enkelte viltpassasjer
for storvilt samt flere øvrige faunapassasjer. Sistnevnte er imidlertid ikke spesifisert
som passasjer tilrettelagt for storvilt. Det er derfor uklart i hvor stor grad storvilt blir
ivaretatt i videre planarbeid. Fylkesrådmannen mener det er viktig at ny E39 blir
miljømessig bærekraftig i et langsiktig perspektiv og at barriereeffekten for storvilt
begrenses i størst mulig grad. Fylkesrådmannen mener derfor at følgende må
ivaretas i detaljplanen:
1. Alle faunapassasjer som er vist i områdereguleringene bør utformes som
viltpassasjer for storvilt. Minimumskrav til utforming (blant annet høyde, bredde
og lengde) må fremgå av planbestemmelsene slik at man unngår uklarheter
rundt dette i etterkant. Alle viltpassasjer må som et minimum utformes i tråd med
kravene i Håndbok N200 Vegbygging. Det bør stilles strengere krav til utforming
dersom det er nødvendig for å sikre at viltpassasjene får tilstrekkelig kvalitet.
2. Det bør i gjennomsnitt være 1 viltpassasje for storvilt pr. 2 km veilengde, med
mindre det kan dokumenteres at det ikke er behov for dette. Dersom alle
planlagte viltpassasjer i områdereguleringene mellom Mandalselva og Herdalen
tilrettelegges for storvilt, vil dette langt på vei være innfridd.
3. Viltpassasjer bør primært etableres over tunnel, via viltovergang eller
viltundergang under bro. Kulverter bør unngås så langt det er mulig. Eventuelle
kulverter for vassdrag bør tilrettelegges med småviltpassasje.
4. Viltpassasjer bør ikke kombineres med turveier, drifteveier eller annen
tilrettelegging for menneskelig ferdsel og aktivitet.
5. Ved alle viltpassasjer for storvilt bør det legges inn hensynssoner med
bestemmelser som sikrer at det ikke skjer menneskelig aktivitet og tiltak som
reduserer bruken av viltpassasjen (f.eks. lagringsplass for ved, materialer og
utstyr, etablering av turstier og turveier, etablering av landbruksbygg osv.).
6. I bestemmelsene bør det stilles krav om at viltets bruk av viltpassasjene skal
overvåkes av fagkyndig 5 år inn i driftsfasen, slik at eventuelle avbøtende tiltak
kan vurderes.
7. Som en del av planarbeidet bør det gjøres en samlet vurdering av
viltpassasjenes samlede virkning på landskapsnivå. I tillegg til de pågående og
tilsynelatende grundige og gode feltundersøkelsene som for tiden pågår, bør det
som en del av dette arbeidet gjennomføres GIS-analyser ved hjelp av verktøy for
simulering av økologisk flyt på landskapsnivå – f.eks. analyseverktøyet
Circuitscape (ESRI).
8. Tilrettelegging for velfungerende viltpassasjer ved Lene og Optedal er svært
viktig med tanke på hjorteviltets trekk mot Lindesneshalvøya. I tillegg til allerede
angitte faunapassasjer bør det også vurderes å legge til rette for vilttrekk på tvers
av tilførselsveien mot Tredal.
Fylkesrådmannen vil oppfordre Nye Veier AS om å invitere til spissede viltfaglige
møter der Nye Veier AS, fylkeskommunen, fylkesmannen og kommunene deltar.
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Det er også viktig å inkludere lokale viltlag ved plassering og utforming av viltkryssinger
og viltgjerder.

Landskapsestetikk
Fremføring av en firefelts motorvei i kupert sørlandsnatur er i utgangspunktet
utfordrende. Veien vil imidlertid i noe grad følge naturlige drag i landskapet samtidig
som det planlegges tunnel mellom Haugland og Lenefjorden. Det er viktig at det for
hele korridoren legges opp til gode avbøtende tiltak hva gjelder landsestetikk og
revegetering. Særlig er det viktig at det fokuseres på landskapsrommene ved
Mandalselva, Audnadalen og området ved Lenefjorden.
Nye Veier AS har opplyst at det vurderes å forlenge tunnelen ved Lenefjorden med
ca. 500 meter. Dette fører til at veien blir liggende noe nærmere bebyggelsen, men
bidrar til mindre landskapsinngrep. Fylkesrådmannen mener samlet sett ideen om å
forlenge tunnelen virker interessant og bør belyses nærmere i det videre
planarbeidet. Det er uansett viktig med gode avbøtende tiltak for landskap og
nærmiljø.
Det vil bli innregulert et midlertidig anleggsområde langs selve veikorridoren. Dette
området må selvsagt ha en bredde som muliggjør rasjonell anleggsdrift. Det bør
likevel av hensyn til å begrense landskapsinngrep, arbeides for at anleggssonen
begrenses så langt det er praktisk mulig.

Visualisering ny bro over Audnadalen sett mot vest (Kilde: Nye Veier)

Videre prosess
Fylkesrådmannen er innforstått med at det vil bli stram fremdrift i den videre
planprosessen. Dette vurderes også som nødvendig dersom Nye Veiers målsetning
om byggestart i 2022 skal nås. Det er imidlertid viktig at hensynet til fremdrift ikke går
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på bekostning av en god planprosess. I dette ligger også at fylkeskommunen må gis
anledning kunne behandle saken politisk når planen legges ut til offentlig ettersyn.
Fylkesrådmannen legger til grunn at det gode samarbeidet med Nye Veier AS og
kommunene fortsetter i den videre prosessen. Administrasjonen i fylkeskommunen vil
da kunne gi utfyllende innspill som oppfølging av denne saken.
Regionplan Agder 2030
Et stort og komplekst prosjekt som ny 4-felts motorvei vil få omfattende
samfunnsmessige konsekvenser knyttet til regional verdiskapning, bosetning, naturog kulturmiljø m.m. og vil følgelig berøre en rekke tema omtalt i Regionplan Agder
2030.
Ny stamvei vil støtte opp under enkelte målsetninger, og samtidig utfordre andre
målsetninger og føringer i regionplanen.
I Regionplan Agder 2030 heter det følgende:
Det er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universelt utformete
mobilitetsløsninger.
Som del av Veien til målet er det tatt inn følgende: Realisere utbygging av E18 og
E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele regionen.
Andre mål og føringer i Regionplan Agder 2030 av relevans for saken:
•
•
•

Ivaretakelse av landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder,
strandsonen og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og
vern.
Reduksjon av klimagassutslipp
Kollektivtrafikk. I fremtidsbildet heter det at kollektivtilbudet er utvidet og tilpasset
felles bo- og arbeidsmarkeder.

Økonomiske konsekvenser
Planarbeidet gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen.
Bygging av den nye stamveien med kryss Blørstad og tilførselsvei til Tredal, dekkes
av statlige midler og bompenger og vil ikke få direkte økonomiske konsekvenser for
fylkeskommunen. Det forutsettes at nødvendige tiltak for kollektivtrafikk med
tilhørende parkeringsplasser i Blørstadkrysset bygges og bekostes som en del av
veiprosjektet.
Fylkeskommunen kan i imidlertid ettertid få økte driftskostnader som følge av at
dagens E39 eventuelt blir omklassifisert til fylkesvei. Etablering av ny vei kan også få
konsekvenser for fylkeskommunens kostnader knyttet til drift av kollektivnettet. Dette
er forhold som må vurderes uavhengig av denne saken.
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Kristiansand, 18.01.2021
Tine Sundtoft
fylkesrådmann

Kenneth Andresen
Fylkesdirektør Analyse og plan

3.februar.2021
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Varsel om oppstart av detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst
Vi viser til brev datert 5. desember 2020 med varsel om oppstart av detaljregulering, for ny
E39 mellom Mandal og Lyngdal øst, i Lindesnes og Lyngdal kommuner. Det er lagt ved kart
som viser planens avgrensning.
Ny E39 mellom Mandalskrysset og Herdal er på ca. 25 km, og planlegges som 4-felts
motorvei med fartsgrense 110 km/t. Ny E39 skal ha en påkobling mot Mandalskrysset i øst
og nåværende E39 ved Herdal i vest. På strekningen planlegges det for to kryssområder,
hvorfra det skal gå tilførselsveier ned til dagens E39. Et kryssområde ved Blørstad med
tilførselsvei ned til Tredal, og et kryssområde ved Stedjedalen med tilførselsvei ned til
Udland.
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny, trafikksikker og
fremtidsrettet hovedvei. Detaljreguleringen skal videreføre og optimalisere løsninger og
formål gitt i vedtatt områderegulering (PlanID 201817 og 201818 i Lindesnes og 201805 i
Lyngdal).
Det er opprettet ekstern samarbeidsgruppe for ny E39 Mandal – Lyngdal øst hvor Statens
vegvesen deltar.
Innspill fra Statens vegvesen:
Vi uttaler oss som vegeier for riksvegnettet og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport og trafikksikkerhet. I tillegg har vi et ansvar for at statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene, og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer, blir ivaretatt i planleggingen. Statens
vegvesen har videre et ansvar for at føringer i nasjonal transportplan (NTP) blir ivaretatt. NTP
har som mål; et transportsystem i 2050 som er effektivt, miljøvennlig og trygt. Dette
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samsvarer med målet om at region Agder i 2030 skal være et lavutslippssamfunn med gode
levekår.
I NTP 2018 -2029, (Meld. St.33 2016-2017) står det at overordna og langsiktig mål for
transportpolitikken fram til 2050 er: Et transportsystem som er sikkert, fremmer
verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.
Hovedmålene er: 1) Bedre framkommelighet for personer og gods. 2) Redusere
transportulykkene i tråd med Nullvisjonen. 3) Redusere klimagassutslippene i tråd med en
omstilling til lavutslippssamfunn og redusere andre negative miljøkonsekvenser. (Sitater NTP
s.10., Kap. 1.2 Sammendrag)
Samfunnsmålene for prosjekt E39 Mandal – Lyngdal øst er i tråd med dette.
Statens vegvesen vil understreke at trafikksikkerhetsarbeidet må prioriteres høyt. NTP har
som overordet mål at ferdigbygget riksvegrute 3; Oslo- Kristiansand-Stavanger i 2050 skal
være uten trafikkulykker med døde eller hardt skadde. Videre viser vi også til Forskrift om
sikkerhetsforvaltning av veginfrastrukturen (Vegsikkerhetsforskriften) av 28.10.2011.
I forbindelse med arbeidet med områdereguleringsplanen for ny E39 på strekningen, kom
Statens vegvesen med flere merknader og innsigelser. Innsigelsene gjaldt manglende
rekkefølgekrav om tilknytnings- og sekundærvegnettet, om samtidig utbygging og
byggegrensen til den nye vegen.
Innsigelsene ble imøtekommet og er innarbeidet i områdereguleringsplanen. Vi forutsetter at
dette følges opp videre i detaljregulering, slik at nødvendig infrastruktur med tilkoplingen til
lokalvegnettet, kommer på plass samtidig med den nye hovedvegen.
Det samme gjelder løsninger for gang- og sykkeltrafikk, kollektivtrafikk og sideanlegg, slik
som innfartsparkering etc., samt ombygging eller justering av lokalveger, for å få et godt
fungerende og helhetlig vegsystem.
Når det gjelder mulig kryss med tilførselsvei ned til Udland, så skal denne også
detaljreguleres, men bygging av denne er mer usikker. Vi gjentar derfor det vi tidligere har
skrevet: «Om dette krysset med tilførselsvei ikke etableres vil trafikk vestover, etter vår
vurdering fremdeles bruke dagens E39 fra Vigeland og frem til Herdalen, fremfor å kjøre
tilbake mot Tredal. Det betyr at vi vil ha en del trafikk på dagens E39 mellom Vigeland og
Herdalen, hvor det til tider er store problemer i forhold til vinterdrift.»
Vi gjentar følgende fra vårt brev datert 11.06.19 til Fylkesmannen:
«Vi antar dagens E39 skal fungere som omkjøringsveg når den nye vegen er ferdig.
Dette er ikke beskrevet i ROS-analysen og må beskrives i forbindelse med
detaljreguleringen, både for anleggsfasen og for ferdig veg. Det må også beskrives
hvordan modulvogntog skal ivaretas.»

3

Arbeidet med omklassifisering av dagens E39 bør gå samtidig med detaljreguleringen, slik at
disse forholdene er avklart når planen vedtas.
Det er også naturlig å se på behovet for anleggsveger, både midlertidige or permanente,
med avkjøring fra riks- eller fylkesvegnettet, slik at dette vurderes i forbindelse med
detaljreguleringsplanen.
Vi ser frem til et videre godt samarbeid for å få på plass detaljreguleringsplanen for denne
delen av E39.
Transport sør - Transportforvaltning sør1
Med hilsen

Erling Jonassen
seksjonsleder

Solberg Glenn
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Vedrørende reguleringsarbeid på ny E39 Mandal – Lyngdal øst
Vi viser til oppstart av reguleringsarbeid på ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst. Brannvesenet Sør har
følgende kommentarer:
I forbindelse med veistrekket skal det opparbeides enkelte tunnelstrekninger. Brannvesenet er da bedt om
å kunne stille med tankbil for etablering av slokkevann i tunneler over 250 meter. Jfr N500, skal det
etableres uttak for slokkevann ved tunnelportaler og innvendig med avstander som ikke skal overskride
250 meter.
Brannvesenet er i utgangspunktet positive til å stille med tankbiler for fremføring av slokkevann, men vi
er usikre på hvorvidt dette skal være en ren kommunal oppgave. Dersom man baserer slokkevannet på
tankbiler fra brannvesenet, betinger dette en avtale mellom vegeier og Brannvesenet Sør. Denne avtalen
innebærer en årlig avgift for at brannvesenet holder tankbil i beredskap til dette formålet. Det er forventet
at avgiftsnivået vil være avklart i løpet av april 2021.
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Torbjørn Høyland
Seksjonsleder
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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Reguleringsplan for E39 Mandal Lyngdal Øst - Lindesnes kommune og Lyngdal kommune
Viser til varsel om oppstart av detaljregulering.
Vi viser også til vår uttalelse ved offentlig ettersyn av områdereguleringen, datert 13.06.2019 (vedlagt),
samt til fagmøte med Nye veier m.fl. 13.11.2018 hvor vi hadde en gjennomgang av nasjonale og
vesentlige regionale interesser innen NVEs myndighetsområder som det må tas hensyn til ved
planlegging av motorvei.
Vassdragstiltak og allmenne interesser
Områdereguleringens konsekvensutredning var generell og ikke tilstrekkelig for å vurdere hvorvidt
utbygging innenfor korridoren innebærer vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller
ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen. Vannressursloven (vrl) § 8 angir i
utgangspunktet et forbud mot slike vassdragstiltak. I vårt innspill skrev vi at planforslaget ikke kan
forutsette vassdragstiltak uten at slike virkninger er tilstrekkelig belyst eller vurdert.
Ved detaljregulering må eventuelle vassdragstiltak som kan medføre skade eller ulempe for allmenne
interesser i vassdraget eller sjøen, fremgå tydelig. Detaljregulering må inneholde dokumentasjon
tilsvarende en konsesjonssøknad, jamfør vrl § 23. Dette inkluderer vurdering av alternativer og
angivelse av avbøtende tiltak. Dersom detaljregulering innebærer vassdragstiltak som ikke ville fått
konsesjon etter vrl, vil NVE fremme innsigelse til detaljregulering.
I de tilfeller avklaring mot vrl gjøres i egen prosess, må konsesjonsspørsmålet være avklart før planen
sendes til offentlig ettersyn. Vi forstår det slik at det vil bli søkt om konsesjon for vassdragsstiltak, med
sikte på å opprettholde sikker drikkevannsforsyning.
Sikkerhet mot flom- og skredfare
Ved detaljregulering vil NVE være særlig opptatt av at sikkerhet mot flom-, erosjon og skredfare for 3.
part er tilstrekkelig belyst og ivaretatt. Det må tas høyde for økt flomfare som følge av klimaendringer,
jamfør statlig planretningslinje for klimatilpasning. Vi vil spesielt påpeke kjent flomfare for bebyggelse
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langs Kiddelsbekken (Vigeland). Tiltaket må ikke medføre økt avrenning til vassdraget ved ekstreme
nedbørshendelser.
Anlegg for produksjon og overføring av elektrisk kraft
Det er i områdereguleringens planbeskrivels angitt behov for omlegging av overføringsanlegg for
elektrisk kraft. Det er også angitt at det ligger kraftverk og flere vanninntak for kraftverk innenfor
planområdet. Konsesjonærer må involveres i planarbeidet. Ved behov for endring av konsesjoner, må
NVE involveres.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
Regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver
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NVEs uttalelse - Offentlig ettersyn - Områderegulering for E39
Mandal-Lyngdal øst - Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommuner
Viser til brev fra kommunene Mandal, Lindesnes og Lyngdal 03.05.2019 med offentlig ettersyn av
forslag til områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst. NVE ga innspill ved planoppstart
(06.11.2018). Vi vil også vise til fagmøte med Nye veier m.fl. 13.11.2018 hvor vi hadde en
gjennomgang av nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs myndighetsområder som det
må tas hensyn til ved planlegging av motorvei.
Vassdragstiltak og allmenne interesser
Planforslaget innebærer fastsetting av korridor for E39 på strekningen. Det er i planforslaget angitt krav
om detaljregulering. Områdereguleringens konsekvensutredningen er generell og ikke tilstrekkelig for å
vurdere hvorvidt utbygging innenfor korridoren innebærer vassdragstiltak som kan være til nevneverdig
skade eller ulempe for noen allmenne interesser i vassdraget eller sjøen. Vannressursloven (vrl) § 8 angir
i utgangspunktet et forbud mot slike vassdragstiltak. I vårt innspill skrev vi at planforslaget ikke kan
forutsette vassdragstiltak uten at slike virkninger er tilstrekkelig belyst eller vurdert.
Ved detaljregulering må eventuelle vassdragstiltak som kan medføre skade eller ulempe for allmenne
interesser i vassdraget eller sjøen, fremgå tydelig. Detaljregulering må inneholde dokumentasjon
tilsvarende en konsesjonssøknad, jamfør vrl § 23. Dette inkluderer vurdering av alternativer og
angivelse av avbøtende tiltak. Dersom detaljregulering innebærer vassdragstiltak som ikke ville fått
konsesjon etter vrl, vil NVE fremme innsigelse til detaljregulering.
Sikkerhet mot flom- og skredfare
Bestemmelser knyttet til sikkerhet mot flom- og skredfare varierer noe i de tre planforslagene (for de tre
kommunene). Ved detaljregulering vil NVE være særlig opptatt av at sikkerhet mot flom-, erosjon og
skredfare for 3. part er tilstrekkelig belyst og ivaretatt. Det er positivt at bestemmelser for Mandal og
Lindesnes angir at det skal tas høyde for økt flomfare som følge av klimaendringer. Dette bør også angis
i bestemmelser for Lyngdal. Jamfør for øvrig Statlig planretningslinje for klimatilpasning.
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Anlegg for produksjon og overføring av elektrisk kraft
Det er i planbeskrivelsen angitt behov for omlegging av overføringsanlegg for elektrisk kraft. Det er
også angitt at det ligger kraftverk og flere vanninntak for kraftverk innenfor planområdet.
Konsesjonærer må involveres i det videre planarbeidet. Ved behov for endring av konsesjon, må NVE
involveres.
Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Lars Ove Gidske
seniorrådgiver
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Uttalelse til varsel om oppstart av detaljregulering for E39 MandalLyngdal øst i Lindesnes og Lyngdal kommuner
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 5. desember 2020.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

E- POST post@dirmin.no
WEB www.dirmin.no
GIRO 7694.05.05883
SWIFT DNBANOKK
IBAN NO 5376940505883
ORG .NR . NO 974 760 282
SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planen
Nye Veier har satt i gang arbeid med detaljregulering av ny E39 mellom
Mandalskrysset i Lindesnes kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Strekningen er på
25 km. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for bygging av ny trafikksikker
og fremtidsrettet hovedvei.
Detlajreguleringen viderefører og optimaliserer løsningen gitt i vedtatt
områderegulering (PlanID 201817 og 201818 i Lindesnes kommune og 201805 i
Lyngdal kommune).
Uttalelse fra DMF
DMF ga uttalelse til høring og offentlig ettersyn til områderegulering for E39 MandalLyngdal øst i Lindesnes og Mandal kommuner, datert 05.06.2019, der vi viser til at våre
tidligere merknader er hensyntatt i planen. Slik som saken foreligger, går DMF ut i fra
at KU til områdereguleringen videreføres. DMF har forøvrig ingen merknader til
detaljreguleringen.
Dersom det i forbindelse med videre behandling av planen viser seg at noen av våre
fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir lagt ut til høring
og offentlig ettersyn.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

Dragana Beric Skjøstad

Karoline Ulvund

seksjonssjef

rådgiver
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E39 MANDAL‐LYNGDAL ØST – UTTALELSE TIL VARSEL OM
OPPSTART AV DETALJREGULERINGSPLAN.
Det vises til e-post fra Sweco Norge AS datert 04.12.2020 vedr. varsel om igangsettelse av
planarbeid med reguleringsplan for bygging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst, i Lindesnes
og Lyngdal kommuner.
Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i
plansaker som berører Mattilsynets forvaltningsområde. I tilknytning til detaljreguleringsplanen er
tema knyttet til drikkevannsforsyning og plantehelse særlig relevante.
Vårt viktigste ansvarsområde i relasjon planen er knyttet til beskyttelse av eksisterende og
framtidige drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne.
I tilknytning til plantehelse er Mattilsynets ansvarsområde å forhindre spredning av
planteskadegjører som kan ha alvorlige samfunnsøkonomiske konsekvenser.
Mattilsynet har tidligere i planprosessen gitt høringsuttalelser der vi har gitt innspill til disse
temaene.
I tilknytning til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for E39 Mandal-Lyngdal øst har
Mattilsynet ikke nye innspill utover det som framkommer av vår uttalelse til områdereguleringen for
samme strekning av ny E39, jf. vårt brev til Sweco Norge AS, datert 14.06.2019, vår referanse
2018/203652.
Mattilsynets oppfatning er at sikring av Mandal vannverks forutsetninger for levering av nok og
trygt drikkevann til enhver tid er en forutsetning for gjennomføring av dette veiprosjektet.
Med hilsen
Nina Vehus
Avdelingssjef

Mattilsynet
Seksjon planter og mat Agder

Saksbehandler: Jørn Einar Weidemann
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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DEN NORSKE KIRKE
Agder og Telemark bispedømmeråd

E39ML@sweco.no

Dato:

18.12.2020

Vår ref:

19/02277-10

Deres ref:

Varsel om oppstart av detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst
Vi takker for varsel om oppstart av detaljregulering for E 30 Mandal – Lyngdal øst. I følge
vårt kartmateriale er det kun området ved Sodland oppover Mandalselva som nevneverdig
påvirker kirker eller gravplasser langs traseene. Her viser vi til tidligere uttalelser (vår ref
19/02277-7) samt tidligere uttalelser om området ved framtidig gravplassareal ved Støa og
Øya og ber om at våre innspill ivaretas. Det bør tilstrebes at framtidig gravplass ikke utsettes
for støy høyere enn 40-50 db. Vi viser her til T-1440/2012 Retningslinjer for behandling av
støy i arealplanlegging. Ved eventuelt støynivå som overskrider anbefalingene henstilles det
til at det reguleres inn avbøtende tiltak for å få ned støynivå.
Vi minner ellers om at det er Statsforvaltningen (Fylkesmannen) som etter 01.01.21 uttaler
seg i forhold til gravplasser, mens biskopen fortsatt uttaler seg i forhold til planer som
berører kirkebygg.
Med vennlig hilsen
Aslak Wegge
Stiftsdirektør

Geir Myre
rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur.
Kopi til:
E39ML@sweco.no
Mottakere:
Sweco Norge AS, Benedicte Antoinette
Kirkerud Ender

Postadresse:

E-post: agder.bdr@kirken.no

Postboks 208
4662 KRISTIANSAND S

Web: www.kirken.no/agder
Org.nr.:818 066 872

Telefon: +47 38 10 51
20
Telefaks:

Saksbehandler
Geir Myre
+47 38 10 51 20

SWECO NORGE AS
Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Deres ref
Marius Fiskevold

Vår ref
2021/462-3

Arkiv nr

Saksbehandler
Tanya Boye Worsley

Dato
11.01.2021

Vedrørende varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for E39 Mandal Lyngdal øst - Lindesnes og Lyngdal kommuner - Agder fylke
Kystverket har mottatt kopi av Fiskeridirektoratets innspill til ovennevnte planarbeid. Vi kan
ikke se å ha mottatt henvendelse fra Nye Veier AS om dette planarbeidet.
Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Kystverket arbeider for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for fremkommelighet og effektive havner. Kystverket deltar i
planmedvirkning og utøver myndighet etter havne- og farvannsloven.
Havne- og farvannsloven har som formål å fremme sjøtransport som transportform og
legge til rette for effektiv, sikker og miljøvennlig drift av havn og bruk av farvann, samtidig
som det skal tas hensyn til et konkurransedyktig næringsliv. Kystverket skal ivareta disse
interessene i det regionale og lokale planarbeidet.
Innspill fra Kystverket
Vi har funnet informasjon om planarbeidet på Nye Veier AS sine internettsider.
Korridor for ny E39 er avklart gjennom tidligere planprosesser. Hensikten med dette
planarbeidet er å detaljregulere løsning for ny E39 mellom Mandalskrysset i Lindesnes
kommune til Herdal i Lyngdal kommune. Planområdet ligger nord for dagens E39.
Korridor for ny E39 krysser Mandalselva. Vi gjør oppmerksom på at Mandalselva
trafikkeres av fritidsbåter. Vi forventer at planarbeidet redegjør for eventuelle konsekvenser
for ferdselen i elva.
Vi minner om at etablering av broer over elver og innsjøer som er farbare med fartøy fra
sjøen krever tillatelse fra Kystverket, jf. havne- og farvannsloven § 14 tredje ledd.
Kystverket ber om å bli tilskrevet dersom planforslaget kan få betydning for interessene
som vi skal ivareta gjennom vår planmedvirkning og som sektormyndighet.

Sentral postadresse: Kystverket, postboks 1502,
6025 ÅLESUND

Telefon: 07847
E-post:
post@kystverket.no
Internett: https://kystverket.no

Org.Nr.:
Bankgiro:

874783242
7694 05 06766

Med hilsen

Tanya Boye Worsley
seniorrådgiver
Dokumentet er elektronisk godkjent
Eksterne kopimottakere:
STATSFORVALTEREN I AGDER
Fiskeridirektoratet
Lindesnes kommune

Postboks 788 Stoa
Postboks 185 Sentrum
Nordre Heddeland 26

4809
5804
4534

ARENDAL
BERGEN
MARNARDAL

Side 2

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Dato:
Vedlegg:

Olsen, Helge
E39ML@sweco.no
Skomedal, Thomas; Lohne, Gunnar
Innspill til Varsel om oppstart av detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst i Lyngdal kommune og
Lindesnes kommune.
mandag 18. januar 2021 09:50:34
Innspill til planarbeidet til E39 Mandal-Lyngdal øst.msg

Agder Energi Nett AS (AEN) har etter energiloven områdekonsesjon i Lyngdal og Lindesnes
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).
Viser til tidligere innspill til planarbeidet som er vedlagt.
AEN har en rekke energianlegg som kommer i konflikt med planlagte traceer. Detter gjelder
regionalnett, 22KV distribusjonsnett samt lavspent.
Regionalnettlinjen må ha en luftlinjeløsning ved konfliktområdene ved Haugdal- Husefjell og
ved tilførselsveiene
22kV distribusjonsnettlinjer og lavspentlinjer ønskes ikke som luftlinjer over ny e39 eller
under bruer
AEN ønsker eget særmøte der konfliktpunkene og mulige løsningsforslag gjennomgås før
endelig forslag til reguleringsplan legges ut til ettersyn.
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).
Det må i planbestemmelsene tas inn punkt der det gis tillatelse til å sette opp nettanlegg for
forsyning av veianlegget samt annen forsyning i tilknytning til veianlegget, slik som nye
næringsareal i tilknytning til kryssløsninger.
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-tilnett/nytilknytning-storre-anleg/skjema-for-tilknytning-storre-anlegg/

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

Sensitivity: Internal

Fra:
Til:
Kopi:
Emne:
Vedlegg:

Olsen, Helge
E39ML@sweco.no
Tesaker, Arild; Fossnes, Arve; Aasen, Terje; Rustad, Svein Erik; Børresen, Thor Walter; Gliddi, Arne
Innspill til planarbeidet til E39 Mandal-Lyngdal øst
SV AE Nett1962207 E39 Mandal-Lyngdal.msg

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/nytilknytningstorre-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.
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.
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/e39mandal-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

Adm.enhet: Forvaltningsseksjonen i region Sør
Saksbehandler: Leif Erik Egaas
Telefon: 90125117
Vår referanse: 20/19323
Deres referanse:

Sweco Norge AS Hovedkontor
Att:
Postboks 80 Skøyen
0212 OSLO

Dato: 05.01.2021

Svar - Lindesnes og Lyngdal kommuner Agder - Varsel om oppstart av
detaljregulering for E39 Mandal-Lyngdal øst
Vi viser til sak mottatt her vedrørende ovennevnte.

Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen
fiskeri- og havbruksforvaltning i Norge. Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta
disse interessene i det regionale og lokale planarbeidet. Reguleringsmyndigheten
er forpliktet etter plan- og bygningsloven å legge til rette for medvirkning, mens
Fiskeridirektoratets regionkontorer er forpliktet til å delta.
Innspill fra Fiskeridirektoratet region sør
Fiskeridirektoratet region sør kan ikke se at en detaljregulering for E39 Mandal –
Lyngdal øst i den forelagte trase vil medføre konsekvenser for de interesser
direktoratet skal ivareta i planleggingen. Det fremsettes derfor ingen merknader
til planarbeidet.

Med hilsen

Erik Ludvigsen
seksjonssjef
Leif Erik Egaas
førsteinspektør

Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen | Telefon: 55 23 80 00
Organisasjonsnr: 971 203 420 | E-postadresse: postmottak@ﬁskeridir.no | Internett: www.ﬁskeridir.no

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift.
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Mottakerliste:
Sweco Norge AS Hovedkontor

Postboks 80 Skøyen

0212

OSLO

Kopi til:
Kystverket Sørøst
Statsforvalteren i Agder

Postboks 1502
Postboks 788 Stoa

6025
4809

ÅLESUND
ARENDAL

Vår referanse: 20/19323
Side: 3/3

Sweco Norge AS
E39ML@sweco.no
Kristiansand 15. jan. 2021

Detaljregulering av E39 Mandal – Lyngdal øst
Innspill fra Agder Bondelag
Agder Bondelag viser til varsel om igangsettelse av planarbeid med detaljreguleringsplan for bygging
av ny E39 Mandal-Lyngdal øst i Lindesnes og Lyngdal kommuner, med høringsfrist 20. jan 2021.
Agder Bondelag har ca. 1.200 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.
Bondelaget kjemper for et strengt jordvern og er opptatt av at all matjord holdes i hevd, ikke minst
av beredskapshensyn. Å anvende dyrka og dyrkbar jord til andre formål, spesielt irreversible tiltak,
slik foreliggende plan innebærer, er i utgangspunktet i strid med klare nasjonale og regionale føringer
for vern av matjorda.
Vi har følgende generelle merknader til foreliggende planer:
Matjord:
Vi forventer at en i detaljreguleringen prioriterer å minimere nedbygging av matjord, i tråd med
sterke nasjonale føringer.
Der matjord må vike, midlertidig eller permanent, må matjordlaget tas vare på og anvendes slik at
den fortsatt kan nyttes til landbruksproduksjon. (Å bruke matjord til å «kle» vegskråninger må være
helt uaktuelt.) Planlagt anvendelse av matjorda må gjøres i nært samarbeid med berørte
grunneiere/naboer på en faglig forsvarlig måte, og i god dialog med kommunens
landbruksforvaltning.
Det er, i regi av Nye Veier AS, utarbeidet en samla «matjordplan» i prosjektet som nå bygges øst i
Mandal. En slik modell anbefales brukt i alle kommende vegprosjekter.
Her velger vi å sitere tidligere Mandalsordfører Alf Erik Andersen (Frp) i jordverndebatt 29. nov.
2018: «Ikke et trillebårlass matjord skal gå til spille»
I Agder pågår et arbeid for å begrense spredning av ugrasarter og særlig den giftige (for husdyr)
planten landøyda. Vi ber utbygger være spesielt oppmerksom på den problemstillingen ved
håndtering av løsmasser, og ved seinere vedlikehold (kantslått). Se:
https://www.fylkesmannen.no/nb/agder/Landbruk-og-mat/Miljotiltak/Bekjemp-planten-landoyda/
Avbøtende tiltak:
I detaljplanleggingen bør det ligge godt til rette for å finne gode avbøtende tiltak i dialog med berørte
grunneiere. Det kan dreie seg om adkomst, skogsvegløsninger, leggeplasser for tømmer,

flytting/etablering av jord, plassering av midlertidige eller permanente deponier, plassering av
viltgjerder, evt. makeskifter (om eiendommer deles av veglinje) osv.
Grunneierkontakt, innløsning og erstatninger
Vi forventer at utbygger opptrer åpent og ryddig overfor berørte grunneiere og at planen omtaler
hvordan innløsing, erstatningsspørsmål og avbøtende tiltak tenkes gjennomført.
Med tanke på gode avbøtende tiltak anbefales at utbygger samler flere grunneiere, bygdevis eller på
andre måter, for å sikre gode felles løsninger, der det er mulig.
Som omtalt i Nye Veiers egen presentasjon av grunnerverv, https://www.nyeveier.no/grunnerverv/
er advokatbistand i forbindelse med avtaleinngåelse ofte fornuftig – for begge parter.
Norges Bondelag har samarbeidsavtaler med flere firmaer: https://www.bondelaget.no/agder/omagder-bondelag/samarbeidende-advokater/
Vi er kjent med flere av disse allerede er involvert på grunneiersiden i Nye Veiers prosjekter i Agder.

Med hilsen
Agder Bondelag
Knut Erik Ulltveit
fylkesleder

Finn Aasheim
organisasjonssjef

E 39 – Mandal – Lyngdal merknader til oppstart av reguleringsplan
Naturvernforbundet engasjerer seg mot motorveiprosjekter ikke bare i Agder,
men også andre steder i landet vårt der våre politikere og Nye Veier velger
disse gårsdagens samferdselsløsninger der samfunnsnytte og miljøødeleggelser
på ingen som helst måte tilsier og rettferdiggjør slike løsninger. Vi er fullt klar
over at dette dreier seg om innspill til regulering, og at mer generelle
synspunkter og anbefalinger på selve prosjektvalget ikke er stedet her for det.
Allikevel velger vi å legge ved som ekstra vedlegg en mer generell betraktning
for den interessen dette vil ha historisk sett.
Så til reguleringen annonsert i Fædrelandsvennen 05.12.2020.

Kunnskapsgrunnlaget
Kravet til den beste, oppdaterte kunnskapen er en grunnleggende forutsetning
for god forvaltningen, og det sammenfaller med det pålegget forvaltningsloven
har om at « en sak skal være så godt opplyst som mulig» jfr § 16. Da krever
Naturvernforbundet at det innhentes oppjustert kunnskap på:

Behov
Fra konsekvensutredningen foreligger tall for døgnpasseringer for den aktuelle
veistrekningen, Mandal – Lyngdal på ca 8500. Det er langt under den normen
som Statens Vegvesen har og som utløser behov for 4-felts motorvei ( 12000) –
et tall som SV i tillegg har ønsket å heve til 16000. Det vil også være aktuelt å
gjøre vurderinger av hvilke konsekvenser coronaåret 2020 har ført til når det
gjelder overføring fra vei til elektroniske transportbehov og prognoser for hvor
varige slike endring kan bli.
Naturvernforbundet ber om at det fremlegges oppdaterte tall og
framtidsprognoser for trafikkmengden mellom Mandal og Lyngdal for det
veibehov dette da vil utløse.

Klimagassutslipp
Direktør Hovland, Statens Vegvesenet (SV) hadde et innlegg i
Fædrelandsvennen i februar i fjor under overskriften- Klimavennlig veibygging
skal lønne seg. Hovland skrev om co2 utslipp fra selve byggingen av store

veianlegg. Hun brukte begrepet klimavennlig og begrunnet denne ordbruken
med SVs mål om 40 % reduksjon i utslippene fra veibygging etter 2030. Det er
bra med alle reduksjoner i utslipp av klimagasser. Men målet ligger altså 10 år
fram i tid og deretter vil 60 % utslipp fortsette. Innlegget kunne leses som et
behov for å «grønnvaske» en av de virkelig store bidragsyterne våre til de
nasjonale utslipp av klimagasser som igjen utløser globale miljøproblemer.
Veibygging gir enorme naturinngrep noe vi nå ser i all sin gru med E39arbeidene vest i Kristiansand og øst i Lindesnes og ferdigstilt E18 Arendal Tvedestrand; skog hugges ned, fjell forsvinner, jordsmonn endevendes, myr og
våtmark dreneres, vassdrag og fjordarmer forurenses. Å bruke begrepet
klimavennlig om det å bygge store 4-felts motorveier provoserer. Det vises her
til Miljødirektoratets rapport fra i fjor Klimakur 2030. Den viser at avskoging,
inngrep i myr og jordsmonn bidrar til betydelige klimagassutslipp.
Naturvernforbundet ber om at det må utarbeides et samlet overslag over
klimagassutslipp fra bygging av motorveien og ødeleggelse av og inngrep i
natur for den 26 km lange strekningen. Dette må nedfelles i bestemmelsene for
reguleringsplanen som et rekkefølgekrav. Bakgrunnen for dette er det pålegget
naturmangfoldloven har i § 12 at det ved iverksetting av tiltak skal det velges
de mest miljøvennlige løsningene.

Biologisk mangfold
Informasjon på nettet fra Nye Veier 28.01.2020: Det er også igangsatt et
kartleggingsarbeid for å kvalitetsikre kunnskapen om vilttrekk som et grunnlag
for å ivareta de viktigste vilttrekkene mellom Mandalselva i øst til Herdal i vest.
Det er positivt. Kartleggingsarbeidet må imidlertid gjelde alt vilt som måtte
være i det aktuelle traseområdet. Vi har registrert at dette ikke ble ivaretatt
ved oppstart av terrengarbeidene for motorveien i Kristiansand.
Naturvernforbundet nevner som eksempel at vi på folkemøte i Søgne for
motorveien fikk svar fra Nye Veier om at forekomst av amfibier ikke var
undersøkt.
Naturvernforbundet krever derfor detaljerte undersøkelser for biologisk
mangfold og nevner her eksempelvis bever, amfibier, hønsefugl, spetter og
rovfugl og hvordan deres tilstedeværelse i det aktuelle reguleringsområdet vil
løses før terrengarbeider igangsettes.

Det er overhengende fare for at hele Lindesneshalvøya fra Mandalselva til
Herdalen (egentlig gjelder det alt areal syd for veien mellom Trysfjorden i øst
og Rosfjorden i vest) kan bli avstengt ikke bare for hjortevilt, men også andre
viltlevende arter som naturlig trekker over reguleringsområdet. Det kan føre til
isolasjon av vilt og med det være genetisk sett svært uheldig.
Derfor er kartleggingsarbeidet og den oppfølging med tiltak som dette må få,
helt avgjørende for å sikre sunne og gode vilt- og fiskebestander. Tiltakene må
være rett utformet og rett plassert. Vi forutsetter at den kunnskapen som er i
lokale viltlag, ornitologiske foreninger, fiskenettverk, grendelag blir trukket
med i arbeidet med å planlegge og iverksette tiltak slik at anleggsarbeidet og
ferdigstillet motorvei fører til minst mulig skade på artsmangfoldet. Det
foreligger bred praktisk erfaring etter opprettelsen av Gardermobanen som det
vil være naturlig å trekke inn i arbeidet med utforming og plassering av tiltak.
Reguleringsbestemmelsene må suppleres med dette rekkefølgekravet: Det skal
utarbeides en detaljplan over de tiltakene som skal iverksettes etter
kartleggingsarbeidet for å sikre at veiprosjektet ikke bidrar til tap eller
forringelse av vilt - det viltloven definererslik: viltlevende landpattedyr, fugler,
amfibier og krypdyr, i tillegg fisk.
Vi vil her spesielt nevne at der det er særlig viktige viltrekk, må det naturlige
terrenget fortsatt kunne benyttes av viltet, og da må fremføring av motorveien
underordner seg viltets behov og føres under med tunnelløsning eller som
sekundær løsning ved at bro med «naturlig terreng» bygges opp og føres over
veibanen. Underganger er den dårligste løsningen.

Noen konkrete anbefalinger øst i reguleringsområdet
Naturvernforbundet anbefaler det sydlige alternativet for tunnel gjennom
Vråheia, og at hele skråningen ned mot vannet med naturlig terreng/skog langs
sydsiden av Vråvatnet bevares. Den naturlige nord – sør trekkveien for
hjortevilt er på syd og vestsiden av Vråvatnet, og dyr må her sikres naturlig
terreng opp over Vråheia .
Vi vil så anbefale tunnel ved Skreheia, mellom Spettland og Hageland da det er
mye hjortevilt som bruker område langs hele Moslandsvatnet og vestover opp
og over Skreheia.

Av andre naturverdier vil vi nevne et mindre vassdrag, men svært fiskerikt fra
Vråvannet via Blørstad som del av Audnavassdraget. Samtidig er det et
myrområde mellom Gjervoldstad og Vrå som veiframføringen ikke må gjøre
inngrep i. Vi ber om at det gjøres forskyvninger i traseframføringen så begge
disse naturverdiene ikke forringes eller ødelegges. For øvrig vil en nordre
løsning med bro over Skoftedalen og tunnel ved Valleråsen, være det som
ivaretar trekkveiene for hjorteviltet best her.
Naturvernforbundet er tilfreds med tunnelløsning i Lyngdal med utløp nord for
Lene. Dermed vil de rike, nasjonale naturverdiene omkring Storevann ikke bli
ødelagt. Vi ber imidlertid om at denne tunnelen må videreføres til toppen av
Lenesbakkene og derfra følge dagens E39 fram mot Opladal / Herdalen. Ny E39
må sikre det store vilttrekket ut mot Lindesneshalvøya slik at vilt kan benytte
eksisterende landskap. Samtidig må verdiene til det nasjonalt vernede
vassdraget Litleåna (Lyngdalsvassdraget) ikke forringelse ved at
vernebestemmelser for vassdraget settes til side.
Som en generell anbefaling for alt vilt, vil det være viktig å beholde naturlig
vegetasjon. Det gjelder i høyeste grad langs elver, bekker, myrsig og alle andre
våtmarksområder. Dette er fra naturens side ofte de områdene med det
største biologiske mangfoldet. Drenering og eller steinsetting bør unngås.
Under anleggsfasen ved slike steder må veier o.l. i størst mulig grad legges
utenom myrer også i forsøk på å unngå frigjøring av karbon.
Naturvernforbundet vil komme til å engasjere seg videre i dette prosjektet når
oppdaterte trafikktall for veistrekningen, forslag til detaljplan for biologisk
mangfold og overslag over klimagassutslipp foreligger og deretter når forslaget
til reguleringsplan legges frem.

Med hilsen Peder Johan Pedersen, fylkesleder

Postboks 718
4666 Kristiansand

Notat om ny E39 fra Mandal vest og Det grønne skiftet
Når vi kjører gjennom Søgne og øst i Lindesnes ser vi naturødeleggelser i et omfang som
fremstår som uvirkelige. Det dreier seg selvfølgelig om arbeidene for den nye motorveien.
Denne gigantomanien med ny E39 skal føres gjennom 5 fylker til Trondheim med en stipulert
kostnad på nærmere 400 milliarder! At dette vil bli en nasjonal katastrofe for natur,
artsmangfold og kulturlandskap er ikke vanskelig å forestille seg. Uerstattelige arealer med
prioriterte natur - og kulturlandskap med en rekke rødlistearter lever og gror der planene for
ny motorvei nå trekkes opp. Naturvenner fortviler over forbruket av natur, og fylkesmenn
(nå Statsforvalter) søker å skåne noen av de aller mest verdifulle områdene.
De pågående naturødeleggelsene vi nå ser vest i Kristiansand og øst i Lindesnes, ødelegger
vokse- og leveområder for planter og dyr, fugl, krypdyr, amfibier og enklere organismer som
insekter, krepsdyr for all tid, hus og hjem jevnes med jorden, uerstattelige
rekreasjonsområder til tusenvis av mennesker forsvinner. Verdifulle biotoper med rødlistede
orkideer er alt ødelagt i Søgne, sterkt forurenset sedimenter skal legges på veiskuldre i
Kristiansand. Hvor mange fugler, dyr, amfibier m.m. som alt har mistet og fått sine hekkeog leveområder ødelagt gjennom de arbeidene som pågår bare på dette korte strekket, har
ingen tall for.
Ødeleggelse av natur / kulturlandskap og tap av artsmangfold er sammen med høyt forbruk
av varer og energi samt utslipp av klimagasser de store miljøbelastningene bygging av 4-felts
motorveier med fart på 110 km/t gir oss. Slike veimaskiner som vi nå ser konsekvensene av i
Agder, er ett eksempel på tiltak som er uforenelig med Det Grønne Skiftet. Det pålegger oss
å velge alternativt for å redusere de økologiske belastningene vi påfører kloden, noe FNs to
ekspertpanel – for klima og natur innstendig ber oss om. Norge er ikke unntatt for dette.
Nå står slaget om ny E39 videre fra Mandal til Lyngdal sentrum. Her skal Nye Veier ha en
indre trase gjennom svært verdifullt kulturlandskap og villmarkspreget natur. En
konsekvensutredning for strekningen på 26 km foreligger og snart skal de to berørte
kommunene ta stilling til reguleringsplan for strekningen.
Det paradoksale er at de berørte kommunene Mandal /Lindesnes og Lyngdal tidligere har
bestemt seg for ny E39 gjennom enstemmige vedtak om tilslutning til Statens Vegvesens to
kommunedelplaner for strekningen Mandal – Lyngdal sentrum som i hovedsak følger dagens

trase. Statens Vegvesen vurderte også en indre tase, men valgte den bort av flere grunner
noe politikerne altså har bifalt. Men så har Nye Veier pålagt de samme politikerne å endre
standpunkt gjennom å oppheve det vedtaket de har gjort og å slutte seg til Nye Veiers
veivalg.
Naturvernforbundet mener at denne snuoperasjonen har som konsekvens at overordnende
hensyn og føringer settes til side, som følgende:
Klodens klima, natur og artsmangfold er i dyp krise noe verdens ledende forskere (FN) har
opplyst oss om. Samtidig har verdens politiske ledere innstendig oppfordret til en global
redningsaksjon kalt Det grønne skiftet. Det angår oss alle - privatpersoner som offentlig
virksomhet gjennom politiske beslutninger. Er en ny E39 med en regulert bredde som
tilfredsstiller for hastighet på 110 km /t i uberørt natur og verdifullt kulturlandskap med et
forbruk av natur, energi og ulike varer vi vanskelig kan forestille oss, utslipp av klimagasser,
mikroplast m.m. forenelig med Det grønne skiftet?
Samferdselsministeren har uttalt at en 4-felts motorvei med fartsgrense på 110 km/t vil
endre mentaliteten og horisonter for innbyggerne i Agder og Rogaland og at en kraftig
reduksjon i reisetiden mellom Kristiansand og Stavanger vil styrke næringsklyngene og
knytte regionene tettere sammen. Slik også Nye Veier og Lyngdal rykket inn annonse for i
aviser i 2019 med bruk av barn på 8 år til å fronte motorveiutbyggingen til Ålgård.
Konsekvensen vil da bli øket trafikk, mer reising inn til de to sentrene, og det gir flere biler
inn og ut av byene. Men der skal personbiltrafikken ikke øke ifølge regjeringens politiske
plattform fra januar 2018. Hvordan vil en 4-felts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand
med hastighet på 110 km /t påvirke bruken av privatbil inn og ut fra de to store byene?
I en tilsvarende konsekvensutredning for ny E134 over Haukeli ble det gjort beregninger for
hvordan en ny 4-feltsvei motorvei mellom Oslo og Bergen vil påvirke godstrafikken 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. Slike vurderinger må selvsagt også gjøres for godstrafikk på Sørlandsbanen med 4felts motorvei på samme strekning. Ny E39 til Stavanger må utredes mot Nasjonal
Transportplans mål (2018 – 2029) om å overføre mer gods fra vei til bane og sjø.
Når kunnskapsgrunnlaget er utilstrekkelig i en sak med så omfattende konsekvenser og med
det press Nye Veier utøver for sitt syn, er det maktmisbruk og uakseptabelt i demokratiske
prosesser. Vi mener det ikke er samfunnsnytte i å bygge en motorvei når trafikkgrunnlaget
er langt under de normtall som legges til grunn for 4-felts motorveier ( 12000
døgnpasseringer). Naturvernforbundet har tidligere oppfordre de berørte kommunene til å
stå på sine tidligere vedtak om ny E39 som i hovedsak vil følge dagens trase - den løsningen
som Statens Vegvesen har ønsket og som vil være å ta bønnen om Et grønt skifte på alvor.
Peder Johan Pedersen og Bjørn Nissen fra Naturvernforbundet i Agder

Kristiansand, 18.01.2021

E39 Mandal – Lyngdal øst
NLF Agder og Rogaland har følgende innspill til E39.
For vår del er ikke trasevalg viktig. Vi ser på miljø, 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
Det er viktig at man i forhold til døgnhvileplasser tenker E39 fra Oslo til Stavanger som et prosjekt.
Det må nok døgnhvileplasser, gjerne så nær havner og byer som mulig. Deretter hver 2 time.
Døgnhvileplassene må være bygd ut tidsmessig ifht framtidens behov for både service og energikilder.
I tillegg må det komme små hvileplasser i nærheten av de avkjørslene så også lokale bedrifter får
muligheten for de lovpålagte kjøre hviletidsbestemmelser.
Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund

Reidar Retterholt
Regionsjef Agder og Rogaland
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.
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Ender, Benedicte Antoinette Kirkerud
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jarleiv Stålesen <sbjorkes@broadpark.no>
lørdag 5. desember 2020 17:56
E39ML@sweco.no
Innspill til oppstart av reguleringsplan for ny E - 39 mellom Mandal og
Lyngdal øst i Agder fylke

Hei !
Det går en svært viktig vilt trekkvei over dagens E – 39 på toppen av Lene – bakken mellom Lene og
Oftedal. Krysningspunktet befinner seg ca. 20 meter sør - øst for toppen.
Denne vilt trekkveien er den eneste som på en tilfredsstillende måte forbinder elg – og hjortestammen,
sør for E – 39, mot Austad, med elg – og hjortestammen nord for E – 39.
Vilt trekkveien er regionalt viktig, og det er svært viktig at fremtidig firefeltsvei gjennom aktuelt område
blir lagt i tunnel. Det kan også være aktuelt å bygge miljøtunnel.
Selv om det skal bygges brospenn over det åpne området ved Oftedal, er det ikke sannsynlig at viltet vil la
seg lede flere hundre meter vest – og nedover og over disse åpne områdene.
Dersom en ikke, i stor grad, i fremtiden, skal risikere å genetisk isolere hjorteviltet på Austadhalvøya,
mellom Rosfjorden og Lenefjorden/Grønsfjorden, må fremtidig firefeltsvei fortrinnsvis legges i tunnel eventuelt må det bygges miljøtunnel - i området hvor vilt trekkveien befinner seg.

Med vennlig hilsen
Jarleiv Stålesen
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Bjerk, May Lund
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

kjell.kvinen <kjell.kvinen@gmail.com>
onsdag 20. januar 2021 00:11
E39ML@sweco.no
Innspill ny E39

Hei, vi har noen inspill ang ny E‐39 forbi Flaten , i Lyngdal.
Vi ønsker at ny E39 går inn i en ny tunnel under Flaten ,med utløp på Oftedal eller der omkring.
Da slipper dere å lage en undergang som folkene på Flaten må ha for å komme bort til den "gamle" E39.
Da slipper dere også å lage en viltovergang på toppen av Lehnesbakken. Dyrene kan passere der de har gått siden
tidenes morgen.
Dere slipper også problematikken med at ny og gammel E39 krysser hverandre på toppen av Lehnesbakken / Oftedal
området.
På framsiden av Flaten 81 og 83 der veien skal gå er det ei svær og våt myr. Noe av dette har blitt dyrket opp for
lenge siden og slått , men størstedelen er bare ei svær og "bunnløs" hengemyr. Nå i disse co2 bindingstidene.

Alle Eiendommene på Flaten har private brønner.

Det går en gammel gangvei / hestevei fra Flaten og ned til Lehne. Denne må ivaretas.

Vi har et yrende dyreliv her på Flaten . Rådyr ser vi daglig og de andre store hjortedyrene har vi også rundt husene
her . I skogen mellom husene og "ny" E39 har det hvert hekkende ugler.

Vi lurer også på hvordan "gamle" folk blir ivaretatt . Vi har en gammel nabo som ikke leser aviser, han er ikke på nett
, han leser ikke sms. Han har heller ingen "nærme" familie rundt seg som kan informere han om tingenes tilstand.
Hans eiendom blir kraftig berørt av ny E39. Jeg har prøvd å informere han litt underveis ,men han har ingen tro på
at det kommer noen ny vei.

Nå har vi bodd her i snart 30 år og ønsker å fortsette å bo her , men ikke for enhver pris , med tanke på støy , støv og
ulemper fra en ny vei.
Mvh Kjell & Nina Kvinen
Flaten 81 , Lyngdal .

Sendt fra min Galaxy
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Sweco Norge AS
v/ Marius Fiskevold,
Postboks 80 Skøyen
0212 Oslo

DERES REF.:

VÅR REF.:
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ARENDAL,

20.01.21

Det vises til oppstart av reguleringsplanarbeid for E39 Mandal – Lyngdal øst den 04.12.20. På
vegne av Lindland Eiendom AS oversendes innspill til kunngjøringen. Innspillet gjelder området
Vottebakken, som ligger rett før for Knuten lengst vest i planområdet. Se fig. 1.

Vottebakken

Fig. 1. Området Vottebakken sør for Knuten.

Det vises til tidligere møter mv i fbm planlegging av ny E39 og området rundt Vottebakken.
Lindland Eiendom AS ønsker området utviklet til næringsareal. Område er benevnt S1 i
kommuneplanen fra 03.09.15, og deles i to av ny E39.
Lindland Eiendom AS minner om viktigheten av at området som blir liggende på nordsiden av ny
E39 sikres atkomst. Primært ønskes atkomst via rundkjøringen i nytt Herdalen-kryss vest for
planområdet. Sekundært ønskes atkomst via gamle E39 og Optedalsveien. Atkomstvei til
næringsarealet vil samtidig sikre atkomstvei til eiendommen Gullknuten, som ligger nordvest for
Vottebakken.
Lindland Eiendom AS ønsker å vurdere løsninger for området sammen med Nye Veier og se om
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E39 MANDAL – LYNGDAL ØST - REGULERINGSPLANLEGGING
INNSPILL TIL KUNNGJØRINGEN, NÆRINGSOMRÅDE VOTTEBAKKEN

det er mulig å oppnå synergier, jf. tidligere møter. Vottebakken ligger sentralt til og kan være et
knutepunkt i anleggsdriften. Området har potensiale som midlertidig anleggsområde/riggområde
evt. midlertidig deponiområde. Områdene kan etter at E39 er ferdigstilt, utvikles til næringsarealer.
Med hilsen
Stærk & Co. a.s.

Turid Hagelia Korshavn
arealplanlegger
Kopi:

Lindland Eiendom AS
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Nils Konrad <nilskonrad@live.no>
onsdag 13. januar 2021 12:02
E39ML@sweco.no
Vann

Hei
Jeg bor på Lene med G.br.nr. 195/8 !
Vi lure på hvordan dere skal løse vannforsyning hus oss og flere andere som for vann fra bekken!
Det vil blir et Problem for oss da vi for vann fra bekken som blir sansynglihvis ikke like bra .
Det er flere her på Lene som er berørt av dene Situation.
Vi tenke på forurensning under arbeid ved nye e 39 og senere.
Mvh Nils Konrad
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Tore Hanssen <tore.hanssen@amv-as.no>
onsdag 20. januar 2021 16:41
E39ML@sweco.no
VS: Innspill til planarbeid, E39 Mandal-Lyngdal øst

Innspill til ny E39 øst i Lyngdal kommune. Strekningen Grummedal‐Heredal.
Viser til tidligere innspill beskrevet nedenfor.
I tillegg til disse har jeg følgende ytterligere innspill/kommentarer/spærsmål.
Avhengig av hvilken trase som blir valgt ser de ut til at vei kommer forholdsvis nærme eksisterende bebyggelse.
Vil derfor påpeke viktigheten av best mulig støyreduserende tiltak for å begrense støyplage mest mulig.
Jeg har en meget robust og god vannforsyning til bolighus (Mandalsveien 637) i form av brønn. Denne ligger
innenfor varslingsgrense på Lene og det er selvfølgelig viktig at denne ikke påvirkes negativt av veiutbygging. Ta
gjerne direkte kontakt på telefon 906 62 90 for lokalisering.
Som tidligere nevnt er det viktig at det utføres nødvendige tiltak for å hindre forurensing av gytebekk i form av
partikler og annen forurensing.
Detter er viktig slik at ikke lettere masser følger bekken og sedimenterer i utløpet i fjorden.
Jeg har båthus like ved bekkeutløp og vil derfor kunne få store kostnader med mudring i båthus.
Til slutt et spørsmål som kan være en positiv konsekvens for oss med bolig på Lene.
Er det mulig å legge til rette for fiberutbygging i området under anleggsperioden?
Som forrige gang er det flott med en bekreftelse på mottatt mail.
Mvh
Tore Hanssen

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.
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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
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Innspill fra Din E39
Nr. 15

1. Drikkevann
Bekken fra Grubbevann til Lene er i dag drikkevannskilde for
flere hus på Lene. For min del gjelder det Mandalsveien 670
og 672. Her må man finne en løsning permanent og i
anleggsperioden.

Jan Olav Laundal

13.01.2021

2. Driftsveg
På østsiden av bekken er det i dag en gammel traktorveg.
Denne er eneste adkomst til eiendommene ovenfor, blant
annet min g.nr195 b.nr 4. Det er nødvendig at denne vegen
blir ivaretatt som driftsveg og turveg i framtiden.

Nr. 18

Det vises til Detaljreguleringsplan for ny E39 Herdal-Røysgård. Kjell Arve Vidringstad
Planen medfører store forandringer for gården Gullknuden
(gnr202/bnr1). Dette innebærer også at vi mister adkomst til
skogen.
Gården har 350 mål med produktiv skog og det må derfor
bygges skogsbilvei m/lasteplass (Detaljreguleringsplan MandalLyngdal øst).
Det vises for øvrig til vedtak i Lyngdal kommune 18. juni 2020
(Detaljreguleringsplan ny E39 Herdal-Røysgård).
Mvh Kjell Arve Vidringstad
Grunneier Gullknuden (gnr202/bnr1)

13.01.2021

