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UTTALELSE TIL OMRÅDEREGULERING FOR E39 MANDAL –LYNGDAL
ØST.
Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i
saker som berører Mattilsynets forvaltningsområde. I tilknytning til denne områdereguleringen er
tema knyttet til drikkevannsforsyning og plantehelse særlig relevante.
Vårt viktigste ansvarsområde i saken er knyttet til beskyttelse av eksisterende og framtidige
drikkevannskilder og leveringssikkerhet for trygt og nok drikkevann til innbyggerne. En god og
sikker vannforsyning er kritisk viktig for samfunnet og er avgjørende for folks helse og for
samfunnets sikkerhet.
Generelt må en føre-var tilnærming legges til grunn for beskyttelse av drikkevannskilder, på kort
og lang sikt. Det må fastsettes bestemmelser for beskyttelse av drikkevannsforsyningen både for
anleggs- og driftsfase.
I tilknytning til plantehelse er Mattilsynets ansvarsområde å forhindre spredning av
planteskadegjører som kan ha alvorlige samfunnsøkonomiske konsekvenser.

Anbefalt veikorridor:
KU hovedrapport viser til at basert på resultatet fra konsekvensutredningen anbefaler Nye Veier at
kombinasjonen av veikorridorene AB Nord 2 - BC 2 - CD Sør vedtas og legges til grunn for videre
planlegging av ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst.
I neste planfase vil den valgte korridorkombinasjonen optimaliseres innenfor områdereguleringens
plangrense med tanke på å få en enda mer samfunnsøkonomisk veilinje.

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

Mattilsynets har følgende uttalelse til områderegulering for E39 Mandal – Lyngdal øst:
Mattilsynet uttaler seg til drikkevannshensyn spesifikt for hver av veikorridorene AB Nord 2, BC 2
og CD Sør, generelle forhold knyttet til vannforsyning for strekningen Mandal – Lyngdal øst og
generelle forhold knyttet til plantehelse for strekningen Mandal – Lyngdal øst.
Oppsummering:
Uttalelsen oppsummeres i følgende hovedpunkter. Etter Mattilsynets vurdering forutsetter
områdereguleringen at disse forholdene blir ivaretatt.

·

For å sikre vannforsyningen under anleggsperioden må omlegging av
vannforsyningssystemet i Mandal kommune være gjennomført før anleggsarbeid kan
starte i områder som har konsekvenser for vannforsyningen.

·

Mandal kommune må innhente nødvendige konsesjoner for vannuttak fra
Møglandsvann og reguleringsbestemmelser må sikre at kapasitet for uttak av
suppleringsvann til enhver tid dekker vannforsyningssystemets behov.

·

Suppleringsvann fra Møglandsvann overføres til overflaten av Skadebergvann, og ikke
direkte til vannbehandlingsanlegget. Hensikten er å oppnå fortynning og selvrensing ved
tilførsel av vann med dårligere råvannskvalitet.

·

Det må fastsettes beskyttelsesbestemmelser for Møglandsvann, herunder aktiviteter i
nedbørfeltet. Dette for å sikre videreføring av en sikker hygienisk barriere i
drikkevannssystemets råvannskilde.

·

Konsekvensen av forekomst av sørv i Møglandsvann må undersøkes og det må vurderes
om råvannskvaliteten i Møglandsvann og dermed Skadebergvann på sikt vil kunne bli
negativt påvirket.

·

Moslandsvann må inkluderes som reservekilde/suppleringskilde i Mandal kommunes
totale vannforsyningssystem. Rettigheter til vannuttak må innhentes og
råvannskvaliteten må sikres mot potensiell forurensing. Tunnelløsning for veien må
vurderes for de delstrekninger der direkte avrenning til nedbørfeltet kan skje.

·

Det må fastsettes beskyttelsesbestemmelser for Moslandsvann, herunder aktiviteter i
nedbørfeltet. Dette for å sikre videreføring av en sikker hygienisk barriere i
drikkevannssystemets reserve råvannskilde.

·

Vannledning fra reservekilden Moslandsvann bør legges direkte til
vannbehandlingsanlegget for å etablere et mest mulig robust og leveringssikkert
vannforsyningssystem.

·

Hensynet til drikkevannskilden Tarevann må ivaretas. Det må fastsettes avbøtende tiltak
for å hindre potensiell forurensende avrenning fra vei gjennom nedbørfeltet.
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·

Eksisterende vannledningsnett må kartlegges nøye i detaljreguleringsarbeidet og
relevante avbøtende tiltak må fastsettes.

·

Detaljplanlegging kartlegger privat vannforsyning, utreder konsekvenser av
veiutbyggingen og sikrer tiltak som trygger vannforsyning til den del av befolkningen som
ikke er tilknyttet offentlig drikkevannsforsyning.

·

Grunnvannsreservoar må utredes som framtidig drikkevannsressurs og i tilknytning til
videre deljreguleringsarbeid undersøkes nærmere. Eventuelle avbøtende
beskyttelsestiltak må fastsettes.

·

Faren for spredning av planteskadegjørere og uønskede arter må tas hensyn til i videre
detaljreguleringsarbeid. Berørte områder må utredes og det må eventuelt fastsettes
bestemmelser for å hindre spredning.

Drikkevannshensyn
Generelt grunnlag:
Vi viser til Forskrift om vannforsyning og drikkevann (Drikkevannsforskriften), (FOR-2016-12-221868). Formålet med forskriften er å beskytte menneskers helse ved å stille krav om sikker
levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt drikkevann som er klart og uten fremtredende
lukt, smak og farge. (Jf. Drikkevannsforskriften § 1 Formål)
Sentrale bestemmelser i drikkevannsforskriften i tilknytning til områdereguleringen er:
·

·

·

Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet omfatter alle aktiviteter, fra
vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir
forurenset. Med aktiviteter menes også friluftsliv og annen utøvelse av allemannsretten.
Der det er fastsatt beskyttelsestiltak etter § 12 eller restriksjoner etter § 26, gjelder
forbudet brudd på disse. I vanntilsigsområdene kan landbruksaktivitet foregå dersom det
ikke forurenser drikkevannet eller medfører brudd på beskyttelsestiltak etter § 12 eller
restriksjoner etter § 26. (Jf. Drikkevannsforskriften § 4 Forurensning)
Kommunen skal i samsvar med folkehelseloven kapittel 2 ta drikkevannshensyn når den
utarbeider arealdelen av kommuneplanen og reguleringsplaner, samt når den gir tillatelser
etter relevant regelverk. (Jf. Drikkevannsforskriften § 26 Kommunens plikter.)
Kommunen skal i samarbeid med vannverkseieren vurdere behovet for restriksjoner for å
beskytte råvannskilder og vanntilsigsområder. Dette gjelder også i forbindelse med
planarbeid etter plan- og bygningsloven. (Jf. Drikkevannsforskriften § 26 Kommunens
plikter)

,
Vi viser også til Nasjonale mål for vann og helse, vedtatt av regjeringen 22. mai 2014. Nasjonale
mål for vann og helse er utarbeidet på grunnlag av Norges ratifisering av WHO/UNECE Protocol on
Water and Health. Denne har som mål å beskytte menneskers helse og velvære ved bedre
vannforvaltning, herunder beskyttelse av vann og økosystemer, og ved å forebygge, kontrollere og
redusere vannrelaterte sykdommer. De nasjonale målene er arbeidsmål for å ansvarliggjøre
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aktørene og oppnå bedre etterlevelse av regelverket, og gjennom det sikre trygt drikkevann og
helse. En av målsetningene er at drikkevannskilder gjennom prosesser etter relevant regelverk skal
beskyttes mot forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig.
Et vannforsyningssystem består i hovedtrekk av råvannskilde, vannbehandlingsanlegg og
ledningsnett. Vannverkseier må ta utgangspunkt i aktuell råvannskvalitet og behandle vannet slik
at det vannet som sendes ut på ledningsnettet tilfredsstiller drikkevannsforskriftens kvalitetskrav.
Ved endring av råvannskvaliteten, enten som resultat av naturlige forhold, eksempelvis økt farge
på råvannet, eller som konsekvens av forurensende annen aktivitet, som i denne sammenheng et
veianlegg, kan det bli behov for å oppgradere vannbehandlingen ved å installere prosesstrinn som
fjerner aktuelle stoffer i råvannet. Dette for å sikre forsyning av trygt drikkevann.

AB Nord 2
KU Hovedrapport, Tilleggsutredning for drikkevann, viser til at forslag til veialternativ i
områdereguleringen har vesentlig risiko for å påvirke dagenes drikkevannssystem i Mandal
kommune negativt. Det må derfor gjennomføres tiltak som ivaretar drikkevannsforskriftens krav til
helsemessig trygt drikkevann.
For å sikre framtidig drikkevannsforsyning for Mandal kommune foreslås derfor en omlegging av
drikkevannssystemet. Skadebergvann vil fortsatt være hovedkilde. Dagens suppleringskilde
Ommundsvann utgår og erstattes med Møglandsvann. Moslandsvann etableres som reservekilde.
Drikkevannsforskriften setter krav om sikker levering av tilstrekkelige mengder helsemessig trygt
drikkevann til enhver tid. Mao. stilles det kvantitative og kvalitative krav til drikkevannet.
For å sikre vannforsyningen under anleggsperioden må omlegging av vannforsynings-systemet i
Mandal kommune være gjennomført før anleggsarbeid kan starte i områder som har
konsekvenser for vannforsyningen.

Kvantitet.
I tilleggsutredning for drikkevann behandles de kapasitetsmessige vurderingene. Her framkommer
at Skadebergvann og Møglandsvann vil kunne levere tilstrekkelig kapasitet i et tidsperspektiv på
100 år.
Denne vurderingen betinger imidlertid at Mandal kommune som vannverkseier har de nødvendige
rettigheter og konsesjoner til å ta ut de vannmengdene fra Møglandvann som beregningene
forutsetter.
Rettigheter for å pumpe vann fra Ommundsvann til Skadebergvann ligger i konsesjonen til
Sjølingstad Uldvarefabrikk, som utnytter vann fra Ommundsvann til kraftproduksjon. Inntaket til
kraftverket er nedenfor Ommundsvann.
Mandal kommune har pr. i dag etter avtale rett til å overføre inntil 2,5 mill m 3/år fra
Ommundsvann til Skadebergvann. Det er inngått en avtale i 2001 om hvilke tidsrom kommunen
kan pumpe over vann, dvs. månedene mars, april, mai, september, oktober, november og halve
desember.
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Spørsmålet om rettigheter og konsesjoner for nødvendig vannuttak fra Møglandsvann er ikke
behandlet i tilleggsutredningen. Dette er forhold som må være på plass før foreslåtte endring av
vannforsyningen i Mandal kommune kan vedtas.
Mattilsynet har fått opplyst at det etter dagens reguleringsbestemmelser kan Møglandsvann
tappes ned maks 1,4 m ift. normal vannstand. Slik vi forstår beregningene for uttakskapasitet fra
Møglandsvann tar disse utgangspunkt i fullt vannvolum, dvs. normal vannstand. Vannstanden vil
kunne reduseres som følge av lengre tids tørke eller uttak av vann til eksempelvis kraftproduksjon.
Etter Mattilsynets oppfatning er det derfor ikke nødvendigvis gitt at Møglandsvann kan supplere
den til enhver tid nødvendige vannmengde til vannforsyningen. Eventuelt må
reguleringsbestemmelsene endres. Dette er forhold som må vurderes nærmere før endring av
vannforsyningssystemet kan vedtas.
Potensielt kan Moslandsvann inkluderes som reservevann/suppleringsvann, for å sikre totalt
råvannsbehov. Tapping fra Moslandsvann forutsetter at Mandal kommune innhenter tilsvarende
konsesjon/rettigheter.
Mattilsynets vurdering er derfor at foreslåtte områdereguleringen forutsetter at Mandal
kommune innhenter nødvendige konsesjoner for vannuttak fra de vannkildene som skal inngå i
det framtidige vannforsyningssystemet etter omlegging og at reguleringsbestemmelser sikrer at
kapasitet for uttak av suppleringsvann til enhver tid dekker vannforsyningssystemets behov.
Kvalitet.
Veikorridor AB Nord går utenom nedslagsfeltet for Skadebergvann og legges i tunell gjennom en
mindre del av nedslagsfeltet til Møglandsvann. Foreslått veitrase vil derfor ikke komme i direkte
konflikt med disse nedbørfeltene. Mattilsynet forutsetter at detaljreguleringen ivaretar det
samme hensynet, både for anleggsfase og for driftsfase.
Vedr. Møglandsvann:
I foreslåtte omlegging av drikkevannsforsyningen i Mandal kommune, jf. KU tilleggsutredning
drikkevann, anbefales at suppleringsvann fra Møglandsvann overføres til overflaten av
Skadebergvann, og ikke direkte til vannbehandlingsanlegget. Det er en videreføring av dagens
prinsipp ved overføring av suppleringsvann fra Ommundsvann. Hensikten er å oppnå fortynning og
selvrensing ved tilførsel av vann med dårligere råvannskvalitet. Mattilsynet støtter denne
tilnærmingen.
Vannforsyningssystemet har pr. i dag hygieniske barrierer i bestemmelser for beskyttelse av
råvannskilden Skadebergvann med tilhørende nedbørfelt og ved UV-desinfisering i
vannbehandlingen. Jf. drikkevannsforskriftens definisjon, hygienisk barriere: naturlig eller
konstruert hindring eller tiltak som fjerner eller inaktiverer sykdomsfremkallende virus, bakterier,
parasitter eller andre mikroorganismer, eller som fortynner, fjerner eller omdanner kjemiske stoffer
til et nivå hvor de ikke lenger utgjør en helserisiko.
For i størst mulig grad å sikre seg mot at suppleringsvann av dårligere kvalitet fra Møglandsvann
på sikt påvirker råvannskvaliteten i Skadebergvann i så stor grad at barrieren som ligger til
hovedkilden ikke fungerer tilfredsstillende, må det vurderes å etablere tilsvarende bestemmelser
for Møglandsvann. Alternativt kan om nødvendig en ytterligere barriere inkluderes i
vannbehandlingen.
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Mattilsynet er gjort kjent med forekomst av fiskearten sørv i Møglandsvann. Tilstedeværelse av
sørv kan i ytterste konsekvens ha indirekte betydning for råvannskvaliteten, bl.a. vil mengde av
planteplankton/alger kunne øke som følge av økt næringstilgang. Enkelte arter av blågrønnalger
produserer toksiner og kan ved store oppblomstringer gjøre råvannet uegnet for produksjon av
drikkevann. Økt tilgang på næringsstoffer vil over lengre tid kunne framskynde eutrofiering av
vannet. Det må derfor foretas ytterligere undersøkelser ift. forekomst av sørv og det må vurderes
om råvannskvaliteten i Møglandsvann og dermed Skadebergvann på sikt vil kunne bli negativt
påvirket.
Vedr. Moslandsvann
Nedslagsfeltet til Moslandsvann vil bli berørt. Moslandsvann er sikret i Mandal kommunes
kommunedelplan som en mulig reservevannkilde. For å kunne ivareta krav om god
leveringssikkerhet er vannforsyningen i Mandal kommune avhengig av at Moslandsvann
inkluderes som reservevannkilde i det totale vannforsyningssystemet. Bl.a. som følge av at
Møglandsvann ligger ved fylkesvei 214 og dermed kan bli utsatt for forurensning som følge av
uhell eller ulykke. I verste fall vil det kunne medføre at vann fra Møglandsvann, for en kortere eller
lengre periode ikke kan brukes i vannforsyningssystemet. Det er derfor avgjørende viktig å sikre at
vannkvaliteten I Moslandsvann ikke påvirkes negativt av ny veitrase.
Veitraseen går gjennom deler av nedslagsfeltet og vil derfor representere en potensiell
forurensingsrisiko for Moslandsvann. Områdereguleringen omtaler denne problemstillingen og
viser til at det må gjennomføres tiltak som hindrer avrenning og spredning av forurensning. Slike
tiltak innebefatter etablering av tette grøfter og sedimenteringsbasseng for oppsamling og kontroll
av overvann som leder vannet ut og vekk fra nedbørfeltet, samt etablering av skjerm/voll o.l. som
hindrer spredning gjennom luft. Strekningen må også sikres mot påvirkning fra akutte ulykker,
tankbilvelt o.l. Nærmere beskrivelse av hvordan dette er tenkt gjennomført er ikke drøftet.
Deler av strekningen er lagt i fjellskjæringer, som vil kunne skjerme Moslandsvann mot direkte
avrennende forurensning. Det betinger at overvann fra veien ledes bort fra nedslagsfeltet. Fra
deler av strekningen vil overvann fra vei kunne drenere direkte inn i nedslagsfeltet og mot
Moslandsvann. Herunder viser videoen som ligger under medvirkningsportalen en veitrase der
veien er lagt på fylling forbi Hagelandstjønna, som igjen drenerer inn i Moslandsvann via en bekk.
Overvann fra vei inneholder en rekke forskjellige forurensninger. De viktigste er partikler
(suspendert stoff), næringssalter, veisalt, tungmetaller, oljerester og organiske
mikroforurensninger (PAH m. fl.) disse vil ved utslipp til vann ha ulike effekter i resipienten.
Suspendert stoff, tungmetaller, organiske miljøgifter og næringssalter vil kunne ha akkumulert
effekt, m.a.o. slik at de negative konsekvensene vil framkomme over år. (Jf. Statens vegvesens
rapporter nr. 295 – Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging.) I tillegg til disse
forurensningselementene har mikroplast fra vei- og dekkslitasje i senere tid blitt identifisert som
en potensiell forurensningskilde fra vei til vannforekomster.
KU hovedrapport viser til at dersom anlegget berører nedbørfelt for drikkevannskilder, vil
avrenning og tilførsler av finpartikler være en problemstilling som må håndteres. Etter
Mattilsynets oppfatning vil tilsvarende gjelde også for andre typer forurensning, som nitrogen fra
sprengstoffrester, avrenning av organisk materiale fra avskoget område og uhells spill av drivstoff
og oljeprodukter fra anleggsmaskiner.
KU tilleggsutredning drikkevann viser til at utredningen er utført på et overordnet plannivå og
besvarer overordnede problemstillinger ved hvert tema. Senere detaljprosjektering kan dermed
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avdekke konsekvenser ved tiltaket som ikke er behandlet på dette plannivået. Det utredede
tiltaket kan også endres i senere planfaser og dermed gi andre konsekvenser av tiltaket.
Mattilsynets vurdering er at områdereguleringen betinger at de tiltak som skal fastsettes i den
videre detaljreguleringen sikrer nødvendig beskyttelse av drikkevannskildene, både i anleggs- og
driftsfase. Det vil si at potensiell forurensning hindres fra å nå vannkildene slik at negative
konsekvenser for vannkvaliteten unngås på kort og lang sikt.
Tekniske løsninger for oppsamling og bortleding av overvann fra vei til vannkildene inngår i
beskyttende tiltak. Generelt vil funksjonen og kapasiteten til slike løsninger kunne avhenge av flere
faktorer. Eksempelvis dersom pumper inngår som del av løsningen vil den være avhengig av
strømforsyning, og ved ekstreme nedbørsmengder, som det forventes mer av i framtiden, vil en
fungerende løsning være helt avhengig av at totalkapasiteten ikke overskrides. Det vil derfor være
klare forutsetninger for at tekniske løsninger skal fungere etter intensjonen til enhver tid og derav
vil de være heftet med en viss usikkerhet.
Hensynet til råvannskvaliteten i Moslandsvann er tungtveiende. Videre detaljplanlegging må sikre
at potensiell forurensning fra veien unngås. Det innebærer at traseen bør legges lengst mulig bort
fra Moslandsvannet og utformes slik at direkte avrenning av overvann ikke kan skje. Alternativt
bør det vurderes en tunnelløsning gjennom de delstrekningene som ikke går i dype nok skjæringer
til å sikre en effektiv håndtering og bortleding av overvann.
For å sikre videreføring av en tilfredsstillende hygienisk barriere i drikkevannssystemets reserve
råvannskilde må det fastsettes beskyttelsesbestemmelser for Moslandsvann, herunder aktiviteter i
nedbørfeltet.
For å etablere et mest mulig robust og leveringssikkert vannforsyningssystem bør vannledningen
fra Moslandsvann legges direkte til vannbehandlingsanlegget.
BC 2
Veikooridor BC 2 går gjennom deler av nedbørfeltet til Tarevann, som er hovedvannkilde for
vannforsyningssystemet i Lindesnes kommune.
KU hovedrapport viser til at ny E39 lokaliseres i områder langt nord for vannet og vil berøre en
begrenset del av nedbørfeltet til Tarevann. Løsninger for behandling av vei vann vil medføre
minimal påvirkning på dette vannet.
Potensielle forurensingselementer fra veien vil være gjenstand for sedimentering, nedbrytning og
fortynning før de evt. når Tarevann. Tarevann har et stort vannvolum og råvannskvaliteten vil
derfor mindre utsatt for påvirkning. Det kan likevel ikke utelukkes at uønsket forurensning kan nå
vannet via sig og sidebekker til vassdrag som drenerer til Tarvannet.
Mattilsynet forutsetter derfor at videre detaljplanlegging ivaretar hensynet til drikkevannskilden
Tarevann og at avbøtende tiltak for å hindre potensiell forurensende avrenning inngår, ved at det
etableres tekniske løsninger for håndtering og rensing av overvann fra veianlegget gjennom
nedbørfeltet.
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CD Sør
KU fagrapport naturressurser viser til at Lyngdal kommune har sitt drikkevann fra
Åveslandsvannet. Denne drikkevannskilden berøres ikke av utredningsområdet.
Mattilsynet kan ikke se at korridor CD Sør har konsekvenser for eksisterende vannforsyning i
Lyngdal kommune.

Generelle forhold knyttet til vannforsyning.
Eksisterende vannforsyningssystem.
I detaljreguleringsarbeidet må det vies spesiell oppmerksomhet mot eksisterende
vannledningsnett. Vannledningene vil kunne være utsatt for skader ved gravearbeid, sprengning,
trykkbelastning under anleggsarbeid og ved utglidning eller ras av jord- og steinmasser.
Mattilsynet forutsetter at eksisterende vannledningsnett blir nøye kartlagt i
detaljreguleringsarbeidet og at relevante avbøtende tiltak blir fastsatt.

Privat vannforsyning.
Basert på opplysninger fra SSB om folketall i kommunene og vannverkenes registrerte tall for
antall abonnenter er det i størrelsesorden 3000 personer i Mandal kommune, 2900 personer i
Lindesnes kommune og 1500 personer i Lyngdal kommune som har privat vannforsyning.
Den private vannforsyningen kan benytte grunnvannsbrønner eller overflatevann som vannkilde.
En eller flere husstander kan være knyttet til disse vannforsyningssystemene.
Det er uklart hvor mange og i hvilken grad disse som blir berørt av veiutbyggingen.
Mattilsynet forutsetter at videre detaljplanlegging kartlegger privat vannforsyning, utreder
konsekvenser av veiutbyggingen og sikrer tiltak som trygger vannforsyning til den del av
befolkningen som ikke er tilknyttet offentlig drikkevannsforsyning.

Grunnvannsreservoar.
KU Fagrapport naturressurser viser til at det innenfor områdereguleringen er identifisert flere
grunnvannsressurser i form av akvifer i løsmasser, som i liten grad blir berørt. Områder med antatt
grunnvannspotensiale knytter seg til områder med elveavsetninger eller breelvavsetninger. Langs
Audna er det ifølge NGUs database antatt betydelig grunnvannspotensial.
Grunnvannskilder inngår ikke i dagens kommunale vannforsyningssystemer i planområdet.
Grunnvannskildene representerer likevel en viktig drikkevannsressurs i et mer langsiktig
framtidsrettet perspektiv. De er derfor av betydning at disse beskyttes mot forurensning i anleggsog driftsfase. Særlig gjelder dette de grunnvannskildene som er antatt å ha god vanngiverevne og
god vannkvalitet.
I tilknytning til videre deljreguleringsarbeid må derfor aktuelle grunnvannskilder utredes nærmere
og eventuelle avbøtende beskyttelsestiltak fastsettes.
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Hensyn vedr. plantehelse
Forslag til områderegulering E39 Mandal – Lyngdal øst viser at områder med dyrka mark vil bli
berørt av utbyggingen av ny vei.
Matjord er en ressurs som det er ønskelig å ta vare på, og det vil være aktuelt å flytte jordmasser.
I denne sammenheng er det viktig å forhindre spredning av planteskadegjørere og uønskede arter
som kan ha alvorlige konsekvenser.
Uønsket spredning kan skje både med jordmasser som flyttes og med maskiner med rester av jord,
frø og planter. Faren for spredning er størst fra områder med tidligere eller nåværende dyrka
mark.
Planteskadegjørere og ugras som har vesentlige samfunnsøkonomiske konsekvenser, er regulert i
lov og forskrift. Iht. § 4 i forskrift om plantehelse er det forbudt å spre skadegjørere som er listet i
forskriftens vedlegg 1 og 2.
Alle som er ansvarlig for eller utfører bygge- og anleggsvirksomhet, har ansvar for å hindre at
alvorlige planteskadegjørere og ugras spres fra en eiendom.
Før igangsetting av anleggsarbeid må Mattilsynet kontaktes for å få informasjon om status for
ulike skadegjørere, hvilke vilkår som gjelder og hvilke tiltak som må iverksettes.
Mattilsynet forutsetter derfor at faren for spredning av planteskadegjørere og uønskede arter tas
hensyn til i videre detaljreguleringsarbeid. Berørte områder må utredes og det må eventuelt
fastsettes bestemmelser for reingjøring av maskiner som benyttes i anleggsfasen og for
flytting/deponering av jordmasser som påvises å inneholde planteskadegjørere og/eller uønskede
arter.

Med hilsen
Nina Vehus
Avdelingssjef
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
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Vedlegg:

Sayej, Ghattas <Ghattas.Sayej@vaf.no>
fredag 14. juni 2019 14:44
Mandal kommune; Lindesnes kommune; Lyngdal kommune
Hollingsholm, Karl Arne; Håkon Lohne; Cappelen, Diderik;
E39ML@sweco.no; 'Riksantikvaren'; Kulturhistorisk museum
(postmottak@khm.uio.no); Magnus Thomassen; 'ivar.aarrestad@ra.no';
Per Åke Persson; Axel Johan Mjærum
Påberopelse å utvide frister etter § 9 i kulturminneloven Områderegulering for E39 Mandal - Lyngdal øst (saknr 17/09038)
17_09038-149 Mandal, Lindesnes og Lyngdal kommune Områderegulering ny E39 Mandal - Lyngdal - 1777185_1_1.pdf

Vi viser til ovennevnte sak og til høringsfrist som er sett til 14. juni 2019. Vi viser også til vedtaket
av fylkesutvalget i møte 4. juni 2019, punkt 6, hvor det står:
"Det gjøres oppmerksom på at planen ikke kan endelig vedtas før forhold til kulturminneloven er
avklart".
Samt i saksutredningen side 13, hvor det står:
… "Fylkeskonservatoren må uansett påberope seg utvidet høringsfrist, jf. kulturminneloven § 9. I
første omgang påberopes tre (3) måneder, men det signaliseres allerede nå at en vil kreve
ytterligere en (1) måned i tillegg. Ut over dette må det påregnes at Fylkeskonservatoren om
nødvendig vil be Riksantikvaren forlenge fristen ytterligere, jf. kulturminneloven § 9".
Fylkeskonservatoren er ferdig med feltarbeid i forbindelse med arkeologisk registreringen og
holder på å skrive rapporten. Det ble gjort funn av ti-tall automatisk fredet kulturminner, og da er
planen i konflikt med kulturminneloven.
Forventet saksfremgang:
1) Når rapporten er ferdig skrevet, sender vi saken videre til Riksantikvaren som
dispensasjonssøknad. Det er forventet å sende søknaden i midten av juli.
2) Kulturhistorisk museum og Riksantikvaren behandler saken og sender egne uttalelse i
midten/slutten av september.
3) Fylkeskonservatoren sender endelig uttalelse til kommunene med bestemmelsene fra
Riksantikvaren i slutten av september eller i begynnelsen av oktober.
4) Kommunene syr sammen bestemmelsene fra Riksantikvaren og da kan planen vedtas som planlagt - i slutten av oktober 2019.
Dersom mer opplysning er ønsket, ta kontakt med undertegnende.

Med vennlig hilsen,
1

Dr. Ghattas Jeries Sayej
Arkeolog/konservator
Fylkeskonservatoren i Vest-Agder
Postboks 517, Lundsiden
St. Hansgate 1, 4606 Kristiansand
Tlf.: 47055907 | E-post: gjs@vaf.no

https://vaf.academia.edu/GhattasJeriesSayej
All kommunikasjon med oss kan bli arkivert.

For mer info: www.vaf.no | www.facebook.com/vaf.no | @VestAgderfylke
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Til Sweco AS

Mandal 14. juni 2019

Høringsinnspill til forslag til områderegulering av E39 Mandal-Lyngdal øst
Fra drikkevannsaksjonen i Mandal
«NEI TIL VEI OVER MANDALS DRIKKEVANN»

Aksjonsgruppa overleverer med dette resultatet av underskriftkampanjen «Nei til vei over
Mandals drikkevann» som et høringsinnspill til forslaget til områderegulering av E39 Mandal
- Lyngdal øst.
1079 personer har i perioden 5.-14.juni 2019 underskrevet oppropet «Nei til vei over
Mandals drikkevann» (vedlegges). 528 underskrifter er gitt på nett. 551 er gitt på gata eller
ved dør til døraksjon i Mandal.
Aksjonsgruppa oppfatter at dette er et tydelig signal fra en stor gruppe av Mandal og
omegns befolkning, om at vi ønsker å bevare drikkevannskildene våre. De støtter ikke
Sweco/Nye Veiers forslag til trasevalg AB Nord 2. Ny vei må planlegges utenfor
drikkevannsområdet, og den gode drikkevannsløsningen, som vi har i dag, må bestå!
Underskriftslister er levert til ordfører i Mandal og kopier kan sendes i post til Nye
veier/Sweco, hvis det er ønskelig. Kontaktperson er Eva Hinlo telf. 96041330/epost:
evahinlo@online.no.

Men hilsen
Michelle Bølskog, Natur og Ungdom
Rådmund Steinsvåg, Naturvernforbundet
Therese Klev, Rødt Lindesnes
Elisabeth Lindland, Mdg Lindesnes
Rune Engeset, Lindesnes SV

NEI TIL VEI OVER DRIKKEVANNET VÅRT!

Nye Veier foreslår at ny E39 skal bygges over kommunens drikkevannskilder. Mandal har et
av landets beste drikkevann – takket være framsynte politikere og dyktige fagfolk som har
sikret oss god og tilstrekkelig vannforsyning i uoverskuelig framtid. Vannet vårt står nå på
spill!
Forslaget til ny motorvei gjennom drikkevannsområdet vårt krever omfattende og
kostnadskrevende omlegging av hele drikkevannssystemet. Vann må hentes fra andre kilder
som vi ikke har rettigheter til, og som er usikre både mht. kvalitet og kvantitet.
Forurensningsfaren i anleggsperioden og i driftsfasen av veien er stor. Ulykker på motorvei
nær drikkevann er et alvorlig risikomoment.
Nye Veier sier at drikkevannsutfordringene kan løses. Vi kjenner i dag ingen sikker løsning på
forurensning fra vei gjennom luft og vann. Vi krever at Nye Veier utreder et nytt traseforslag
som går utenom drikkevannskildene våre og som tar hensyn til folk og natur!
Gi dagens politikere klar beskjed – si NEI ved å signere oppropet vårt!

Michelle Bølskog, Natur og Ungdom Mandal
Rådmund Steinsvåg, Naturvernforbundet Mandal
Therese Klev, Rødt Lindesnes
Elisabeth Lindland, Miljøpartiet De Grønne Lindesnes
Rune Engeset, Lindesnes Sosialistisk Venstreparti
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Tryland, Oystein (GE Healthcare) <Oystein.Tryland@ge.com>
tirsdag 11. juni 2019 13:24
E39ML@sweco.no
Noddeland, Jon Gabriel (GE Healthcare)
Innspill til områderegulering for E-39 Mandal-Lyngdal Øst

Hei!
På vegne av GE Healthcare Lindesnes Fabrikker vil jeg som bedriftens talsperson ang veispørsmål presisere at en
avkjørsel fra E-39 på Udland er svært viktig for vår bedrift.
Vi som en Serveso (stor-ulykke) bedrift er avhenging av forutsigbarhet og gode rammevilkår, også når det kommer
til infrastruktur til og fra bedriften. Dette gjelder for varetransport og farlig gods, men også en trygg arbeidsvei for
våre ansatte.
En tilførselsvei ved Udland er avgjørende med tanke på en ny veitrasee for FV460 til Spangereid.
Vi har i flere anledninger gitt innspill til Nye Veier iforhold til våre fremtidige transportprognoser, og dette er tatt
med i Sweco sin rapport Vurdering av kryss og tilfartsvei ny E39 ved Udland og Tredal.
Vi gav de samme innspillene når planprogrammet lå ute til høring, men ser viktigheten i å levere innspill også i
denne omgang.
Mvh / Best regards

Øystein Tryland
Department Leader Recovery Plant
GE Healthcare Lindesnes Site
T +47 38 25 81 00 | M +47 45 24 67 63
www.ge.com
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Til Sweco Norge AS
HØRINGSINNSPILL FRA LINDESNES SV
TIL FORSLAG OM OMRÅDEREGULERING FOR E-39 MANDAL-LYNGDAL ØST
Lindesnes SV støtter ikke det framlagte planforslaget til områderegulering av ny E39 MandalLyngdal øst. Det er først og fremst forslaget til veikorridor for delstrekningen AB Nord 2 som
vi ikke kan slutte oss til.
I utgangspunktet mener Lindesnes SV at det vestover hadde vært godt nok med 3-feltsvei
(lange forbikjøringsfelt) slik Statens Vegvesen foreslo i 2015. Dette hadde spart mye av både
natur og penger, og er i tråd med gjeldene trafikkgrunnlagsprognoser. Man var den gang
opptatt av en mere helhetlig planlegging som omfattet sykkel- og gangveier og sideveier etc.,
mens Nye Veiers oppdrag er å bygge billigst mulig 4-felts motorvei.
Vår viktigste motforestilling til planforslaget for denne delstrekningen, er de konsekvensene
veiforurensning vil kunne få for drikkevannsressurser i området, og det faktum at Mandal
kommune må legge om sitt vannforsyningssystem. I den forbindelse viser vi til
drikkevannsforskriften § 4: «Det er forbudt å forurense drikkevann. Forbudet gjelder alle
aktiviteter, fra vanntilsigsområdet til tappepunktene, som medfører fare for at drikkevannet blir
forurenset.»
Vi mener at Nye Veiers konsekvensutredninger ikke gir tilstrekkelig svar og trygghet på at den
nye motorveien, både i anleggs og driftsfasen, ikke vil føre til risiko for forurensning av
naturressurser og drikkevannet gjennom vann og luft. Vi er i den forbindelse særlig bekymret
for den nærheten trasevalget har til drikkevannskildene og den kraftige stigningen veien har fra
Mandalselva opp til topp-punkt. Forebyggende tiltak er utilstrekkelig skissert og dokumentert,
og mange problemstillinger utsettes til detaljreguleringsfasen. Da er det for seint!
I Nye Veiers samfunnsøkonomiske analyse er naturressurser vektet for lavt. Utredningen setter
ingen pris på rent drikkevann. Vi mener at verdien av rent drikkevann er så høy at den
overstiger flerfoldige ganger prissatte konsekvenser som trafikantnytte og investeringskostnader.
Mandal har i dag et av landets beste drikkevann, og vannforsyningen er sikker i uoverskuelig
framtid, også ved befolkningsvekst. Det er mange usikkerhetsmomenter knyttet til omlegging
av kommunenes vannforsyning både i forhold til kvantitet og kvalitet, men også i forhold til
etablering av nye konsesjonsavtaler og muligheter, kostnader og tid.
Lindesnes SV mener at Mandal bystyre må vedta et trasevalg som sikrer byens
drikkevannskilder, og som på beste måte verner naturressurser og skjermer bebyggelse.
Vi er gjort kjent med et sørligere alternativ som fremmes som høringsinnspill av en
arbeidsgruppe blant grunneiere i området. Lindesnes SV deler i stor grad deres vurderinger, og
oppfatter at deres alternative forslag til trasevalg, er det som i dag best kan ivareta de hensyn vi
påpeker.
Mandal 14.juni 2019
Rune Engeset, Lokallagsleder i Lindesnes SV
Morten Ekeland, Bystyrerepresentant for SV
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Torbjørn Ravndal <tobbi68@gmail.com>
torsdag 13. juni 2019 23:05
E39ML@sweco.no
Vedr. e-39 Mandal-Lyngdal øst

NAF Flekkefjord og Opland er bekymret for belastningen av for høye bomsatser vil påføre beboerne langs
strekningen store utgifter.
Ellers må vi stole på at Nye Veier tilrettelegger traseer slik det er til minst mulig hinder/konflikt for grunneiere.

På vegne av leder for NAF Flekkefjord og opland
Gunther Lackman

Torbjørn Ravndal
Sekretær
NAF Flekkefjord og opland
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Mandal kommune
Lindesnes kommune
Lyngdal kommune
Sweco

Merknader til oppheving av to kommunedelplaner - utbygging av E39 - for
strekningen Mandal vest til Lyngdal øst vedtatt av de tre kommunestyrene i
2015 / 16
Vi viser til kunngjøring i Fædrelandsvennen 03.05. 2019 med frist for merknader 14.06.
En konsekvensutredning for ny, indre trase fra Mandal vest til Lyngdal øst foreligger nå etter
utredning fra Nye Veier. Naturvernforbundet Agder sendte inn en rekke innspill til
utredningsarbeidet 06.11.2018. Vi har så fått opplyst fra Nye Veier, noe som også fremgår av
kunngjøringen, at innspillene ikke vil bli besvart eller kommentert før ved andre gangs
politiske behandling, i september 2019.
Naturvernforbundet har erfaring med at tidlig involvering er viktige i politiske beslutninger.
Derfor finner vi det uakseptabelt at vurderingen av innspillene ikke blir sammenfattet og lagt
fram som saksgrunnlag til første gangs behandling i de tre kommunene. Det følger av
forvaltningsloven, § 16, at en sak skal være best mulig opplyst før vedtak fattes.
Vi mener at utredningsarbeidet er mangelfullt og derfor utilstrekkelig for å kunne fatte en
god beslutning fordi viktig kunnskap ikke vil følge til første gangs behandling i de aktuelle
kommunene.
Gjennom en konsekvensutredning skal følgene at et tiltak vises. I denne aktuelle saken
gjelder det også en vurdering av en ny indre trase vurdert opp mot den vedtatte traseen som
i hovedsak følger eksisterende E39.
Naturvernforbundet må derfor her spille inn viktige problemstillinger som vi sendte inn til
konsekvensutredningen, men som ikke vil bli besvart / vurdert før i september. Det finner vi
nødvendig fordi en ny 4 felts -motorvei med fartsgrense på 120 km/ t ( 130 ?) vil påføre
miljøet store, ekstra miljøbelastninger og skader sammenliknet med den løsningen som
allerede er vedtatt. Sammenlikninger og vurderinger som må bli gjennomarbeidet før politisk
vedtak i kommunene.

Vi viser til Nye Veiers (v prosjektleder Håkon Lohne) klare uttalelser på folkemøtene i vår om
at ingen vedtak er fattet. Det innebærer at utbygging i henhold til de to vedtatte
kommunedelplanene, må være et alternativ til en ny indre trase
Vi mener konsekvensene for en ny, indre 4 felts motorvei vurdert opp mot den vedtatte
løsningen må synliggjøres på flere områder. Vi legger også til grunn Nye Veiers 2 tydelig
uttalte intensjoner for konsekvensutredningen for en ny trase, uttalt på de samme
folkemøtene:
1) Ny trase vil binde de to stor arbeidsmarkedssentrene Kristiansand og Sandnes/ Stavanger
tettere sammen
2)Ny trase vil gi bedre trafikksikkerhet
Samferdselsminister Jon Georg Dahle har på samme vis uttalt at en firefelts 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. Konsekvensen vil da høyst trolig bli
øket trafikk, mer reising inn til de to sentrene, og det gir flere biler inn og ut av byene. Og der
skal personbiltrafikken ikke øke i følge regjeringens politiske plattform fra januar 2018.
Det må derfor utredes hvordan en firefelts motorvei mellom Stavanger og Kristiansand med
hastighet på 120 km /t vil påvirke bruken av privatbil inn og ut fra de to store byene, og om
denne løsningen sammenfaller med regjeringens mål om å stoppe økning i bruk av privatbil
inn til større byer.
2) Trafikksikkerhet – uavhengige undersøkelser må vise om trafikksikkerheten for en 4 felts
motorvei med hastighet 120 km/t gir større trafikksikkerhet enn vedtatte vei med
fartsgrense 90 km/t med midtdeler m.m.
SINTEF har i en rapport om trafikksikkerhet konkludert med at øket fart har negativ effekt
med hensyn til trafikksikkerhet. Det sammenfaller også med utenlandske (svenske)
erfaringer. Fysisk midtskiller m.m. er et alternativ kombinert med redusert hastighet. Det
konklusjonen for Statens Vegvesens veiløsning fra Mandal til Stavanger, og Statens
fagorganet har stor kompetanse ikke minst på trafikksikkerhet. Påstanden om at
trafikksikkerhet med firefelts motorvei med hastighet på 120 km/t vil være en bedre løsning
Statens Vegvesens alternativ, må dokumenteres.
Biologisk mangfold
Naturvernforbundet viser til rapporten som FNs naturpanel ( IPBES) la fram 06.05. 2019.
Verdens land blir innstendig bedt om å stoppe tap av natur og artsmangfold. I rapporten
pekes det på at fragmentering av natur / leveområder er den viktigste årsaken til dramatisk
nedgang i artsmangfoldet. Når det da legges opp til å beslaglegge store områder med relativ
intakt og mye uberørt natur samtidig med at vesentlige arealer mellom eventuell ny E39 og
nåværende E39 i stor grad mister sin betydning eller får sterkt forringet verdi som

leveområder, vil det være viktig å sammenlikne en utbygging i hovedsak langs eksisterende
E39 med en ny indre trase. I dette arbeidet vil naturmangfoldlovens § 10 om samlet
belastning være aktuell å legge til grunn.
Jernbane
I konsekvensutredningen for ny E 134 over Haukeli er det gjort beregninger for hvordan en
ny firefeltsvei motorvei mellom Oslo og Bergen vil påvirke godtrafikken på jernbanen mellom
disse to byene. Avhengig av hvilke alternativ som velges, viser utredningen en reduksjon på
fra 56 % til 70 % for godstransport på bane fordi denne flyttes til vei. Vi frykter at den samme
utviklingen vil akselerere med utbygging av ny 4 felts motorvei fra Kristiansand til Ålgård.
Naturvernforbundet ber derfor om at tilsvarende oppdatert utredning for godstrafikk
mellom Stavanger og Kristiansand fremlegges. Konsekvensene for godstransport på jernbane
med en firefelts motorvei på samme strekning må synliggjøres. Tall fra Statens Vegvesen (
2015) viser godsmengde slik mellom Oslo og Stavanger – 4% skip, 39% bane, 57 % på
lastebil. Det vises til Nasjonal Transportplan 2018 – 2029 der et viktig mål er å overføre mer
gods fra vei til bane og sjø, her understreket av oss som et viktig klimatiltak.

Det grønne skiftet
Statens Vegvesen har, etter det vi har fått oppløyst, vurdert trasealternativer for utbygging
av E39 i de samme områdene som Nye Veiers konsekvensutredning for en indre trase, men
har ikke foreslått en slik løsning. Ett vesentlig argument er at en ny, indre trase ikke vil fange
opp regional trafikk i nevneverdig grad, og at denne derfor vil benytte dagens E39. En ny
indre trase vil derfor i første rekke benyttes av langdistansetrafikk. Tellinger viser imidlertid
at døgntrafikken ligger langt under den normen (12000 kjøretøy som årsgjennomsnitt) som i
dag legges til grunn for firefelts motorvei.
Det kan derfor hevdes at bygging av en 4 felts motorvei med fartsgrense på 120 km/t mer
fremstår som et overflodstiltak enn av nødvendighet.
Det grønne skifte er et nyord på linje med det tidligere moteordet bærekraft. Begrepet
kommer som resultat av de dystre framtidsutsiktene verden står overfor med
klimaproblemer, ødeleggelse av natur og artsmangfold. Det er en og samme sak.
Når det derfor kan stilles berettiget tvil om nødvendigheten av dette veiprosjektet som del
av en utbygging fram til Ålgård (og med luftige planer videre fram til Trondheim – med en
beregnet kostnad på 430 milliarder), må dette veies opp mot de pålegg FNs ledende
forskningsmiljøer (klimapanelet og naturpanelet) gir verdens land; en dramatisk reduksjon i
de belastningene vi påfører miljøet.

Naturvernforbundet ber derfor om at konsekvensene av en ny 4 felts motorvei for
klimagassutslipp, forbruk av natur og materiell synliggjøres. Først da kan det fattes en god
beslutning jfr de krav FNs fagmiljøer og Det grønne skiftet har til oss.

Konklusjon
For å kunne fatte et best mulig vedtak for et så stort prosjekt, må saksgrunnlaget omfatte
svar på og vurderinger om de områdene som vi her har pekt på. Først da kan et godt,
framtidsrettet vedtak fattes.
For øvrig viser vi til merknader fra FNF –Agder som Naturvernforbundet i Agder også støtter.
I tillegg vil vi peke på at ved å redusere hastigheten på framtidig E39 til 90 km/t vil det gi
vesentlige arealbesparelser både av natur og kulturlandskap.
I forbindelse med søknad fra Nye Veier om utfylling av 1 million m3 sprengstein i vann og
vassdrag i Songdalen og Søgne for ny E39, har vi dessverre sett at kunnskapsgrunnlaget for
vannlevende artsmangfold ikke foreligger. Naturmangfoldloven har klare krav til
kunnskapsgrunnlaget, og i den fremlagte konsekvensutredningen er dette utilstrekkelig
belyst noe som må fremskaffes.

14.06.2019 Bjørn Nissen og Peder Johan Pedersen fra

Postboks 718
46666 Kristiansand

Sweco Norge AS v/ Sara Øen,
0212 Oslo
«E39ML – Innspill offentlig ettersyn»

Kristiansand, 05.05.2019

OMRÅDEREGULERING FOR E39 MANDAL ØST - LYNGDAL
NLF Agder og Rogaland har følgende innspill til E39 Mandal øst - Lyngdal.
For vår del er ikke trasevalg viktig. Vi ser på miljø og utslipp, trafikksikkerhet og
tidskostnader som noen av de viktigste elementene i trasevalget.
Det er kortere transporttid / avstand vil gi som er viktigste faktorer for oss sammen med
reduserte utslipp i form av redusert drivstoff. I den forbindelsen vil vi foretrekke den trasen
som best mulig vis oppfyller våre krav:
- Den traseen som er kortest i avstand
- Mest mulig jomfruelig terreng for å ha fri ferdsel i byggeperioden
- Minst mulig stigninger
- Minst mulig kurvaturer
- Hele strekningen må være 4-felts
- At prosjektet gjennomføres helhetlig
- At prosjektet gjennomføres på så kort tid som mulig

Med vennlig hilsen
Norges Lastebileier-Forbund

Reidar Retterholt
Regionsjef Agder og Rogaland
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

NLF Agder og Rogaland | Mjåvannsvein 3, 4628 Kristiansand | Telefon: 90773207 | E-post: rr@lastebil.no | Hjemmeside:
http://www.lastebil.no/nlf_roa/xp/pub/hoved/nyheter
Tilsluttet: Nordisk Lastebil Union, International Road Transport Union, Transfrigoroute Europe. Utsteder av TIR Carnet. Medlemsblad: ”Bladet Norsk Transport”
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synnøve aspvik <sy.aspvik@hotmail.no>
lørdag 8. juni 2019 13:12
E39ML@sweco.no
Fwd: Innspill E 39 Mandal-Lyngdal øst

Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon.

-------- Opprinnelig melding -------Fra: synnøve aspvik <sy.aspvik@hotmail.no>
Dato: 02.11.2018 19:12 (GMT+01:00)
Til: E39ML@sweco.no
Emne: Innspill E 39 Mandal-Lyngdal øst
Sweco Norge AS
V/Sara Øen
boks 80

0212 OSLO
Skofteland 31.10.18

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

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

Det er selvsagt slik at bygging av firefelts vei vil måtte legge beslag på store områder og grunneiere vil måtte tilpasse
sitt bruk av terrenget deretter. På deler av vårt område skal vi nok få til dette ,men en så stor fylling i Skoftedalen vil
ødelegge veldig mye for oss .Vi har derfor et ønske om at det sees på andre alternativer her . En bro i stedet for
fylling ville etter vårt syn være en god løsning .Det ville være til minst skade for både terreng og miljø og all ferdsel
for vilt og mennesker kunne fortsette som før .Vilt-overganger vil også kunne bortfalle på den nye veien i dette
området.
1

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

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

Mvh Skoftelandjaktlag
v/Synnøve Aspvik
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E39ML@sweco.no
Vestre Skogsfjord 07.06.2019

E39ML - HØRINGSUTTALELSE FRA VESTRE SKOGSFJORD VEL

Beboere på Vestre Skogsfjord ser med glede frem til den dagen trafikken gjennom bygda blir lagt
over på ny motorvei.
Normal trafikk på gamle E39 gjennom Vestre Skogsfjord vil da være arbeidsreiser og personbiltrafikk
mellom på Vigeland og Lindesneshalvøya og kommune- og handelssenteret i Mandal.
Det vil nok også sannsyligvis bli endel som velger Blørstadkrysset, når de skal fra Mandalsområdet og
vestover på motorveien. De slipper da en bomstasjon.
Gamle E39 gjennom Vestre Skogsfjord vil også fungere som en reserve eller omkjøringsvei ved
hendelser, arbeid, ekstremvind og vær (høy bro over Audna) og ulykker m.v., på den nye
motorveien.
- Da vil trafikken bli enorm i forhold til den nye normalen.
Vestre Skogsfjord Vel ønsker derfor å igjen spille inn ønsket om en sammenhengende sykkel-, gangog stedvis samlevei ved siden av hovedveien gjennom bygda, fra Mones til toppen av Reibakken.
Da vil beboere få en helt ny hverdag med å kunne ferdes trygt mellom husene i bygda, selv om
trafikken fra ny motorvei tidvis må gå gjennom bygda. Området vil fremstå som et attraktivt
sykkelturområde for hele familien, med sammenhengende rundløype fra Mandal via Reibakken til
Hogganvik og Sånum.

Med hilsen
Vestre Skogsfjord Vel
(Beboere fra Fuglelia, Vestre Skogsfjord, Frostestad, Roshaven, Klev og Rølland)

Øen, Sara Maria Sabelstrøm
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Til:
Emne:
Vedlegg:

Rolf Arne Holte <rolf-arne@live.no>
fredag 17. mai 2019 12:22
E39ML@sweco.no
vilt overganger fra Audnaelva og til store Faksevann
beskrivelse av sprang gjennom skardalen pluss kart .docx; kart sprang i ny
e39 trasse.pdf

Hei
Vedrørende prosjektet ny trasse for e39 Mandal øst og til Herdalen.
Her har jeg sett at det ikke er lagt inn viltoverganger ifra Audnaelva og til store Faksevann ved østsiden av Hola
fjellet.
Jeg må presisere at mye av trekkrutene for spesielt hjort, men også elg går gjennom dette området fra Audnaelva og
til Lenes fjorden for dyr som skal krysse ut på yttersiden av ny e39 trasse.
Ny e39 trasse vil gå gjennom viltvald vest i Lindesnes sitt område ifra Audnaelva og mot Haudalsvannet. Så dette
berører Fossjaktlag, Roland, Ås og Stilandjaktlag og Østbygda jaktlag som for en del av sitt terreng delt av ny e39
eller for e39 trassen i kanten av sitt jaktlag. Med de stengsel som ny e39 medfører for trekkruter for viltet.
Slik at for viltvald vest Lindesnes blir berørt ved at dyretrafikken som kommer fra Rolandsheia og over i Monefjellan
samt at dyretrafikken som kommer fra Landås/ Lille faksevann blir hindret av ny e39 trasse.
Da dagens e39 også sperrer viltet så er det bare ved Giskedalen og fra Udland og ned til Lenesfjorden at viltet kan
vandre fritt uten og må passere en kunstig viltovergang.
Så området fra Giskedalen og inn til Faksevann som undertegnede kjenner best. Er det mye trafikk av hjortedyr
(rådyr, elg og hjort) som krysser fra Vigelandsheia og opp mot Landås eller motsatt.
Krysningspunktet over Stilandsvegen er i enden av jordene ved Giskedalen og opp mot høyspentlinja som krysser
Stilandsvegen dette spranget går opp til Landås og videre opp til området på oversiden av Solheller stemmen.
Slik at fra Viltvald vest Lindesnes sin side så må det legges inn viltovergang på øvresiden av Solhellerstemmen og det
bør legges en overgang på Monefjellan uten at undertegnede kan peke eksakt hvor undergangen på Monefjellan bør
ligge.
Det ene jaktlaget i viltvald vest Lindesnes Østbygda jaktlag blir liggende på sydsiden av ny e39 trasse og nordsiden
av dagens e39 slik at de vil bli betydelig berørt av ny e39 trasse. Hvis det ikke blir lagt inn flerre viltoverganger enn
det som er planlagt pr. i dag
Slik at det er store områder i Lindesnes kommune som blir berørt ved det stengselet ny e39 trasse forårsaker.
For vilt valdvest Lindesnes så har vi Østbygda jaktlag med et tellende areal på 5834 daa som blir berørt.
Men gjennom område til viltvald vest Lindesnes så ligger vilttrekket for Lindesnes Sør viltlag som ligger syd for
dagens e39 som også omfatter Hugdal/Bjeddan, Sandes og Steinsland jaktlag som kommer i samme situasjon som
Østbygda jaktlag med at de blir liggende mellom ny og gammel e39.
Lindesnes Sør viltlag har et tellende areal på 75 639 daa. Blir også berørt av ny e 39 trasse i betydelig grad.
Mvh
Rolf Arne Holte leder viltvald vest Lindesnes
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Forklaring kart med sprang i fra Skardalen og mot Landås/ faksevann
Undertegnedes oppfatning av hvor sprang for elg/hjort ligger fra Skardalen og videre mot
Landås og Solhelleren i hovedtrekk går

Nr 1: Nesten på toppen i Skardalen der telefonlinja krysser Stilandsveien ligger et
krysningspunkt som blir brukt helle året.
Nr 2: ligger på toppen av Skardalen der Stilandsveggen flater ut på nedsiden av Sauekyrkja
blir også brukt helle året.
Nr 3. Ligger syd for ny e39 trasse nede ved jordene ved Giskedalen mellom Landås og
Vigelandsheia
Men i fra Stilandsvegen så går sprangene over i bakkeskogen enten at dyrene følger ryggen
ut mot myrdragene over Solheller stemmen eller at de går over toppen av Bakkeskogen og
følger undertoppen i myrdrag mot solhellerstemmen. Og da kan de komme ned mot Landås
og at de da krysser over Før Landåstjødna og går videre slik at de krysser utløpet av
Landåstjødna og videre ut over Landås.
Eller så går dyrene fra Bakkeskogen og til myra over Solhellerstemmen og da kan de gå ned
og krysse på nedsiden av Solheller stemmen hvor de kan gå på begge sider av Landåstjødna
også videre ut mot Landås.
Hvis de ikke får ned fra myrdragene over Solhellerstemmen da går de til lille Faksevann hvor
spesielt elg bruker dette spranget da går de på sydsiden av lille Faksevann og enten videre
forbi Solhelleren og ut på Fardalsheia.
Eller de krysser på sydsiden av lille Faksevann og rundt selve vannet og mot yttersiden av
store Faksevann.
Dette er de 3 sprangene som undertegnede har lokalisert som blir berørt av ny e39 som
kommer.
Jeg har prøvd og tegne de inn på kartet som vedlegger. De stekkene som skal visse
sprangene er bare sånn ca i terrenget.

Øen, Sara Maria Sabelstrøm
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Til:
Emne:
Vedlegg:
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Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
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Response number: 10
Created: May 20, 2019, 11:08:37, UTC
Location: Rolf Arne
Coordinate: (90010, 1012224)
Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Bør legges inn viltovergang på denne heia. Da det er trafikk av hjortedyr over i Rolandsheia fra Monefjellet. Men kan
ikke si hvor den mest optimale plasseringen er for ei overgang her
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
Show suggestion
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Location: Rolf Arne Holte
Coordinate: (89326, 1012283)
Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
sprang hjortedyr
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
Show suggestion

1

Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
mandag 13. mai 2019 07:41
E39ML@sweco.no
Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
features.jpg

Response number: 6
Created: May 13, 2019, 05:40:31, UTC
Name: Rolf Arne Holte
Coordinate: (89329, 1012272)
Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
sprang hjortedyr
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
Show suggestion
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Name: Rolf Arne Holte
Coordinate: (89329, 1012272)
Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Et av de viktigste krysningspunktene for hjortedyr i området. Hører sammen med nettverket med sprang som går
syd-nord i området.
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
Show suggestion
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Name: Rolf Arne Holte
Coordinate: (89329, 1012272)
Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Krysningspunkt for hjortedyr som hører til nettverket med sprang i området.
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
Show suggestion
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Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Trasse som rådyr bruker
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
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Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Bør legges inn viltovergang på denne heia. Da det er trafikk av hjortedyr over i Rolandsheia fra Monefjellet. Men kan
ikke si hvor den mest optimale plasseringen er for ei overgang her
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
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reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
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Områderegulering Ny E39 Strekning AB og gården Kjerr (Gnr 114, Mandal)
Kjerr ligger per i dag i et område som er definert som kommunalt friluftlivsområde. På
eiendommen er det et mye brukt turområde, Djupedalen, som også går videre på eiendom
Gnr 115 opp mot Skallen (og ned dalen til Langeland). Dette området sammen med
Tollaksheia er også et område med vilttrekk.
Per i dag er området svært stille med mye uberørt natur. Det betyr i utgangspunktet at det
ikke skal bygges motorvei her i det hele tatt. Skulle likevel motorvei gjennom området bli
resultatet må utgangspunktet respekteres. Stille friluftslivsområde innebærer at støyen skal
begrenses til 40 dB utendørs og 30 dB innendørs. Det er et krav som må stilles i
planleggingsfasen slik at Nye Veier/Sweco ikke kan komme i ettertid og si at «det klarer vi
ikke». Anleggseier klarer et slikt krav, det er bare et kostnadsmessig spørsmål. Vi var her
først (hus og stabbur fra 1600 tallet). Det er veien som kommer til oss, ikke vi som flytter til
veien.
Vassdraget fra Tollakstjønna går ned Djupedalen og over jordene i Kjerr. Her kommer også
bekken fra Stiland (Stigland) inn. Videre renner disse via Haddeland (Helland) til den
anadrome Sodelandsbekken. Dette er et svært viktig moment både i anleggsfasen og
driftsfasen. Med en fire-felts motorvei med fall fra Bjerland kan det potensielt komme store
mengder vann ved kraftig nedbør. Det må behandles slik at forurenset vann ikke kommer ut
i nevnte vassdrag/bekk. Dette vassdraget har også svært begrenset kapasitet og vil raskt
flømme ved mye overvann.
·
·
·
·

·

·
·

Gnr 114 vil bokstavelig talt bli delt i to med Nord/Nord2-alternativet. Dyrket mark vil
bli liggende på sydsiden og skogen på nordsiden.
Ved trase Nord/Nord2 vil skogen i Undalsheia og på sørsiden av Tollaksheia bli
utilgjengelig uten tiltak.
Ved trase Midt vil skogen i Undalsheia bli utilgjengelig uten tiltak.
Undertegnede har ifølge Skogbruksplanen rundt 2000 m3 hogstmoden skog i
Undalsheia som blir utilgjengelig uten tiltak. Det er også andre skogeiere i området
og Skogsjefen i Mandal anslår at det står 10.000 – 15.000 m3 hogstmoden skog i
området Mosland – Skallen – Undalsheia. Skogsjefen har som en mulighet for å ta ut
dette tømmeret sett på skogsbilvei opp Djupedalen med lasteplass i Skallen.
Sørsiden av Tollaksheia, Gnr 114, vil uten tiltak også bli utilgjengelig med alternativ
Nord/Nord2 for å ta ut tømmer. Her står det ifølge Skogbruksplanen 200 – 300 m3
hogstmoden skog. Dette området er ikke tilgjengelig fra nord. Med trase Midt vil
denne delen av skogen være tilgjengelig som nå.
Vassdraget fra Tollakstjønna til Sodeland har begrenset kapasitet. Her flømmer det
fort ved store nedbørsmengder. Det må utredes og hensyntas i forhold til
Nord/Nord2 og Midt både for anleggsfase og driftsfase.
Midt vil være betydelig bedre enn Nord/Nord2 med hensyn til landskapsbildet,
naturmangfold, bygdeliv, støy, støv og annen forurensning for Kjerr og gårdene
rundt.

Mandal 10.06.19
Bent Johan Kjær

Høring Områderegulering E39 – Trasevalg Mandalselva - Blørstad (AB)
«Hvor utgangspunktet er galest, blir resultatet originalest», Henrik Ibsen, Peer Gynt.
Nye Veier, NV, har utarbeidet tre alternative traseer for strekningen AB; Nord, Midt og Syd.
Nord er senere optimalisert på strekningen AB med alternativ Nord 2.
Trase Nord ble videreutviklet til Nord2 i perioden fra forrige og fram til foreliggende
Planprogram. Det har ikke vært lagt ned arbeid i å videreutvikle de to øvrige traseene. Her
har NV etter vår mening, lagt vekt på at Midt og Syd skal være mest mulig «uspiselige» for at
Nord/Nord2 skal fremstå i et mer gunstig lys. Trase Syd ligger fremdeles i dagen ved
Sodeland, mens i gjeldende regulering er den i tunnel. NV har heller ikke «lagt to pinner i
kors» for å gjøre Syd «spiselig» ved Holte. Midt ligger fremdeles i en stor ekstra sløyfe
mellom Bjerland (Hageland) og Blørstad for at den skal komme dårligere (høyere investering,
større konsekvenser) ut når traseene sammenlignes.
KU Hovedrapport side 108: «Den positive trafikantnytten sett i sammenheng med at
vesentlige landskapsverdier opprettholdes, ligger til grunn for at AB Midt samlet sett
vurderes som like samfunnsøkonomisk lønnsom som AB Nord.», (vår understrekning).
Vi mener Nye Veier kun konsentrerer seg om hele strekninger i de definerte tre
alternativene (Nord/Nord2, Midt, Syd). Vi vil nedenfor argumentere for en ytterligere
forbedring av trasevalget AB (kostnadssatte og ikke kostnadssatte konsekvenser): benytte
alternativ Midt mellom Mandalselva og Bjerland og Nord2 videre. Altså, kombinere to
alternativer.
Vi krever at NV/Sweco utreder samfunnsøkonomien (kostnadssatte og ikke
kostnadssatte konsekvenser) i kombinasjonen AB Midt mellom Mandalselva og
Bjerland, kombinert med Nord2 videre til Blørstad. At det ikke er gjort allerede er en
stor mangel med foreliggende KU.
Marnardal kommune, Landbruksforvaltning for Audnedal, Lindesnes, Mandal og Marnardal
kommuner sendte 22.03.19 brev til Mandal kommune angående Områdereguleringen.
Konklusjonen her angående trasevalg var: «Med visning til vedlagte kart kan det enkelt
konkluderes med at det er stor samfunnsøkonomisk vinst å bruke den nordligste traseen AB Midt fra Lindland til Hageland i stedet for A-B Nord 2 som går sør for A-B Midt frem til
Hageland.
Vi meiner bestemt at meget store jordressurser og et svært viktig kulturlandskap med stort
biologisk mangfold skånes fra nedbygging om det nordre alternativet (les: AB Midt, vår
kommentar) velges. Forøvrig støtter vi at alternativet A-B Nord 2 fra Hageland til Blørstad
velges.».
Vi er helt enige i disse betraktningene. Dette vil bli et rendyrket Nord alternativ. Alternativ
Midt på denne strekningen må gjerne bli optimalisert ytterligere i forhold til nedslagsfeltet
til Moslandsvannet.

Det er flere grunner til å benytte Midt i stedet for Nord 2 mellom Mandalselva og Bjerland:
·
·

·
·

·
·

·

·
·
·

·

·
·

Samfunnsøkonomien for Nord2 og Midt vurderes like, (side 108 KU Hovedrapport).
«Landskapskonsekvensene er mindre negative for AB Midt enn AB Nord. Det
skyldes delvis at tunnelen reduserer barrierevirkningen for vilt og friluftsliv, men også
at alternativet unngår befolkede områder, dyrket mark og de store konsentrasjonene
av svært verdifulle kulturminner.», (KU Hovedrapport side 108.)
AB Midt er negativ for friluftsliv, naturmangfold og landskapsbildet fra
Ommundsvann og vestover og for de samlede landskapsvirkningene ved Blørstad,
(side 108 i KU Hovedrapport). Det elimineres med vårt forslag.
Nord/Nord2 vil dele gårder og hus/fritidshus på Nedre og Øvre Undal, Kjerr, Lauvstø,
Lian og Stiland (15 enheter) i to områder – ett nord for Ny E39 og ett sør for ny E39.
Her havner den enkelte eiendom delvis under veien, delvis nord for og delvis sør for
Ny E39. Trase Midt vil gå nord for alle boliger/fritidshus.
«Nord2 gir store inngrep i de småskala grendestrukturene mellom Undal og
Bjerland.», sitat fra Naturmangfoldrapporten. Det unngår man i vesentlig større grad
ved Trase Midt i dette området.
Nord2 vil for alle praktiske formål være et viltstengsel mellom Mandalselva og Vrå,
rundt 5 km langt. Et naturlig trekk er Djupedalen og Tollaksheia/Undalsheia. Med
Trase Midt vil man beholde dagens naturlige trekkmuligheter for hjortevilt i et stort
område.
I området Stiland/Lauvstø er det avdekket svært verdifulle kulturminner som er
nesten 2500 år gamle. Disse synes ikke å ha kommet med i KU så langt. Det forundrer
oss om NV får tillatelse til å gå gjennom det området (når de måtte holde seg unna
Hageland). Utgravningene er ikke fullført i disse områdene og arkeologer vil
fortsette her i 2019. Alternativ Midt unngår i sin helhet kulturminnene på
Stiland/Lauvstø.
Trase Nord/Nord2 krysser 3 kommunale veger (Øvre- og Nedre Undal samt Lauvstø).
Dette må løses i Planprogrammet. Trase Midt krysser ingen av disse.
Trase Nord2 vil gi store forurensinger (luft, lyd, lys m.m) for 15 boliger og fritidshus i
bygdene nevnt over. Trase Midt vil stort sett ikke bli til sjenanse for disse.
Trase Syd vil berøre det anadrome vassdraget Sodelandsbekken. Trase Nord/Nord2
og Midt vil også berøre Sodelandsbekken gjennom vassdragene som kommer fra
Tollakstjønn og Stiland via Haddeland (Helland). Dette vassdraget må ikke forurenses
verken i anleggsfase eller driftsfase og må behandles i Planprogrammet.
Kostnadsforskjellen mellom Midt og de øvrige alternativene vil endres til fordel for
Midt om man tar ut strekningen mellom Bjerland og Blørstad (traseen vil bli kortere
og sammenlignbar med Nord2). Samfunnsøkonomien for Midt forbedres. Det må
belyses i KU.
Nord/Nord2 vil medføre betydelig negativ konsekvens for friluftsområdet Mosland –
Mandalselva (luft, lyd, lys). Trase Midt med tunnel i Tollaksheia vil redusere
ulempene.
Områdene her (Undal, Kjerr, Lauvstø, Lian, Stiland) er definert som Friluftsområde.
Det betyr at det stilles krav til mindre støy, 40 dB, enn i by/tettbebygde strøk, 55 dB.
Fra KU Hovedrapport ser vi at ved å bruke Midt mellom Mandalselva og Bjerland vil
det medføre færrest antall støyplagede personer og ingen hus i rød eller gul
luftforurensingssone.

·

·

I området Mosland – Skallen står det betydelige mengder hogstmoden skog; 10.000 –
15.000 m3 ifølge Skogsjefen. Dette vil bli utilgjengelig med alternativene Midt og
Nord/Nord2. Løsninger for å få tilgang må diskuteres med NV, aktuelle grunneiere
(det er mange grunneiere i dette området) og Skogsjefen.
På Lauvstø – Stiland er det et stort myrområde som vil bli berørt ved trase Nord.
Myrområder er en potensiell forurensningskilde (metan). Trase Midt berører ikke
myrområdet. Dette er ikke trukket fram i KU.

Vi deltar gjerne i møte for å utdype våre synspunkter.

Kjær 10.06.19
På vegne av flere i de berørte bygdene
Bent Johan Kjær og Gerd Solem – Grunneier Gnr 114 Kjerr.
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Bent Johan Kjær <bent.kjaer@gmail.com>
fredag 14. juni 2019 23:49
E39ML@sweco.no
fellespost@mandal.kommune.no
Høring Områderegulering Ny E 39 Mandal Lyngdal.

Vi viser til den tragiske situasjonen i Askøy kommune i inneværende uke med to døde personer muligens på grunn
av forurenset av drikkevann. Videre har det skjedd et tilfelle i Lier med konsekvenser. Disse hendelsene viser hvor
sårbart drikkevannsystemet kan være.
Videre viser vi til oppslag i Aftenposten lørdag 15.06.19 (på nett 14.06.19) hvor mangel på reserveløsninger for
drikkevann i Oslo beskrives. Utbedringer vil beløpe seg til flere milliarder kr.
Vi mener at Nye Veier / Sweco ikke har gjort tilstrekkelige vurderinger/utredninger for Mandals
drikkevannsløsninger under forskjellige scenarioer for fremtiden -Ommundsvannet/Homsvannet er "kortsluttet".
Hvordan blir forsyningen om Møglandsvannet blir satt ut av spill? I dag har systemet stor fleksibilitet. Nye Veier
dokumenterer ikke hvordan situasjonen blir etter at ny fire-felts motorvei eventuelt kommer gjennom
drikkevannsområdet. Nye Veier summerer bare m3 på årsbasis uten å ta hensyn til tørrår, levering per sekund eller
andre tidsoppløsninger. Det må dokumenteres.
Og hvordan blir Mandal kommunes (Nye Lindesnes kommune) sitt drikkevannsystem etter eventuelt å ha overtatt et
vesentlig større anlegg etter ny E39 enn dagens anlegg. Hva blir kostnadene? Hvem betaler?
Dette må utredes og dokumenteres i planprogrammet.
Mvh
Bent Johan Kjær GNR 114 Mandal
Gerd Solem
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Innspill til områdereguleringsplan for E39 Mandal

Lyngdal øst

Dette dokumentet er et innspill til områdereguleringsplanen for ny E39 mellom Mandal og Lyngdal øst
fra grunneierne på Skofteland, gnr 61 og 62 nord for Vigeland i Sør-Audnedal i Lindesnes kommune.
Vi anerkjenner at ny E39 er et nasjonalpolitisk ønsket prosjekt og er i prinsippet enige i at ny trasé
som passerer gjennom våre utmarksområder og krysser Audnedalen ved Vollberglia i større grad
svarer til de nasjonale og regionale målene med prosjektet enn traséene i den gamle
kommunedelplanen.
Vårt innspill vil likevel peke på at vi mener at veglinjen slik den er presentert i innsynsmodellen på
«dinE39», har vesentlige negative virkninger på våre utmarksverdier som kan unngås med relativt
enkle, og i det store bildet, rimelige tiltak. Særlig på strekningen mellom fv. 404 Kårstølsveien og
Skoftedalen mener vi tiltaket slik det er modellert har uakseptable konsekvenser for utmarksverdiene.

Figur 1: Modell av skjæring mellom fv. 404 og Skoftedalen

Modellen i innsynsløsningen indikerer en opp mot
50m dyp skjæring som vil danne en kraftig barriere
gjennom et i dag urørt skogsområde. Vi stiller oss
spørrende til hvorfor en tilsvarende situasjon lenger
mot øst er modellert med tunnel, men ikke her. Vi vil
også ha en konkret sammenlikning av forskjellen i
kostnader mellom en så omfattende skjæring og en
relativt kort tunnel samt en vurdering av risiko for ras
fra en slik skjæring og eventuelle sikringstiltak rundt
kanten av skjæringen. Dersom det ikke er mulig å
prosjektere tiltaket med tunnel her må det etter vår
oppfatning legges inn i bestemmelsene til områdereguleringsplanen et krav om krysningspunkter med
en viss bredde og kvalitet for å opprettholde mulighetene for vilt og mennesker til å krysse vegen i dette
området.
I overgangen mellom skjæringen og fyllingen over
Skoftedalen går det et gammelt vegfar som er den
tidligere vegtraséen mellom Skofteland og gårdene Figur 2: Modell av tunnel øst for Tredalskrysset, en
på «heia» i øst. Denne vegen er mye i bruk til turveg sammenliknbar situasjon som skjæringen ved fv.404
i området, og er registrert som et arkeologisk minne ved Skofteland.
av Riksantikvaren. Vi ser at denne veien er gitt en
hensynssone i plankartet (H570_7). I retningslinjene til denne hensynssonen står det:
Bevaring kulturmiljø (H570): Innenfor hensynssonen skal en bevare viktige historiske
trekk i landskap og bebyggelse. Innenfor hensynssonen skal en bevare de enkelte
kulturminnenes lesbarhet og kontekst, og sikre at det tas hensyn slik at de ikke blir
utilsiktet skadet i anleggsfasen. Før igangsetting av tiltak innenfor hensynssonen
skal tiltakene oversendes kulturvernmyndighet for uttalelse.
Vi kan ikke se ut fra innsynsmodellen eller plankart/bestemmelser hvordan tiltaket, slik det er fremstilt,
tar hensyn til denne veien.
Videre vestover er vegen modellert med en svært stor fylling over Skoftedalen. Denne fyllingen vil
endre landskapsbildet her vesentlig og skape en stor barriere for mennesker og dyr. Vi erfarer at
hjorten bruker dette området i stor grad. Vi vil også kritisere konsekvensvurderingene som er gjort i
deltemarapporten for landskapsbilde for dette området. Det er vurdert at landskapsbildet blir
ubetydelig endret eller noe forringet av tiltaket i dette området. Det mener vi må være helt feil, og at
riktig virkningsnivå her må være sterkt forringet. Noe som gir stor negativ konsekvens for dette
delområdet. (- - -). Denne vurderingen har vi landskapsfaglig dekning for.
- Vi ønsker en spesifikk ny vurdering med annen landskapsfaglig kompetanse av konsekvens for
landskapsbilde for området som tilsvarer Skofteland med Skoftedalen og heiområdene øst for
Audnedalen.

Figur 3: 3D modell som viser bru over Skoftedalen. (Fra en tidligere presentasjon holdt Nye veier til ukjent
arrangement. kilde: https://www.nyeveier.no/media/1414/031017informasjone39mandallindesneslyngdal.pdf)

Fyllingen vil i tillegg til å bryte fundamentalt med landskapet i område beslaglegge ca 11 daa fulldyrket
jord, sperre en viktig trekkveg for hjort og som nevnt ødelegge funksjonen til den gamle veien mellom
dalen og «heia».
I en tidligere fase av planarbeidet presentere Nye veier en bruløsning over Skoftedalen. Denne
løsningen må etter vår oppfatning legges til grunn for videre arbeid med prosjektet gjennom
bestemmelser i reguleringsplanen.
Oppsummert mener vi at ny E39 slik den er modellert i utmarka øst for Skofteland har for store
negative konsekvenser for landskapsbilde, friluftsliv og naturmangfold. Vi ønsker primært tunnel i
stedet for dyp skjæring mellom fv. 404 og Skoftedalen, subsidiært at reguleringsplanens
bestemmelser sikrer attraktiv(e) og funksjonell(e) kryssing (er) av denne. Vi mener videre at fyllingen
over Skoftedalen bryter med nasjonale mål for landskapsbilde og jordvern og har så store negative
konsekvenser for naturmangfoldet at reguleringsplanen her må sikre en broløsning.
Helt konkret ønsker vi tilbakemelding på følgende punkter:
Differanse i kostnad mellom tunnel og skjæring på strekningen mellom fv. 404 og Skoftedalen
og mellom fylling og bru over Skoftedalen. Gjerne sett i sammenheng med totalkostnaden til
prosjektet.
Vurdering av rasfare og sikringstiltak rundt denne skjæringen
Ny, uavhengig landskapsfaglig vurdering av konsekvens for landskapsbilde av tiltaket, slik det
fremkommer i innsynsmodellen for Skofteland og heiområdene omkring.
Hvordan sikres hensynet til den gamle veien mellom Skofteland og «heia» i
plandokumentene?
Vi vil ellers benytte anledningen til å takke Nye veier for svært god medvirkningsprosess under
reguleringsplanarbeidet og håper det fortsetter i det videre arbeidet med reguleringsplan og i
byggefasen.
Hilsen grunneiere på Skofteland.

Øen, Sara Maria Sabelstrøm
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Gunlaug <gunlaug@gunlaug.no>
tirsdag 4. juni 2019 10:46
post@nyeveier.no; E39ML@sweco.no
georg@gunlaug.com
Vedrørende ny E39 Mandal-Lyngdal, via Hageland, Mandal

Basert på skisser pr dato for ny E39 gjennom Hageland området, ser vi at vår gård: "Jordet" - K.nr: 1002, G.nr: 111,
B.nr: 4 - kan miste betydelig dyrket areal i nord som pr idag brukes til å sikre vinterfor til buskapen. Dersom dette
blir utfallet mister gården i utgangspunktet driftsgrunnlaget.
Basert på samme skisser for ny E39, ser vi at nabogården øst for "Jordet", kjendt under navnet "Kleivan" - K.nr:
1002, G.nr: 111, B.nr: 5
- blir delt i en nordlig og sørlig del. Denne gårdens dyrkede og potensielt drivverdige areal blir da liggende sør for
nye E39, i direkte forlengelse østover for vår gård.
Da det er viktig for oss å beholde driftsgrunnlaget for "Jordet" inn i fremtiden, kan en løsning for tap av areal på
"Jordet" til nye E39, være å overføre arealet på gjenværende sørlige del av gården "Kleivan" til vår gård. Grovt sett
skulle en slik overføring kunne kompensere arealmessig for tap av dyrket areal på "Jordet". Verdi på skog og ikkedyrket areal på de to gårdene er så langt ikke vurdert.
Desse to gårdene har historisk sett vært bundet sammen ved at det meste av eldre vei fra "Kleivan" til hovedvei i
området går over "Jordet". Det som er igjen av denne gamle veien pr dato, kan rustes opp til å fungere som
sammenhengende gårdsvei for å knytte dyrkede areal sammen.
Dette forslag om overføring/sammenslåing av areal bør vurderes seriøst dersom/når nye E39 gjennom området
planlegges i detalj, da nye gårdsgrenser vil redusere tap/skade vedrørende drift av landbruks, skog og utmarksareal
på "Jordet".
Mvh
Gunlaug Solås & Georg Sørtun
Kart referanser:
"Jordet":
https://norgeskart.no/#!?project=seeiendom&zoom=14&lat=6462074.14&lon=54803.88&markerLat=6462290.2773
31645&markerLon=54727.64868123532&panel=Seeiendom&showSelection=true&layers=1003,1013,1014,1015&so
k=Jordet
"Kleivan":
https://norgeskart.no/#!?project=seeiendom&zoom=14&lat=6462207.11&lon=55391.56&markerLat=6462114.6804
52609&markerLon=55143.368945312504&panel=Seeiendom&showSelection=true&layers=1003,1013,1014,1015&s
ok=Kleivan
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

Jonny Grundeland <Jonny.Grundeland@mandal.kommune.no>
tirsdag 18. juni 2019 09:16
Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Hollingsholm, Karl Arne; Håkon Lohne
VS: Innspill til E-39 trase Mandalkrysset - Lyngdal

Fikk denne nå nettopp. Sender den videre til dere selv om den har kommet etter fristen.

Vennlig hilsen
Jonny Grundeland
------------------------------------------------Mandal kommune

Avdelingsleder plan, Teknisk Forvaltning
Telefon: +4738272808
Mobil:

+4791807736

Epost:

Jonny.Grundeland@mandal.kommune.no

Fra: Hans Stusvik <Hans.Stusvik@marnardal.kommune.no>
Sendt: tirsdag 18. juni 2019 09:12
Til: Jonny Grundeland <Jonny.Grundeland@mandal.kommune.no>
Emne: Innspill til E-39 trase Mandalkrysset - Lyngdal
Hei,
Viser til telefonsamtale i dag.
Gjennom arbeidet med viltkrysninger på strekningen Dølebro – Greipsland har jeg merket meg at den nye veien
skaper svært vanskelige krysningsforhold for vilt og andre.
Den nye traseen antar jeg tenkes bygd på samme lest. Høye skjæringer og store fyllinger, minimalt med broer og
tunneler.
Mellom Mandalskrysset og Mandalselva er det et stort våtmarksområde «Stemmen» hvor Lindlandstjønna er en del
av området.
Her tenkes en kjempefylling i myra med ditto konsekvenser for tjønna, fiske- og dyreliv.
Mitt spørsmål er:
Burde det vurderes en bro over området?
Håper dette innspillet kan tas med i de videre planarbeidet.
Mvh
Hans S Stusvik
Gnr 126 bnr. 1
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
fredag 14. juni 2019 09:56
E39ML@sweco.no
Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
features.jpg

Response number: 16
Created: June 14, 2019, 07:56:24, UTC
Location: Henning Helliesen
Coordinate: (90257, 1012203)
Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Det er et viktig vilttrokk ved østre ende av Plommedalskjønn. Det er av stor betydning at viltet kan trekke fritt fra sør
til nord på Monefjellan . Det er et viktig område for Foss jaktlag og oss som grunneiere.
Viss her ikke blir en mulighet for passering hvil det begrense verdien av arealet sør for nye E39 vesentlig, da vi i
praksis ikke får tilgang til det.
Jeg ser fram til en positiv dialog og løsning på dette innspill.
Mvh.
Henning Helliesen
Farmoveien 523
4520 Lindesnes
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Rosland, Jan Henrik <jan.henrik.rosland@haraldsplass.no>
fredag 14. juni 2019 18:55
E39ML@sweco.no
Fwd: IS: Høringsinnspill: planprogram Områderegulering E39
Mandalselva - Herdalen
Ny E39.docx; ATT00001.htm

Sendt fra min iPhone
Videresendt melding:
Fra: "Rosland, Jan Henrik" <jan.henrik.rosland@haraldsplass.no>
Dato: 14. juni 2019 kl. 17:06:48 CEST
Til: "'fellespost@mandal.kommune.no'" <fellespost@mandal.kommune.no>
Emne: IS: Høringsinnspill: planprogram Områderegulering E39 Mandalselva - Herdalen
Viser til Planutvalget i Mandal og invitasjon til høringsinnspill.
Jeg er grunneier som kan bli betydelig berørt av ny E-39 trase vest for Mandalselva.
Jeg slutter meg til innspill forfattet av en arbeidsgruppe med Jon Martin Jakobsen i spissen, men vil
gjerne få komme med noen personlige innspill i tillegg,
Dette vedlagt!
Med vennlig hilsen
Jan Henrik Rosland
Grunneier
Haddelandsveien 275

1

Høringsinnspill til Planutvalget i Mandal
SAK: Ny E-39 Mandalselva – Herdalen

Det foreligger pr i dag tre alternative forsalg til ny trase gjennom Mandal: A-B syd, A-B midt og A-B
nord/nord2. A-B midt og A-B nord/nord2 krysser bl.a. Ommundsvannet, og nedslagsfeltene til
drikkevannskildene, mens A-B syd passer på sydsiden og påvirker ikke drikkevannsforsyningene .
Mandal kommune uttalte via Rådmann i november 2018 (ref nr: 2015/53-12, arkivkode L12),
følgende:
To av de foreslåtte korridorene går tvers gjennom Mandal kommunes drikkevannskilder. Etter
vannforskriften kreves det en utredning som godtgjør at «alle praktisk gjennomførbare tiltak settes
inn for å begrense en negativ utvikling i en vannforekomsts tilstand». Nye Veier henviser kun til
utredninger kommunen selv har fått gjennomført i forbindelse med utarbeidelse av hovedplan vann.
Dette er utredninger som ikke ivaretar de krav som stilles til utredninger nødvendig for bygging av ny
firefelts motorvei. Rådmannen forutsetter at Nye veier utreder forhold blant annet knyttet til
konsekvenser ved en eventuell reduksjon av tilgjengelig vann for Mandal vannverk, reduksjon i
drikekvannnets kvalitet og risiko for potensiell forurensing av vannkildene. - - Nye Veier bør også utrede bruken av tunnel som et alternativ.

Denne kritiske uttalelsen er sterkt aktualisert gjennom tragedien som nylig rammet Askøy kommune,
der >2000 personer ble syke pga forurenset drikkevann.
I realiteten finnes det derfor kun to sikre alternativer:
1. Utrede videre korridor A-B syd og optimalisere denne
2. Legge tunnell under Ommundsvannet i trygg høyde på ca 50 -90 moh. Innslag sydøst for
Haddeland og utgang vest for Vrå (total lengde ca 6-7 km).
Ingen av disse alternativene har Nye Veier foreløpig gått videre med. Isteden har de kun
videreutviklet alt. A-B nord/nord2 og presentert en rekke videre detaljplaner som er forelagt oss som
grunneiere uten at noe politisk vedtak ligger bak, og der vi føler oss presset til å innstille oss på at
«slaget allerede er tapt» og at det ikke finnes noen andre realistiske alternativer.
Dette oppleves som både utilbørlig og arrogant. Jmfr avisartikkel i Lindesnes.
Når det gjelder de aktuelle gårdseindommene Øvre Undal, Ytre Lauvstø og Stiland, og til dels også
Nedre Undal som berøres mest av trase A-B nord/nord2 vil veiutbyggingen bety at mesteparten av
fulldyrket mark på disse gårdene forsvinner, i tillegg til våningshus og uthus. I praksis vil da disse
gårdseiendommene forsvinne, og de resterende skogs og utmarksområdene vil bare ha verdi som
tilleggsareal til gjenværende nabogårder.
Mosland gnr 116,1 som nå henger sammen med Lauvstø gnr 115,1 vil heller ikke kunne benyttes som
jordbrukseiendom eller til bygging av ny bolig uten betydelige restriksjoner da hele topografien heller
mot og drenerer til Moslandsvannet, som jo skal skjermes som framtidig drikkevannskilde.

Tilsvarende gjelder for Stiland, som også har eiendom på Mosland. Undal har heller ikke mulighet til
alternative bolig/gårdstun plassering.
Som jordbruks og skogbruksbygd med lange tradisjoner vil øvre Haddelandsgrend gjenstå som sterkt
redusert og forringet ved et slikt veivalg og med tap av mange boliger.
Området har fram til idag også vært et skattet jaktterreng for både småvilt og hjortevilt, og blir ved
en slik vei delt i to, og topografisk gjennomgå en totalforandring som vil jage vekk eksisterende
viltstammer.
Bygda har dessuten lange historiske røtter som kan følges helt tilbake til steinalderen, og det pågår
nå lovende arkeologiske utgravninger som ligger midt i den tenkte tras A-B nord. Hvis funnene
avslører verneverdige skatter fra oldtiden, må man sørge for at dette bevares på stedet og ikke ender
som et billedarkiv i arkeologisk museum.

Mandal 14.06.19

Jan Henrik Rosland

Sweco Norge AS
E39ml@sweco.no
Boks 80 Skøyen
0212 Oslo

14.06.19

Innspill til områdereguleringsplan for E39 Mandal – Lyngdal øst
Innspill på Nye Veiers planforslag
Dette innspillet omfatter alternativ BC Grundelandsvatnet til Stedjedalen
I dette prosjektet har det vært ønskelig med innspill og synspunkter fra kommunene og fra andre
berørte, hvor disse skal så langt det er mulig bli hensyntatt i planprosessen.
Skofteland er ei lita grend med gårdsbruk og eneboliger på østsiden av Audna. Skofteland har i løpet
av en 10års periode hatt en betydelig økning av barn og unge, da flere småbarnsfamilier har etablert
seg her. Skofteland vil bli påvirket i stor grad under bygging av ny E39 med tanke på støy og
luftforurensing, samt en rekke visuelle endringer i landskapsbilde før og etter anleggsfasen som vil gi
store irreversible terrenginngrep.
Med tanke på hvordan anleggsområdet ser ut under utbygging på Lonelier pr.dags dato, så vil vi som
bor på Skofteland komme med et krav om at mest mulig vegetasjon blir ivaretatt opp mot
anleggsområdet. Dette vil ha stor betydning for støy og luftforurensing samt det visuelle innsynet vi
som bor i området vil bli utsatt for under bygging og drift av ny E39.

I dokumentet: KU FAGRAPPORT: FRILUFTSLIV/ BY- OG BYGDELIV er det listet opp flere punkter som
omfatter barn og unge.
Barn i lokalmiljøet opplyser at de går tur, sykler, går på ski og telter innover marka fra Skofteland. For
alle grupper som bruker "Gamle skoftelandskleivene" til jakt, rekreasjon og mosjon vil det oppstå
store påvirkninger av en høy skjæring gjennom høyden mellom Kårstølveien og dalen opp fra
Skofteland, og en stor fylling i dalen opp fra Skofteland. Både skjæringa og fyllinga vil danne en stor
barriere for ferdsel og området vurderes å bli sterkt forringet.
Fremkommelighet fra Skofteland opp "Gamle Skoftelandskleivene" bør ivaretas. Bru istedenfor
fylling vil oppheve barriereeffekten og redusere den negative konsekvensen.
Den ekstremt dype skjæringen mellom Rosheitjønna og Skoftedalen, har en dybde på ca. 35–50
meter over en lengde på ca. 500 meter. Skjæringen deler et platå i to og har dermed ingen forankring
i eksisterende landform. Vi mener at dette vil kunne gi grunnlag for en tunnel i området mellom
Grundelandsvatnet og Skoftedalen, for å ivareta eksisterende landskap.
Videre står det under punkt:
1.2.4

Barn og unge

Det er ingen skoler, barnehager eller tilrettelagte lekeplasser i eller nært inntil utredningsområdet. På grunn av
avstandene vil barn og unge som bor i utredningsområdet ha behov for skoleskyss.

Barn og unge på Skofteland har ingen offentlig tilrettelagt lekeplass, de bruker naturen og nærmiljøet
til utfoldelse av lek.
Ifølge Lindesnes kommune har elever på 2.-10.trinn som bor på nedre del av Skofteland har ikke krav
på skoleskyss da de ligger nærmere enn 4 km fra skolen. Fylkesveien som i dag benyttes som skolevei
for syklende og gående elever er svært dårlig. Veien mangler både sykkelsti og lys, den har i tillegg
mange dårlige siktsoner for kjøretøy som benytter veien.
Under bygging av ny E39 frykter vi en enda større belastning på denne allerede utslitte fylkesveien
fra Vigeland og opp gjennom Skofteland, som i dag har svært begrenset trafikk. Den gruppen som blir
mest belastet er igjen barn og unge.
Bygninger i nærhet til ny vei vil bli berørt av støy i anleggsperioden. Særlig i områdene nært
tunnelpåhugg og massedeponier (midlertidige og permanente) må det forventes betydelig støy i
anleggsfasen.
Det er med stor bekymring for oppvekstvillkårene for våre barn og unge når en ser at de kan bli
utsatt for denne støyproblematikken i anleggsfasen. Støy og luftforurensning fra sprenging, pigging,
steinknusing, lasting og lossing kan medføre negative konsekvenser for bygdeliv og rekreasjon i
nærområdene til anleggsarbeidene.
Det må få høy prioritet å begrense disse ulempene i anleggs- og driftsfasen. Skofteland vil bli utsatt
for støy og luftforurensning fra ny, trafikkert europavei som forringer kvaliteten på opplevelse og
rekreasjon.

Forurensning av jord og vann
Vannressursloven (Lov om vassdrag og grunnvann, 2000) og vannforskriften stiller krav om god
miljøtilstand i vannressursene, og at prosjektet ikke skal forringe mulighetene til å oppnå god
miljøtilstand. Dette betyr også at det ikke skal iverksettes aktiviteter som kan føre til en forringelse av
vannkvaliteten.
Forskriftens formål er å sikre forsyning av drikkevann i tilfredsstillende mengde og kvalitet, herunder
å sikre at drikkevannet ikke inneholder forurensning av noe slag. Forskriftens § 4 forbyr forurensning
av vannforsyningssystem dersom dette kan medføre fare for forurensing av drikkevannet.
Alle gårdsbruk og eneboliger på Skofteland har private grunnvannsbrønner som sin resurs for rent
drikkevann. Vannkvaliteten er svært god pr. dags. Frykten for at vårt vann vil bli forringet med tanke
på avrenninger fra en skissert fylling er stor.
Et direkte inngrep i form av stor fylling i dalen opp fra Skofteland vil forringe fiske-, bade- og andre
rekreasjonsopplevelser tilknyttet bekk og elv. Sprengsteinsmasser representerer en potensiell
miljørisiko fordi de inneholder sprengstoffrester (nitrogen) som ved høy pH kan danne ammoniakk i
vann. Ammoniakk i tilstrekkelig høye konsentrasjoner er akutt giftig for fisk. Videre er
mineralpartikler fra sprengstein skarpe og kan skade fiskens gjeller. Sprengsteinmasser vil også
inneholde noe oljerester fra anleggsmaskiner. Oljerestene og andre miljøgifter kan skade akvatiske
organismer.
Bekken som går fra elven Audna og slynger seg gjennom Skofteland er en viktig gytebekk for fisk. Det
er også observert store mengder med små ål i bekken de siste året. Det har de siste 20 år blitt

registrert en meget sterk nedgang i ålebestandene i Europa, noe som har ført til at ålen i 2006 ble
satt opp på rødlisten, klassifisert som kritisk truet.
Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992) og forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag, forbyr å iverksette fysiske tiltak som kan endre produksjonsmulighetene for fisk eller andre
ferskvannsorganismer.

Viser til formålet med YM-planen som er det sentrale dokumentet for ivaretakelsen av miljøverdier i
prosjektet:
Formålet er å konkretisere hvordan ytre miljøhensyn skal innarbeides og følges opp under videre
detaljplanlegging og deretter utbygging, og på en slik måte bidra til minst mulig ulempe for
omgivelsene og de som er berørte av tiltaket.
Videre så må det refereres til punkt: 1.5 Føringer fra lovverk
En rekke lover gir føringer for arbeidet med ytre miljø i planprosjektet
Naturmangfoldloven (Lov om forvaltning av naturens mangfold, 2009)
Viltloven (Lov om jakt og fangst av vilt, 1981)
Lakse- og innlandsfiskeloven (Lov om laksefisk og innlandsfisk, 1992)
Forurensningsloven (lov om vern mot forurensninger og avfall, 1981).
Kulturminneloven (Lov om kulturminner, 1978)
Produktkontrollloven (Lov om kontroll med produkter og forbrukertjenester, 1976)

KU Fagrapporter beskriver i stor grad ulempene vi som bor i området vil bli utsatt for, men vi deler
ikke konsekvenser som er beskrevet som "noe negativ" og "middels negativ konsekvens" som reelt
beskrivende for vår del. Vi mener at riktig beskrivelse av konsekvenser for tiltak i tilknytning til våre
liv er svært negative.

KU FAGRAPPORT: FRILUFTSLIV/ BY- OG BYGDELIV
1.4.1 Vurdering av alternativ BC
Konsekvensen for Skofteland med omegn vurderes å bli noe negativ. Veitraseen vil medføre en høy
skjæring gjennom høyden mellom Kårstølveien og dalen opp fra Skofteland, og ei stor fylling i dalen
opp fra Skofteland. Både skjæringa og fyllinga vil danne en betydelig barriere for ferdsel.
1.7 Konsekvenser i anleggsperioden
Anleggsperioden kan medføre dårlig framkommelighet og tilgjengelighet for friluftsliv og på
ferdselsårer der folk ferdes for rekreasjon, friluftsliv, jakt og fiske. Støy og luftforurensning fra
sprenging, pigging, steinknusing, lasting og lossing kan medføre midlertidig negative konsekvenser
for bygdeliv og rekreasjon i nærområdene til anleggsarbeidene. Avrenning til vann og vassdrag kan
medføre forringede fiske- og bade muligheter.

KU Fagrapport: Landskapsbilde
1.4 Samlet vurdering av konsekvens for delstrekning BC
Alternativene BC og BC 2 ligger i en ekstremt dyp skjæring mellom Rosheitjønna og Skoftedalen, det
vil si ca. 35–50 meter over en lengde på ca. 500 meter. Skjæringen deler et platå i to og har dermed
ingen forankring i eksisterende landform. Alternativene krysser Audnedalen rett nord for Skofteland,
det vil si området der dalen snevres inn og deles opp i to landskapsrom. Brokonstruksjonen gir både
et brudd i dalens romforløp, men er også lokalisert slik at den følger og fremhever de store linjene i
landformen. Vest for Audnedalen ligger korridoren mellom to høydedrag. Øst for dalen ligger
korridoren mellom to mindre koller. Tiltaket gir en stor og visuelt iøynefallende fylling over
Skoftedalen. Det vurderes at tiltaket for både BC og BC 2 samlet sett gir middels negativ konsekvens.
BC 2 gir mest omfattende terrenginngrep, mens BC gir store fyllinger i vann.
1.8 Skadeforebyggende tiltak som kan gi endret konsekvensgrad
Alternative løsninger for krysning av Audnedalen vil kunne gi mindre konsekvensgrad for fagtema
landskapsbilde. Det bør vurderes løsninger der veilinjen a) heves vesentlig mellom
Grundelandsvatnet og Hogstøltjønna og b) senkes vesentlig mellom Grundelandsvatnet og
Hogstøltjønna. I alternativ b) vil dette kunne gi grunnlag for en tunnel i området mellom
Grundelandsvatnet og Skoftedalen.
Fremkommelighet fra Skofteland ved Audna oppover dalen bør ivaretas (trasé BC2). Bru istedenfor
fylling vil oppheve barriereeffekten og redusere den negative konsekvensen og skal vurderes i
detaljreguleringsplanen.

Oppsummert mener vi at ny E39 slik den er modellert i utmarka nord/øst for Skofteland har for store
negative konsekvenser for landskapsbilde, friluftsliv og naturmangfold. Vi ønsker primært tunnel i
stedet for dyp skjæring. Vi mener videre at fyllingen over Skoftedalen bryter med nasjonale mål for
landskapsbilde og jordvern og har så store negative konsekvenser for naturmangfoldet at
reguleringsplanen her må sikre en løsning med bro.

Hilsen
Jarl-Ivar Bendixen m/familie, Rune Røksland m/familie og Ronny Warmbrodt m/familie

Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Eline Rosenlind Falch <Eline.Falch@nyeveier.no>
torsdag 13. juni 2019 11:13
Øen, Sara Maria Sabelstrøm
VS: Sender e-post: Forslag til alternative ruter E39
Forslag til alternative ruter E39.pdf; jon_thommesen.vcf

Hei, det er kun denne jeg har fått, ser den ble sendt til Frode også
Mvh Eline
Fra: Jon Thommesen <jon.thommesen@teknosgroup.onmicrosoft.com>
Sendt: onsdag 12. juni 2019 19:53
Til: Håkon Lohne <haakon.lohne@nyeveier.no>; frode.loset@sweco.no; Eline Rosenlind Falch
<Eline.Falch@nyeveier.no>
Kopi: karsten@skovlyeiendom.no; katrine@skovlyeiendom.no; geir.gjertsen@broadpark.no
Emne: VS: Sender e-post: Forslag til alternative ruter E39
Hei,
Jeg henviser til tidligere innspill for området Haugdalsvatnet/ Osestadvatnet.
Etter gjentatt mail korrespondanse og innspill til Frode Løset hos Sweco ser det ut til at vilttrekk og friluftsområdet
rundt Haugdalsvatnet blir hensyntatt under bygging av ny E39 Mandal-Lindesnes-Lyngdal med tunell mellom
Haugdal og Grummedal.
Det er jo utrolig fint og særdeles viktig at disse ressursene blir ivaretatt, jeg vil takke Frode Løset hos Sweco og Nye
Veier for god forståelse av dette.
For å kunne bevare mest mulig av dette området, i tillegg til å bevare kulturlandskapet rundt Haugdal , har jeg
tegnet inn to alternativer i gjeldende korridor for E39, det er ikke profesjonelt tegnet men det bør være forståelig. (
kartet jeg har fått tilsendt fra Nye Veier er opp ned, slik er også inntegnet forslag )
Alternativ 1 :
Ved å flytte veien og innslaget til tunellen 150 meter nærmere Osestadvannet vil man kunne ivareta
kulturlandskapet rundt Haugdal som er særlig viktig for vilt og vilttrekk i området.
Ved å flytte veien disse meterne vil støyforurensingen også reduseres til hele friluftsområdet rundt Haugdalsvatnet.
Ser også at veien er tegnet med en høyde på ca. 7-8 meter over eksisterende grunn, dette vil føre til ekstra stor
inngripen i området og sjenanse av støy vil i tillegg være påtagelig og burde om mulig være mer hensyntatt ved å
integrere trase bedre i terrenget.
Men ved å flytte trase de overnevnte meterne vil hjelpe i så henseende.

Alternativ 2 :
Dette er kanskje et noe ambisiøst alternativ men likefult et alternativ som sannsynligvis er det aller beste for å
kunne bevare mest mulig av friluftsområdet, kulturlandskapet og av viktig vilthensyn.
Hvis veien hadde blitt lagt omtrent som skissert så ville den bli lagt slik i landskapet at støyforurensing og sjenanse
mot friluftsområdet rundt Haugdalsvatnet hadde blitt best mulig ivaretatt, støyforurensingen mot beboelse i
området ville også blitt redusert på grunn av veiens alternative beliggenhet i terrenget.
Denne løsningen ville sikret større friluftsområde, bedre vilttrekk og som dere selv nevner fremdeles god tilgang til
statlig friluftsområde nord for veikorridor.
1

Alternativ. 2 ville da gått mellom eksisterende bygg på Bjelland med den ulempen at våre bygninger burde vært
flyttet/bygget nye på husmannsplassen Haugdal.
Denne gjennomføringen forutsetter et samarbeid med Nye Veier om flytting/bygging av bygninger.
Fordelen for Nye Veier ville vært å kunne oppgradere eksisterende vei langs Osestadvatnet som anleggsvei, i tillegg
til å kunne benytte hele nedre mellom Bjelland og Osestadvatnet som anleggsområde.
For grunneier Karsten Skovly,
Mvh Jon Thommesen
Salgskonsulent
Teknos Norge AS
Industriveien 28
3430 Spikkestad
Tlf : 99765100
www.teknos.com

We have updated our policy statement in alignment to GDPR. For details, please check policy statement
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Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
features.jpg

Response number: 14
Created: June 11, 2019, 08:09:56, UTC
Location: Kjell Audun Strømme
Coordinate: (98352, 1008176)
Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Mandal
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Vilt trekk. Elg og rådyr trekk.
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
Show suggestion
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Øen, Sara Maria Sabelstrøm
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lise opseth lindal <lise_ol@hotmail.com>
fredag 14. juni 2019 07:19
E39ML@sweco.no
lise opseth lindal
Innspill til områderegulering for E39 Mandal-Lyngdal øst-tilførselsvei
Tredal

Ang tilførselsvei på Tredal er det ønskelig fra oss beboere der på gården , at veien blir lagt lengst mulig mot øst.
Da er den minst sjenerende og bygda og bygdemiljøet Tredal blir bevart.
Vi ønsker også at veien blir lagt i terreng som skåner og tar hensyn til hus og familier i nærområdet.
Vi har fått opplysninger fra Nye Veier om at nåværende vei til sjølingstad og Blørstad blir koblet inn på by
tilførselsvei . Det er veldig bra! Da vil også Tredal veien bli stengt for gjennomgang trafikk. Badeområdet
Slåtelona/Tredal stemmen skulle etter det vi forsto bli godt ivaretatt.
Mvh Lise og Ivar Lindal
Sjølingstadv 631
4520 Lindesnes
Sendt fra min iPhone
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Marit Sletten <sletten51@hotmail.com>
lørdag 15. juni 2019 10:00
E39ML@sweco.no
Innspill til nye E 39, Mandal - Lyngdal

Mitt fokus i denne planen er på strekningen B-C, og utgangspunkt som hytteeier i Vallerås.
Det er svært emosjonelt for meg å se hvordan Vallerås ser ut til å bli mer eller mindre helt borte. Jeg er
vokst opp i Skogen, og Vallerås har også vært en del av familiens eiendom. Hytta har jeg fått av min far
som arv, og tilknytning til mitt fødested for meg med barn og barnebarn. Nå opplever jeg det som jeg
mister alt.
Noen tanker/betraktninger:
*Er det ikke mulig å la veien gå i rett linje, i stedet for svingen rett nord over Vallerås - Skoftedalen?
*Jeg er skeptisk til den høye fyllingen i Skoftedalen, og håper det er mulig å benytte broløsningen her!
Håper det blir tatt hensyn til bevaring av "de gamle kleivene" som kulturminne.
*Hva med bygdeborgen fra folkevandringstiden som ligger i dette området (Skoftedalen)? Er det gjort
noen utredning/undersøkelse på den?
*Den dype skjæringen mellom Rossheitjødna og Skoftedalen vil gjøre utrolig stor skade, og for alltid,
forandring av hele området. Håper på en tunnelløsning her!
*Håper det tas hensyn til området rundt Grundelandsvannet som rekreasjonsområde! Her fisker, bader og
padler vi. Det er også et mye brukt turområde.
*Hva tenker man om Vallerås som bosted. Vil hele stedet bli borte?
Venter i spenning på hva som blir planene videre....
MVH
Marit Sletten
Hattenveien 22
3050 Mjøndalen
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Sweco Norge AS
e39ml@sweco.no
Boks 80 Skøyen
0212 Oslo
INNSPILL FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR E39 MANDAL – LYNGDAL
ØST
Som grunneiere på Skofteland i Lindesnes kommune, gbnr/brnr 62/1-2-4-5 og 62/3 og nære
naboer til nye E39. Vi ønsker å komme med et nytt innspill til planlagt steinfylling ca 50
meter høy og ca 200 meter breid. Denne går over våre eiendommer, og ei dyrka mark mellom
Valleråsen og Høgåsen (Skoftedalen). Denne steinfyllinga er et meget stort inngrep i naturen
og vil bli synlig nedover dalen mot Vigeland. Steinfyllinga vil totalt stenge av et tur- og
jaktområde som i dag er åpent.
Produksjonslandskapet som er blitt høstet av i generasjoner vil bli helt undergravt av den
planlagte steinfyllinga og viktig matjord forsvinner. Gbnr/brnr 62/1-2-4-5 med
husdyrproduksjon. Da vil denne teinfyllinga få store konsekvenser for drifta framover da vi
vil miste ca 14 da dyrka mark.
Skogeiendommene våre vil bli delt i to med denne steinfyllinga både med tanke på skogsdrift
og videre adkomst til eiendommene våre innenfor.
Det går en gammel vei fra Øvre Skofteland og opp heia til Røyselad; «Den gamle
Skoftelandskleivene». Denne veien ble bygd i 1874 og var i bruk til 1972. Da ble den
tilbakeført til grunneierne. Den blir nå brukt til gårds- og skogsdrift, turvei for fastboende og
turister. Den er lagt inn hos fylkeskonservatoren som kulturminne. Vi mener denne veien må
berøres minst mulig og fremstå slik den ligger i terrenget i dag.
I utgangspunktet var det planlagt ei bru over området som vil få små konsekvenser for oss. Ei
total steinfylling vil som tidligere nevnt, stenge av og dele eiendommene våre i to samt hindre
storvilt i å trekke innover skogene. Dette er et område med mye hjortetrekk, både fra vestsida
av elva og opp i skogen. For å bevare både dyretrekk, adkomst til skogene våre og bevaring
av den gamle veien, vil ei bru over dalen være mye bedre. Eventuelt delvis steinfylling slik at
disse hensyna til naturen blir ivaretatt.
Det renner en bekk gjennom dalen/heia innenfor. Dette er en bekk med fisk som renner ut i
Audnaelva, som er ei god lakselv. Med ei stor steinfylling frykter vi at avrenning fra
grusmassene vil bli så stor at den vil forurense både bekken og elva.
Vi er svært bekymret for forurensing av brønnene våre. De ligger i området for steinfyllinga.
og dette er vann vi bruker til husholdning (drikkevann) og til husdyra. I tillegg er vi helt
avhengige av ei vannledning som ligger i ei «åpen» grøft og som frakter vann fra et tjern oppe
i heia. Dette vannet er vi fire husstander som er helt avhengige av til vanning av dyrka mark
og i hagane våre.
Vi grunneier er opptatt av at naturen blir minst mulig berørt for at våre etterkommere skal
kunne fortsette å bruke naturen til fritid og lek i tillegg til å høste av naturen og forvalte
verdien av mangfoldet den gir.

Vi er veldig takknemlige for at vi blir på denne måten tatt med i prosessen, ved at vi kan
komme med våre tanker omkring nye E39. Det er vi som kjenner områdene og vet hva
konsekvensene av ny vei kan bli.
Vi ønsker tilbakemelding om at dette brevet er mottatt til skofteland@gmail.com . På forhånd
takk!

Skofteland 13.06.19
For grnr/brnr 62/1-2-4-5:
·
·

Martha Brådland, Audnedalsveien 281, 4520Lindesnes
Ragnhild Dale og Per Krogsrud, Audnedalsveien 285, 4520 Lindesnes

For grnr/brnr 62/3:
·
·

Anny Lise Skofteland, Audnedalsveien 297, 4520 Lindesnes, eier 2/3
for Marthine Skofteland, eier 1/3: Ivar G. Skofteland, Farmoveien 521, 4520
Lindesnes (fullmakt kan ettersendes dersom det er påkrevd)

Øen, Sara Maria Sabelstrøm
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

cityplanner-notifications <cityplanner-notifications@agency9.com>
mandag 27. mai 2019 13:26
E39ML@sweco.no
Nytt innspill på e39-Mandal-LYngdal
features.jpg

Response number: 11
Created: May 27, 2019, 11:25:26, UTC
Location: Morten Tveit
Coordinate: (90587, 1012222)
Kommune(r) hvor innspillet gjelder:
Lindesnes
Ditt innspill som gjelder for det området du har valgt i kartet:
Er støysoner for brua over Audnedalen vurdert? I henhold til støysonen så er det kun markert støysone rett under
brua.
Plasseringen av, og innholdet i din innsendelse vil være synlig for andre i den digitale kartløsningen. Avsender av
innspill vil derimot alltid vises som anonymt i kartløsningen. Innspillene vil ikke bli besvart enkeltvis. Etter
høringsperioden vil ditt navn og ditt innspill bli offentlig tilgjengelig i et eget merknadsnotat der alle formelle
høringsinnspill som kom inn i høringsperioden bli behandlet og svart ut av Nye Veier. Notatet vil legges ved
planforslaget som skal politisk behandles i henhold til Plan og bygningslovens paragraf § 12.10 om behandling av
reguleringsplanforslag og følge plansaken videre. Ytterligere personopplysninger utover det som fremgår av
merknadsfeltet vil ikke bli publisert:
Jeg har lest, forstått og aksepterer de gitte betingelsene i ovenstående tekst
Show suggestion
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Mandal kommune

Dato: 13.06.2019

Teknisk forvaltning

E39ML – Innspill planarbeid

Innspill til forslag om områderegulering på delstrekning AB.
Innspill til oppheving av kommunedelplan Døle bro – Livold.

AB Nord-2 er av Sweco rangert som det beste alternativet på strekningen AB.
Det begrunnes bla med at dette alternativet vil skåne «de svært verdifulle kulturmiljøene ved
Bjerland, Hageland, Gjervoldstad og Vrå».
Det unnlates samtidig å nevne at dette alternativet, AB Nord-2, også vil rasere 4 -6 gårdstun
på Nedre Undal , Øvre Undal, Laustø og Stiland. Dette er alle gårder med minst 400-år
gammel kulturhistorie og har vært bebodd i en sammenhengende periode fram til dagens
generasjon. Dette er alle gårder med gårdstun/gårdshus som vil bli revet eller ubeboelige i
overskuelig fremtid dersom denne trase godkjennes og velges.
På Laustø er der i tillegg funnet bosetningsspor og gravfelt fra før-romersk jernalder. Funnene
er av fylkeskonservatoren betegnet som sjeldne funn. Disse er også totalt utelatt i Sweco sin
KU-rapport, selv om de arkeologiske registreringer er bestilt av Nye Veier AS, og rapporten
sluttført den 26.03.2019 av Fylkeskonservatoren i Vest-Agder.
Det er imidlertid fullt mulig å unngå denne rasering av gårder/gårdtun og sjeldne kulturminner
for å føre fram en 4-felts motorvei tvers gjennom området, i og med at det finnes flere andre
og kanskje bedre alternativer. Hvis ikke Sweco ser dette, må det være opp til lokalpolitikerne
å ta vare på eksisterende lokalmiljø.
AB-Nord-2 forbi Undal og Laustø, som foreslått i videoanimasjonen, vil rasere ca ¼ til av
bygda, - ved å enten å måtte rive eller gjøre disse gårdshus ubeboelig i overskuelig fremtid.
Dette må dere som folkevalgte lokalpolitikere i Mandal ta ansvar for at ikke skjer, deres
avgjørelse vil nå være totalt avgjørende for dette lokalsamfunnets fremtid!

Forslag med begrunnelse til valg av veitrase for E39 for strekningen AB.

1. valg :

Beholde eksisterende trase AB Sør :

Områderegulering ligger allerede klar
Veitraseen blir noe lenger, men veien blir liggende lavere i terrenget og vil gi mindre
utfordringer mht. vinterdrift. Der er meget stor forskjell på snømengde og
fremkommelighet pga. snø på f.eks. Haddeland og Spetland. Det vet alle som har bodd i
eller har besøkt dette området vinterstid.
Drikkevannet fra Skadbergsvannet blir ikke berørt, og det vil ikke kreve store og
kostbare anleggsarbeider med å legge nye alternative rørgater fra Møglandsvannet og
Moslandsvannet.
På folkemøtet den 22. mai ble det også uttalt av en beboer nær Møglandsvannet, at sist
sommer, i 2018, med mye tørke og meget lav vannstand, var der lite eller ingenting å
hente fra Møglandsvannet.
En bilulykke med utslipp i området hvor E39 etter de nordlige alternativer er tegnet inn,
like ved vestre ende av Moslandsvannet, vil gjøre også Moslandsvannet ubrukelig som
drikkevannskilde for kortere eller lengre tid.
Konklusjon: Beholde eksisterende kommunedelplan Døle bro – Livold. Det er da ingen
grunn til ny områderegulering.

2. valg :

Kombinere AB-midt og AB-Nord-2 :
Følge trase AB-midt fra Mandalselva til denne møter/krysser AB-Nord
og AB-Nord-2 like syd for vestre ende av Moslandsvannet, og så følge
AB-Nord-2 videre forbi Hageland, Gjervoldstad og Vrå.

Man beholder flere hundre år gamle gårdstun/gårdshus på Nedre og Øvre Undal, Laustø
og Stiland. Man unngår å rasere sjeldne kulturminner på Laustø, Bjerland og Stiland, og
man beholder den «Gamle kirkevei til Holum» som går forbi nettopp Laustø og Undal.
Dette er en meget flittig benyttet turvei som har blitt benyttet som ferdselsvei mellom
Spetland og Mandalselva/Daleveien i tidligere tider, når man f.eks skulle til kirken. Jeg
er selv vokst opp på Øvre Undal og har selv sett alle de turgåere som har gått forbi på
akkurat denne gamle vei, - som vi fra området betrakter som meget idyllisk og verdifull,
men som Sweco iflg. sine rapporter ikke tillegger særlig stor vekt.
Man beholder «de svært verdifulle kulturmiljøene ved Bjerland, Hageland, Gjervoldstad
og Vrå» - og forhåpentligvis også eksisterende gårdstun og hus samme sted.

Det er vel ikke slik at det bare er de som levde i området for 1 – 2-tusen år siden som
veier og betyr noe i denne sammenheng?
Moslandsvannet som suppleringskilde til Skadbergsvannet vil imidlertid bli berørt ved
sin nærhet til E39 i vestre ende av vannet.
Dette alternativet vil også kreve store og kostbare anleggsarbeider med å legge nye
alternative rørgater fra Møglandsvannet og Moslandsvannet.
Det vil selvsagt også kreve oppkjøp av vannrettigheter til disse to vann.
Det vil i tillegg også gi en økt sårbarhet med så lange og vitale rørgater mht
naturkatastrofer og bevisste fiendtlige handlinger.
Konklusjon: Dersom eksisterende bebyggelse på Undal og Laustø kan bevares ved å
kombinere AB-midt med AB-Nord-2 som skissert over, kan eksisterende
kommunedelplan Døle bro – Livold oppheves. Da må en områderegulering for en
korridor til AB-Midt fra Mandalselva fram til Hageland behandles og godkjennes, og
fra Hageland og videre,,en korridor til AB-Nord-2.
Dette er mine synspunkter og vurderinger, og jeg ber om at Mandal kommunes politikere må
ta det ansvaret som dette viktige veivalg krever, og ikke bare overlate dette til Sweco og Nye
Veier. Deres oppgave er selvsagt å få mest mulig vei til lavest mulig pris. De har egentlig vist
med denne rapport at et lokalmiljø har en liten vekt på deres vektskål. Deres vurdering av
landskapsbilde, naturmangfold og friluftsliv er også vanskelig, om ikke umulig, å forstå.
Dette valg vil bli historisk, og det er nå bare dere politikere i Mandal som kan hindre en
rasering av dette lokalmiljø i Mandal kommune. Der finnes flere gode alternativer til ABNord-2. Dette alternativ vil dele bygda i to ved å rasere Nedre Undal, Øvre Undal, Laustø og
Stiland. Der er to bruk både på Nedre Undal og på Øvre Undal.
Vedlagt 2 bilder, et fra en familiesamling på Øvre Undal i 1954 og et fra ca 1970 med utsikt
ned mot Nedre Undal. Vi synes landskapsbildet er både idyllisk og verdifullt!

Odd G. Kvåle
Strengereidvegen 65
4810 Eydehavn
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Ragnar Sløgedal <ragnar.slogedal@outlook.com>
tirsdag 11. juni 2019 22:51
E39ML@sweco.no
moskedal@hotmail.com
Veitrase forbi Blørstad

I anledningen av høringen om ny E 39 ønsker vi å komme med noen bemerkninger. Vi er fornøyde med
med at nordre linje er valgt, og for oss er korridoren forbi Blørstad viktig. Vi mener at veglinjen kan flyttes
litt nord-østover innenfor denne korridoren som kartene viser. Strekningen fra vestenden av Vråvannet og
videre vestover kan velges lett endret slik at veien blir liggende med større avstand til bomiljøene på
Blørstad.
Dersom man velger å legge veien på nord-øst-siden av Blørstadkjønna, vil man oppnå en slakkere sving og
kunne treffe odden i Grundelandsavannet nordenfor der det er skissert. Roar Sløgedal har allerede levert
inn en skisse etter dette alternativet ( Merknad nr 56).
Et slikt valg vil gi en slakere stigning, litt kortere veglinje, vesentlig gunstigere støysituasjon uten å gå ut av
den skisserte korridoren.
Med vennlig hilsen
Ragnar Sløgedal

Øyvind Rolfsen
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steinar salvesen <steinarsalvesen55@gmail.com>
søndag 16. juni 2019 23:06
E39ML@sweco.no
Innspill ang.viltpassasjer/mulig ny tilførselsvei.

Som grunneier for Steggedalen gnr.91 bnr.1/2 og Banken gnr.92 bnr.2, er vi fortsatt spente på endelig trasevalg for
ny E39 i forhold til hvor store områder som blir beslaglagt.
Vår eiendom hører til Roland-Stiland og Ås jaktlag, og ny trase vil da dele vårt jaktlag,som har drevet sammen i
årtier.Det kan ikke bli sagt sterkt nok hvor viktig det er å få flest mulig gode underganger/overganger for
hjortevilt,slik at det fortsatt kan drives jakt sør og nord for ny e39, og videre sør i kommunen, mot
kysten.Undertegnede er med på å registrere plasser sammen med folk fra Steinsland og Sandnes jaktlag for
passasjer for vilt. Har ute viltkamere, og vil ha dette utover høsten når trekkene øker, for å dokumentere trekkruter.
Tilførselsvei Svartetjødn-Udland.
Viser også til tidligerer innspill, hvor vi sier nei til tilførselsvei ned Steggedalen. Dette vil rasere og gjøre så store
inngrep i eiendommen at det ikke blir noen videre fremtid her.Det vil bli vanskelig å nyttigjøre seg av en eiendom
som blir delt opp i flere biter.Tilførselsveien blir også liggende langs et vassdrag (storebekk) som leder ut til
Tarevannet.
Dette virker for oss veldig uforsvarlig, og bør absolutt tas hensyn til.
Med hilsen Steinar Salvesen
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Jostein Hageland <jostein.hageland@gmail.com>
fredag 31. mai 2019 07:33
E39ML@sweco.no
Re: Høringsinnspill fra Eiendom 111/1 i Mandal kommune

Hei igjen,
Et punkt til som jeg ikke fikk med i forrige mail er tilgang til Holteheia. Det er i dag 2 skogsveier inn til Holteheia. Det
er en i Abersdalen og en ved det gamle sommer fjøset. Disse tilgangs punktene må også ivaretas.
Mvh
Jostein Hageland
tor. 30. mai 2019 kl. 23:04 skrev Jostein Hageland <jostein.hageland@gmail.com>:
Hei,
Jeg representerer min onkel Toralv Hageland ifbm mulig inngripen i hans eiendom ved bygging av ny E-39.
Vennligst se vedlagte fullmakt.
Hvis traseen blir lagt som vist på deres nettside, betyr det at gården til Toralv blir delt i 2 deler.
Jeg vil med dette påpeke nødvendigheten at det blir ivaretatt veiforbindelse mellom Hageland og Kleivan i samme
område som er i dag.
Videre må det også legges inn en overgang for hjortedyr på toppen av Kleivansveien slik at dette vilt trekket består.
Dette vilttrekket er hoved trekket mellom Hagelands heia og videre til Kleivan og Holteheia.
Et annet punkt jeg ønsker å melde inn er at man må ta hensyn til Hagelands tjønna og Moslandsvannet med
tilhørende bekk som forbinder disse to vannene. Her er det fisk, våtmarks fulger og bever som man ønsker å
bevare i faunaen.
Er noe uklart, vennligst gi tilbakemelding. Jeg blir gjerne med på befaringer hvis/når dette skal gjøres.
Mvh

-Jostein Hageland
Mobile: +47 9588 5504
-Jostein Hageland
Mobile: +47 9588 5504
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