Statens vegvesen

Referat
Dato:
Tid:
Referent:

Saksbehandler/innvalgsnr:

04.06.2013
12.00-15.30
Marit Hunnes

Marit Hunnes – 38121532
Vår dato:
Vår referanse:

12.06.2013 og 21.06
P:\10e0039k_003\Prosj_adm\Referater
m.m\Koordineringsgruppa

E39 Lindelia – Livold, møte i Koordineringsgruppa
Møte nr:

2

Sted:

Søgne - kommunestyresalen

Møteleder :Anette Aanesland
Til stede:

Forfall:

Kopi til:

Statens Vegvesen:Anette Aanesland, Inger Ann Fidjestøl, Nils Ragnar Tvedt, og
referenter :Solveig, Hellevig, Marit Hunnes,
Søgne kommune: Åse Severinsen, Tom Løchen, Kim Høyer Holum
Mandal Kommune: Tore Askildsen,
Lindesnes kommune: Per Olav Skutle, Stein Beer-Svendsen,
Vest Agder Fylkeskommune: Harald Fauskanger Andersen, Diderik Cappelen,
Johan Mjaaland, Terje Damman, Kåre Glomsaker, Janne Fardal Kristoffersen ,
Vidar Ose
( disse hadde stedfortredere)
Møtte ikke : administrativ ledelse i Mandal og Lindesnes.( Knut Rune Stokke )
Alle ovenfor
Geir Vidar Olsen, Arne Wilhelmsen, Ove Torland, Svein Haugen
Ansvar / frist

Agenda for møte:
Velkommen ved ordfører i Søgne, Aase Severinsen.
Velkommen til Søgne og velkommen til vår nye kommunestyresal 
Vi i Søgne er opptatt av veg. Nå tar imot og får mange spørsmål. Vi har hatt
møte med alle partilederene. Vi har ikke landet enda og alle er innstilt på å finne
en løsning. Nå viktig at vi kan få `tatt bort`linjer.
Statens Vegvesen:
Postadresse
Statens vegvesen
Region sør
Postboks 723 Stoa
4808 Arendal

Telefon: 02030
Telefaks: 37 01 98 01
firmapost-sor@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Rigedalen 5
4626 KRISTIANSAND S

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Regnskap
Båtsfjordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52
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 Svar på spørsmål fra forrige møte
 NTP
 Status i planleggingen: Traseer og kryss.
 Analyser og registreringer nå og sommer 2013.
 PBL. Framdrift. Høst2013 Planprogram.
 EVT.
Prosjektavdelingen ved avdelingsdirektør Anette Aanesland er møteleder.

Svar pa spørsmal fra forrige møte
Første møte i Koordingeringsgruppa, 31.01.2013, i Mandal rådhus var et
Oppstartmøte for Samarbeidet mellom Statens vegvesen og kommunene og
fylkeskommunen. For å komme i gang med medvirkning og involvering av
politikerene i de tre kommunene og fylkeskommunen var flere enn de som fast
skal møte i koordineringsgruppa tilstede . Til sammen var vi 35 personer og
med god representasjon fra kommunene.
Det er skrevet et notat fra møtet.

NTP
Anette Aanesland - SVV, avdelingsdirektør for Prosjektavdelingen i Region sør.
Koordineringsgruppa
I det første møte ble det invitert og deltatt bredt i denne gruppa. Nå er gruppa
formalisert med faste deltagere. Dette er ordførerne fra de tre kommunene,
fylkesordfører, ledere av det faste planutvalget/teknisk utvalg, administrativ
ledelse i kommunen og fylkeskommunen. Fra SVV deltar Johan Mjaaland,
Anette Aanesland og Nils Ragnar Tvedt.
Koordineringsgruppa skal ta opp signaler underveis, løfte seg, se de store
linjene, koordinere og gi premisser. Gruppa skal sørge for
informasjonsutveksling og koordinering på tvers av kommunegrenser. Vi vil
sørge for å få frem alle relevante forhold.
Vi har fokus på planleggingstid og effektivisering. De tre kommunene skal fatte
likelydende vedtak. Koordineringsgruppa skal gi planleggingen forankring og
slik at vegplanene blir vedtatt.
NTP
18. juni behandles NTP i Stortinget. Vi kjenner ikke til evt endringer i forhold
til forslaget.
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KVU og KS1 er besvart i et notat fra departementet. Dette slår fast hvilke
konsepter vi jobber etter. KVU og KS1 er en forutsetning for å komme med i
NTP. Det ligger inne med 4-felt til Lindesnes, og Midtrekkverkskonsept derfra
og vestover.
Vi ønsker å bruke PBL § 3.7 der SVV overtar planforberedelsene. Dette
mener vi vil spare tid. Det som legges frem i planprogrammet, og siden
planforslag skal være behørig drøftet og godt kjent for politikere og
administrasjon. Det er kommunene som får planene til behandling.
NTP setter krav til fremdrift og vedtak. KVU og KS1 må være på plass. Det er
satt av 200 millioner i 1. periode (fra 2017), og mer i siste 6 års periode.
For å få pengene i første periode må det foreligge et vedtak av KDP innen
2018. Det anser vi som oppnåelig. For å få penger helt i starten av perioden, i
2018, må det foreligge et vedtak på reguleringsplan senest juni 2017.

Forhold til andre planer
På strekningen Breimyr – Volleberg skal vi starte opp arbeidet med
reguleringsplan. Krysset på Volleberg er et viktig grensesnitt mot planene
lenger vestover. Planen fra Volleberg til Lindelia vil ha avhengigheter i
Songdalen.
Vi skal være bevisst på å få vedtatt vegplaner, til `rett tid` vedtak og se til NTP
og der det ligger penger for bygging av veg.

Status i planleggingen: Traseer
og kryss.
Nils Ragnar Tvedt – SVV, Prosjektleder Vest-Agder Plan
KVU peker på fordelen med helhetlig planlegging. I prosjektgruppen Vest
Agder Plan jobber vi med strekningen Varodd – Livold, en strekning på 5 mil.
Standard:
Standard for vegen det planlegges for er 4-feltsmotorveg, med 20 m bredt
profil. For strekningen Søgne – Kristiansand der ÅDT blir >20.000 skal profilet
være 23 m. (Forskjellen består av ulik skulderbredde.) Skifte mellom 23 og 20
m bredt profil kommer omtrent ved nytt kryss på Kjelland/Tangvall.
 Fartsgrense: 100 km/t
 Minste avstand mellom kryss: 3 km

Merk.

Viktig
Milepæl
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Doble tunneler
100 m byggegrense, (dvs 200 m bred korridor)
Sammenhengende lokalveg for trafikanter med lav hastighet.
Behov for omkjøringsveger for delstrekninger av E39 med lengre
tunneler(gjelder tunnellengde >500 m).

Traséer og kryss: Se vedlagte Notat av 4.06.2013.
Under Idémyldringen på Buen fikk vi inn nye tanker og innspill til nye traséer.
Vi har jobbet videre med disse. Antall linjer er redusert i pågående
silingsarbeid.
Se beskrivelse av traseene i Notat vedlagt dette referat.

Linjer/korridorer på strekningen Lindelia - Livold

Linjer/korridorer på strekningen Volleberg – Lindelia
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• Analyser og registreringer na
og sommer 2013.
Det er satt i gang datafangst og registreringsarbeid for fagfeltene naturmiljø og
kulturmiljø fra Livold - Volleberg.
Vi har i gang et arbeid med trafikkmodeller for de ulike korridorvalgene
/kryssplasseringer. ( det er karter for disse modellkjøringene, som er lagt fram i
dette møtet).
Vi tar i disse modellene ikke hensyn til mulige bom plasseringer.

• PBL. Framdrift. Høst2013
Planprogram.
Informasjon – prosjektet er hyppig omtalt i avisene. Det er positivt, selv om
ikke all informasjon er like korrekt. Åpenhet er viktig.
Medvirkning og informasjon i planprosessen ivaretas også gjennom
referansegrupper, samarbeidsgrupper, koordineringsgruppen. Nærinfo skal
sendes ut før sommeren. Prosjektet har en egen facebook-side, som heter E39
Sørlandet. I juni har Mandal kommune invitert til 2 folkemøter i Mandal.
Planprogrammet skal legges ut til høring i høst, og i den forbindelse vil Statens
vegvesen arrangeres folkemøter/åpen kontordag og medvirkning i forslag til
planprogrammet..
Fremdrift:
Det har den siste tiden blitt arbeidet med å sile vekk linjer. Silingsnotat 1 vil
begrunne hvorfor vi har silt bort disse.
Samutvalget
Fylkesting – skal behandle Planprogrammet.
Vi skal i samarbeid velge linjer som skal tas med i Planprogrammet.
Silingsnotat 2 dokumenterer den videre silingen, og legges ved
planprogrammet.
Det skal settes av 6 uker til høring, uke 44-49. Treffer vi med Fylkestinget?
Planprogrammet skal sendes kommunene til behandling før nyttår.
Neste møte i koordineringsgruppa er 26. september i Lindesnes.
Planprogrammet vil da være sentralt.

SVV/prosjektet
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Innspill fra salen
Varaordfører Lindesnes:
 Ønsker et møte med vegvesenet og for Veggruppa i Søgne.
 Ser og at at Fasselandsgrenda er konfliktfylt.
 Kryss på østsiden av Vigeland – konfliktfylt. Det er trangt. SVV: Vi
presser oss inn på heia, og minst mulig ut på flaten. Trafikalt er det en
fordel at vi får et kryss på Tredal. Ulempene er arealbehovet, og at
grønn linje har en bedre veggeometri. Avstand mellom kryss på Tredal
og Vestre Skogsfjord kan tolereres.
 Innspill fra Didrik Cappelen, Vest Agder Fylkeskommune: Med kryss
på Tredal blir det noe mindre krav til parallellveg forbi
Fasselandsvatnet. SVV: Det er trangt forbi Fasselandsvatnet, og vi går
hardt i heia, og må i tillegg kanskje gå noe ut i vannet.
 Er det aktuelt med tunnel på strekningen forbi Fasselandsvatnet (del av
strekning)? SVV: Vi skal se nærmere på det i den videre detaljeringen.
For blå linje må det tas hensyn til avstand fra tunnel til kryss.

Merk
SVVv/SH /
Ordfører

SVV

Mandal:
 Er de sørligste traséene økonomisk realistiske når tunnelene er blitt så
lange? SVV: Ja. De har sine konsekvenser, men disse må vektes mot
hverandre. SVV har i dag ikke en favorittlinje forbi Mandal.
 Det har blitt fremholdt som et argument at man skal skjerme Ime skole i
forhold til tilførselsveg til E39 fra nytt næringsareal/havn. Skal vi holde
på det? SVV: Pga verdifullt jordbruksareal på Ime kan det hende at
SVV
jordbrukshensyn vil veie tyngre, og at dagens E39 vil brukes som
tilførselsveg til E39.
 Pr nå vurderes det at for Mandal vil grønn og rød linje ødelegge minst.
 Handelsstandsforeningen vil ha vegen nærmere sentrum. Bygge press i
Mandal by. Mandalselva. Ved nordre linjer vil Holum i enda større grad
bli en bydel til Mandal. Hva vil avstanden til Mandal ha å si for regional
og lokal utvikling? Hvordan følges dette opp i kommuneplanen, med
vekstområder? SVV: Sammensatt spørsmål. Her må Mandal kommune
være med å gi svar. Kommunen har sine planstrategier, og må være
aktive i trasévalgene. Regional utvikling blir omtalt i vegvesenets
arbeid, men veldig lett. Og det som skrives kommer gjerne som innspill
fra kommunen. Vedrørende Handelsstandsforeningen vil vegvesenet ha
et møte, men vi oppfordrer til at de organiserer seg breiere, og tar med
interessene knyttet til bl.a. havna.
 Kan rød linje gi mer trafikk på dagens veg gjennom Mandal?
 Kan nordre linje medføre regional senterutvikling nærmere vegen? SVV:
Sammenliknet med Brokelandsheia ligger denne 12 km fra Risør, mens
den nordligste linje ligger 4 km fra Mandal by. Med en god tilførselsveg
er det en overkommelig avstand.
 Hvis vi er enige om en linje i Mandal, kan vi da gå rett på regulerings av
denne? SVV: Statens vegvesen kan i dag ikke gi en anbefaling på en av
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linjene i Mandal., og ønsker at kommunedelplanprosessen med KU skal
gi grunnlag for anbefaling og valg.( Påtegning: situasjonen er en annen
i Søgne og ved Trysfjorden, der en har en KDP med KU fra 1995 og
flere utredninger m.h.t.rasstrekningen)
SVV: PBL – stiller krav om konsekvensanalyser . Vi skal ha KU enten
for KDP eller detaljreguleringsplan. Viktig å unngå innsigelse fra
fagmyndigheter; naturmiljø, jordvern, kulturmiljø .
Koordineringsgruppa skal gi tilbakemelding på om det er de tre
foreslåtte linjene forbi Mandal en ønsker å ta med videre inn i KDP med
KU.
Linjene forbi Mandal, og tilførselsveg til kryss for Mandal øst ligger
delvis i konflikt med områder for boligutvikling og ny kirkegård i
kommuneplanen.

Søgne:
 I planprogrammet må vi si hvilke linjer vi skal sitte igjen med.
Fylkesordfører Damman har vært tydelig på at han ønsker kryss på
Kjelland. Dersom det skal bestå er det enklere å si at Lindelia er et
fikspunkt. Det i sin tur favoriserer grønn linje med bru over Trysfjorden.


Rådmann i Søgne: Ønske om at SVV får opp mer detaljer, og viser
konsekvenser. Politikerne må få oppdatert informasjon, de vil prioritere
dette planarbeidet høytt. Alle ser lokale utfordringer, men også behov
for å se de lange linjene.
Ordfører i Søgne: Søgne også ønske om et møte med Vegvesenet og
Veggruppa, der fordeler og ulemper med linjene presenteres før
ferien. SVV: Per dags dato har vi ikke dokumentasjon på fordeler og
ulemper for alle linjene, dette er arbeid som pågår. Trafikkberegningene Merk
vil gi svar på aktualiteten for rosa og brun linje. Det pågår også arbeid SVVv/SH /
Ordfører
innen kulturmiljø og naturmiljø, og der vil også i løpet av sommeren
kunne si noe mer.
Vi finner en dato for et møte før ferien.



Rådmannen i Søgne, Kim Høyer Holum, understreker viktigheten av at
det raskt blir gitt signaler i forhold til om rød/orange linje er aktuell pga
planer om opprusting av Lunde skole.



Fylkeskommunen: Kollektivtrafikk, lokal og ekspress(gjennomgående).
Se helhetlig på hele strekningen. Viktig med kollektivknutepunkt,
spesielt der folk bor slik som Kjelland.



Det har en effekt av vegvesenet kommer og presenterer. Også i
kommunene går det en prosess i forhold til vegplanene. Det skjer en
gradvis holdningsendring og bearbeiding.
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Songdalen:
SVV stilte innledningsvis spørsmål om Songdalen kommune bør tas med i
denne koordineringsgruppen.
Møtet konkluderte med at Sogndalen blir forespurt og at vi forutsetter at dette
ikke påvirker den framdriften av dette prosjektet.

Se vedlegg Notat av 4.06. 2013
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Fra: Hellevig Solveig[solveig.hellevig@vegvesen.no]
Dato: 11.07.2013 10:37:59
Til: Åse R Severinsen; tore.askildsen@mandal.kommune.no;
janne.fardal.kristoffersen@lindesnes.kommune.no; jfk@lindesnes.kommune.no; 'tda@vaf.no'; 'Stein BeerSvendsen'; Harald Øyslebø (mevann@online.no); 't.lochen@online.no'; vidar.ose@vaf.no; Rune Stokke
(Rune.Stokke@lindesnes.kommune.no); Kim Høyer Holum; Tvedt Nils Ragnar;
knut.saether@mandal.kommune.no; p-skutl@online.no; Aanesland Anette; Olsen Geir Vidar; Mjaaland
Johan; 'Damman, Terje'; Glomsaker, Kåre; Andresen, Kenneth; Cappelen, Diderik; Andersen, Harald
Fauskanger; Fidjestøl Inger Ann; postmottak@fmva.no; postmottak@vaf.no;
postmottak@mandal.kommune.no; Lindesnes Kommune (postmottak@lindesnes.kommune.no); Postmottak
Kopi: Hunnes Marit; Bille Trond; Aardal Jo Vegard; Kolukcija Samir; Ekeland Jon Terje
Tittel: E39 Lindelia-Livold Koordineringsgr.Ref.

Koordineringsgruppa E39 Lindelia-Livold :

Statens vegvesen Region Sør :
Prosjektavdelingen Avdelingsdirektør Anette Aanesland
Vegavdeling Vest Agder Avdelingsdirektør Johan Mjaaland

Ledere av kommunestyrene i Søgne,Mandal, Lindesnes og Vest Agder fylkesting ;
Søgne Ordfører Åse Serverinsen,
aase.severinsen@sogne.kommune.no<mailto:aase.severinsen@sogne.no>
Mandal Ordfører Tore Askildsen,
tore.askildsen@mandal.kommune.no<mailto:tore.askildsen@mandal.kommune.no>
Lindesnes Ordfører Janne Fardal Kristoffersen, jfk@lindesnes.no<mailto:jfk@lindesnes.no> (vara for dette
møtet : Varaordfører per Olav Skutle p-skutl@online.no<mailto:p-skutl@online.no> )
Vest Agder fylkeskommune Fylkesordfører Terje Damman, tda@vaf.no<mailto:tda@vaf.no>

Ledere Faste planutvalg
Søgne Tom Løchen t.lochen@online.no<mailto:t.lochen@online.no>
Mandal Harald Øyslebø mevann@online.no<mailto:mevann@online.no>
Lindesnes Stein Beer-Svendsen sbsvendsen@gmail.com<mailto:sbsvendsen@gmail.com>
Fylkeskommune Kåre Glomsaker kgl@politiker.vaf.no<mailto:kgl@politiker.vaf.no>

Administrativ ledelse :
Råmann Kim Høyer Holum
kim.hoyer.holum@sogne.kommune.no<mailto:kim.hoyer.holum@sogne.kommune.no>
Rådmann Knut Sæther knut.saether@mandal.kommune.no<mailto:knut.saether@mandal.kommune.no>
Rådmann Rune Stokke rune.stokke@lindesnes.kommune.no<mailto:rune.stokke@lindesnes.kommune.no>
Samferdselssjef Vidar Ose vidar.ose@vaf.no<mailto:vidar.ose@vaf.no>
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Kommunaldirektører: ( plan)
Søgne :Dag Arntsen dag.arntsen@sogne<mailto:dag.arntsen@sogne> kommune.no
Mandal :Arne Wilhelmsen,
arne.wilhelmsen@mandal.kommune.no<mailto:arne.wilhelmsen@mandal.kommune.no>
Lindesnes :Ove Torland oto@lindesnes.no<mailto:oto@lindesnes.no>

E39 Lindelia -Livold. Referat møte 4.juni 2013 og Nærinfo 2.

Referat fra møtet 4 juni oversendes med dette.
Vedlagt ligger notat fra Statens Vegvesen sin presentasjon på møtet.

Nærinfo2 - juli 2013 - vedlegges.
Den kommer i trykt utgave i neste uke og distribueres ut til alle husstander.
Kommunen og fylkeskommunen vil få en bunke tilsendt til sine servicekontorer.

Vi takker for samarbeidet i det halve året vi nå har tilbakelagt.
Ser fram til neste møte i koordineringsgruppa er torsdag 26 september 2013 kl.12.30-15.00 på
kommunehuset på Vigeland.

Og nå ; God sommer !

Med hilsen
For
Anette Aanesland
Avdelingsdirektør
Sign.
Nils Ragnar Tvedt

Solveig Hellevig

Prosjektleder

Planleggingsleder
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Notat

4.06 2013

E39 Lindelia-Livold

Koordineringsgruppa i prosjekt E39 Lindelia-Livold hadde møte nr.2. i Søgne, 4.06.2013.
Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt informerte om planene så langt .Dette er et notat som
omhandler det som ble presentert på møtet og for ledelsen i kommunene Søgne, Mandal og
Lindesnes og Vest Agder Fylkeskommune.

Status i planleggingen: Traseer og kryss.
Nils Ragnar Tvedt – SVV, Prosjektleder Vest-Agder Plan

KVU peker på fordelen med helhetlig planlegging. I prosjektgruppen Vest Agder Plan jobber
vi med strekningen Varodd – Livold, en strekning på 5 mil.
Standard:
Standard for vegen det planlegges for er 4-feltsmotorveg, med 20 m bredt profil. For
strekningen Søgne – Kristiansand der ÅDT blir >20.000 skal profilet være 23 m. (Forskjellen
består av ulik skulderbredde.) omtrent ved nytt kryss på
• Fartsgrense: 100 km/t
• Minste avstand mellom kryss: 3 km
• Doble tunneler
• 100 m byggegrense, (dvs 200 m bred korridor)
• Sammenhengende lokalveg for trafikanter med lav hastighet.
• Behov for omkjøringsveger for delstrekninger av E39 med lengre tunneler(gjelder
tunnellengde >500 m).
Traséer og kryss:
Under Idémyldringen på Buen fikk vi inn nye tanker og innspill til nye traséer. Vi har jobbet
videre med disse. Rapport fra Idesamlinga 14.02 2013 ble utdelt på møtet.
Antall linjer er nå redusert i pågående silingsarbeid.

Linjer/korridorer på strekningen Lindelia - Livold

Linjer/korridorer på strekningen Volleberg – Lindelia
Lindesnes
•

•

•

Rød linje: østfra følger linjen dagens E39 til like etter kryssingen av Audna, og tar
derfra av mot sør, og inn i en kort tunnel. Veien treffer så regulert kryss på Livold.
Utvidelse i dagens trasé vil ha stor innvirkning på strekningen gjennom Vigeland.
Prosjektet må vurdere om ny E39 må løftes i bru over eksisterende Tjømkryss pga
lite/smalt areal i korridoren.
Grønn linje: tar av ved starten på fv 430, og ligger i fjellsiden nord for/i
Fasselandsgrenda, og vil ha stor påvirkning på grenda. Den går inn i tunnel like ved 90
graders svingen på fv 430, og kommer ut i fjellsiden over Vallenes. Den ligger på bru
over jordbrukslandskapet, og krysser Audna like sør for Rødbergshaven. Derfra går
den inn i tunnel, og kommer ut like før regulert kryss på Livold.
Blå linje: viser en mulig overgang fra rød til grønn linje mellom Tredal og Vallenes.
Tunnelen starter da i fjellsiden sørvest for Tredal.

Kryss Livold:
Krysset på Livold skal være tilrettelagt for fremtidig 4-felt vestover. P.t. er det
midtrekkverkskonsept vestover som gjelder. På Livold planlegger kommunen utvikling av
næringsareal og grensene for næringsutviklingen må ta høyde for fremtidig 4 felt vestover.
Prosjektet må se på utforming av Livoldkrysset nå som 4 felt går fram til Livold.
Bru over Tarvatnet er prosjektert for midtrekkverkskonseptet, og dette begrenser totallengder
på på- og avkjøringsramper. Men mtp at det skal planlegges for fremtidig 4-felt vestover skal
krysset på Livold få god utforming, og ved behov søkes det heller om fravik for overgangen
til tre felt.
Eventuelle reguleringsplanendringer kan komme.
Kryss Hestehaven (på Vigeland) :
I møte med tverrpolitisk veggruppe i Lindesnes ble det bestemt at man skulle se på
muligheten for ett kryss for Vigeland på Tjøm/Hestehaven. Dette er blitt tegnet opp. Veien
ligger i begge sider i tunnel og med en kort dagstrekning over Audna og Vigeland/sør.
Dagstrekningen er for kort til at krysset kan utformes slik at det overholder krav i ny
håndbok. Det vil og beslaglegge mye areal og også jordbruksarealet.

Kryss Tredal(rød og blå linje):
Kryss øst for Vigeland er ikke endelig avgjort. Det er tegnet inn kryss på Tredal, men dette
må vurderes. Det kan hende kryssene Mandal vest og Vigeland øst skal slås sammen til ett
kryss? Strekningen forbi Fasselandsvatnet er utfordrende å løse mtp å få plass til firefelts,
lokalveg og evt gang-/sykkelveg. Dersom vi får et kryss på Tredal kan vi greie oss med en
smalere lokalveg langs ny E39 forbi Fasselandsvatnet. Med grønn linje vil denne lokalvegen
også ha funksjon som omkjøringsveg for E39 trafikken som følge av tunneler på grønn linje.
Mandal:
•

•

•

Rød trase: er kortest, men ligger også lengst vekk fra Mandal sentrum. Østfra
kommer den i området ved fv 204, krysser Mandalselva nord for Stusvik, gjennom en
kort tunnel nord for Sodeland, og derfra i dagstrekning langs nordenden av
Hålandsheia. Den krysser fv 214 sør for Skadberg, fortsetter forbi Hesland, og går inn
i tunnel i Lyseheia. Derfra skrår den inn på trasé for dagens E39 vest for Skogsfjorden,
like nord for Rydland/Kleiv.
Blå trase: er 400 m lengre enn rød. Den kommer østfra like nord for Skagestad, går i
bru over nordre ende av Aurebekkvatnet, krysser Mandalselva ved Støa, og går videre
i lang tunnel under Hålandsheia. Mellom Håland og Hesland blir det en kort
dagstrekning, før den går inn i ny tunnel like øst for fv 215. deretter sammenfaller
traseen med grønn trase. På Støa er det ønskelig at linjen justeres litt nordover for å få
større avstand til eksisterende bebyggelse, og dermed spare bomiljøet for negativ
påvirkning.
Grønn trase: er 1 km lengre enn rød. Den er sammenfallende med den blå ved
Skagestad, men skrår mer sørvest derfra til søndre ende av Aurebekkvatnet. Derfra
fortsetter den vestover mot Sandnes, og krysser Mandalselva der. Linjen er bra på
østsiden av Mandalselva. På vestsiden av elva, øst for bebyggelsen på Hjorteland går
den inn i lang tunnel(drøye 4 km). Tunnelen kommer ut ved enden av Skogsfjorden,
like sør for Lyseheia. Derfra går den i daglinje mot dagens E39 ved Kleiv/Rydland.
Det er et konfliktpunkt ved Mandalselva med nærføring til et vernet hus. Det skal
sjekkes om linjen kan justeres slik at huset kan bevares.

•
Det har blitt stilt spørsmål ved hvordan avstanden fra valgt korridor til Mandal vil gi seg
utslag i trafikkfordelingen. I de foreløpige beregningene viser det at avstanden til rød linje
ikke slår inn med noen effekt, gitt at tilførselsvegen legges inn med god standard (80 km/t).

For trafikk fra Mandal og vestover, og for trafikk fra Vigeland til Mandal, vil rød linje
medføre at en del velger å kjøre gammel E39 fra Vestre Skogsfjord. (Dette avhenger også av
hvor i Mandal en kommer fra eller skal til.)
Kryss Vestre Skogsfjord:
For Mandal vest er det på grunn av høydeforskjell mellom nye linjer og dagens E39 ikke
mulig å få til kryss før ved Vestre Skogsfjord. For trafikkfordeling er det viktig å få et kryss
vest for Mandal ligger så nært Mandal som mulig.
Kryss Mandal øst:
Kryss for Mandal øst ligger for alle tre linjer like øst for Mandalselva, og mates med god
tilførselsveg fra Mandal. Etter innspill er det lagt inn en sidearm fra tilførselsvegen ned mot
Ime, og videre mot fremtidig kai/næringsarealer. Denne har liten effekt mtp trafikkfordelig,

men vil skåne eksisterende E39 forbi Ime skole for en del tungtransport. Sidearmen er i
konflikt med jordbruksarealene på Ime, og dette er løftet frem av Fylkesmannen ved
landbruksavdelingen. Det kan tale for å bruke dagens veg som forbindelse til ny tilførselsveg.
Kryss Døle bru:
Det skal etableres et nytt kryss ved Døle bru, som også har en knutepunkt funksjon mot
trafikk fra Holum. Dagens Park&Ride blir mye brukt, og det bør opprettes en P&R til det nye
krysset. Døle bru er et fikspunkt på strekningen, ved at alle aktuelle veglinjer går i nærheten
av dette punktet.

Søgne:
Trysfjorden:
• Grønn trase Søndre med brukryssing over Trysfjorden, har gode stigningsforhold og
ingen tunneler. Linjen krysser fjorden i høyde +54 m. Total brulengde blir på omtrent
700 m, og aktuell brutype er sannsynligvis skråstagsbru med to tårn, der begge tårnene
står på grunner et lite stykke ut i fjorden.
• Blå trase (midtre )starter stigningen tidligere, og går i kort bru over dalen der
Kleivsetelva går, i daglinje frem til tunnel gjennom Midtheia, derfra i høy bru over
Trymyra, og i dagstrekning gjennom Hestheia til Døle bru. Brua over Trymyra ligger
på høyde +100 m, 90 m over Trymyra. Linjen har sett under ett gode stigningsforhold.
Ved Døle bru kommer linja i konflikt med Mjåvatn skytebane.
Try – Ras:
Blå linje – dagens E39 må kunne brukes som omkjøringsveg. Krav til omkjøringsveg utløses
når vegen får tunnel >500 lang. For å rassikre dagens E39 har det blitt vurdert tunnelløsninger
og fylling i fjorden. Tunnelløsningene har vist seg å bli kostbare og ødeleggende for bygda
Try. Fyllingen forbi den 300 m lange rasutsatte strekningen blir et stort tiltak som vil kreve
full regulering.
Grønn linje – ingen krav til omkjøringsveg på delstrekningen.
For begge linjene vil det bli behov for en lokalveg for trafikk som pga krav til hastighet ikke
kan benytte ny E39, slik som moped, traktor, gang og sykkel. For denne lokalvegen vurderes
3 alternativer:
1) Ny lokal bru mellom Ospedalen og Holmen.
2) Lav fylling der lokalveg ligger som strandpromenade forbi rasstedet.
3) Rassikring ved hjelp av fangnett eller rasoverbygg på dagens E39.
Fylkeskonservator har spilt inn at de ikke ønsker alternativ 1 eller 2 pga kulturmiljø og
arkeologi.
For en rassikring av dagens E39 med fangnett/evt rasoverbygg skal det gjøres en 3-delt
risikovurdering. Hvor stor grad av risiko får vi med slike tiltak for 1) dagens E39, 2) vegen
dersom den får lokalvegfunksjon når ny E39 er bygd og 3) vegen dersom den skal ha funksjon
som omkjøringsveg for ny blå linje. Norske Veritas skal brukes for å sette faktatall på denne
risikovurderingen.

Volleberg – Lindelia:
• Lys blå linje ved Tangvall: går i kort tunnel i heia bak Tangvall, og følger derfra
eksisterende veg(grønn linje).
• Blå linje: går inn i tunnel bak Tangvall, og kommer ut i dagen ved Lunde, i nærheten
av Lunde skole. Skrår derfra ned mot eksisterende E39 ved Kjelland.
• Rød linje: fortsetter rett vestover fra Lunde i heia, med en påkobling til indre linje
forbi Trysfjorden.
• Rosa linje: er en variant av rød linje som skrår ned mot trasé for dagens E39 ved
Lohnelier/Lindelia.
• Grønn linje: følger i helhet dagens trasé for E39.
• Brun linje: går inn i tunnel i fjellet like sørvest for Volleberg, og fortsetter i sørvestlig
retning. Deretter følger den Hellersdalen mot Repstad. Og tar så mot sør og inn på rød
linje.
• Lys rosa linje: går inn i tunnel i fjellet like vest for Volleberg. Linjen går mot vest, og
deretter mot sørvest, til den møter blå linje forbi Try. Det er mye tunnel på
strekningen.
Kombinasjonen av linjer som gir kortest vei gjennom Søgne er lilla- gul-grønn, men det er
ikke store forskjeller på totallengder.

Kryss Lohnelier:
For rød linje vil krysset ligge i nordenden av industriområdet, mens øvrige linjer er på dagens
E39 trasé (grønn linje), og gir et kryss i det området. Dersom det blir kryss ved Kjellandsheia
skal det vurderes om avstanden til kryss på Lindelia/Lohnelier er så kort at kryssene bør slåes
sammen. Type trafikk til industriområde kan tale for et kryss ved Lindelia/Lohnelier,
uavhengig av om det blir kryss ved Kjellandsheia.
Kryss Kjelland:
Et kryss her forutsetter grønn eller blå linje. Krysset er regulert i Lundeplanen, men må
bearbeides. Kryss på Kjelland vil få nærhet til Vedderheia og Kjellandsheia, og gi rask
påkobling fra boligområdene til E39.
Kryss Tangvall vest:
Krysset vil da ligge på jordene vest for Stemveien med ny forbindelse til Salemsvegen.
Kryss Tangvall:
Dersom fremtidig E39 ligger i trasé for dagens E39 (grønn linje) har ett alternativ vært kryss
på Tangvall, der dagens kryss ligger. I den løsningen senkes veien litt ned, mens det bygges
en rundkjøring over, med ramper ned. Politikere i Søgne har ønsket at rundkjøringen ikke
heves, men ligger i nivå med terrenget omkring. Konsekvensen av det vil være at E39 må
senkes mer, og veien ligger nedsenket over en lengre strekning.
Kryss Kleppland:
Et kryss på Kleppland blir det nært til planlagt kryss på Volleberg, og det må vurderes om
disse to kryssene kan samles til ett. Det kan være en mulighet at trafikk mot vest fra
Songdalen kjører langs østsiden av elva til Kleppland for påkobling der. Det forutsetter
opprusting av tilførselsveien.

Kryss Volleberg:
I kommuneplanen for Songdalen er det vedtatt en linje som kommer ut fra tunnel ved
Volleberg, med et halvt kryss med vestrettede ramper i Søgne kommune. Dette krysset ligger
inne som en forutsetning for vedtaket i Songdalen. Prosjektet ønsker å se på muligheten for å
få til et fullt kryss på Volleberg, dersom andre valg tilsier at krysset skal ligge der.

Påtegning 3 juli 2013. `noen endringer som har fulgt av planlegging etter møtet 4 juni `.
Mandal kommune arrangerte folkemøter på Ime og Frøysland skoler i juni. Videre har det
vært møter med Veggruppe Søgne og Veggruppe Lindesnes i juni.
Disse møtene ( samtalene) og flere resultater blant annet fra trafikkprognoser ( analyser), har
ført til endringer i de korridorer som er beskrevet her i notatet. Endringene er tatt inn i de
karter som er i Nærinfo 2 juli 2013.
En endring er at grønn korridor i Lindesnes ( igjennom Fasselandsgrenda), ikke er med på
dette tidspunktet i planprosessen Videre er en korridor på nordsiden av Fasselandsvannet
kommet inn.
SH
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Hvor skal den nye motorvegen gå?
Statens vegvesen har i samarbeid med kommunene nå tre alternative
korridorer forbi Mandal og to korridorer forbi Vigeland.
Her studerer ordfører Tore Askildsen i Mandal og varaordfører Per Olav Skutle i Lindesnes kartet sammen med Nils Ragnar Tvedt
og Solveig Hellevig fra Statens vegvesen. På de neste sidene kan du se kartet med alternativene.

Statens vegvesen har i samarbeid med Mandal og Lindesnes
kommune vurdert en rekke gamle og nye veglinjer gjennom
Mandal og fram til Livold i Lindesnes kommune. Mange innspill
er mottatt. Linjene er gjennomgått og slått sammen til tre
korridorer, grønn, blå og rød.
Korridorene innfrir kravene til en fire felts motorveg merket med
100 km/t. Det er viktig å bygge ny E39 med kryss og tilførselsveger slik at trafikantene benytter den nye vegen i stedet for
den gamle. Vegen vil redusere kjøretiden mellom Søgne og
Vigeland med 10 minutter.

Tre korridorer forbi Mandal
De tre korridorene ligger i ulik avstand til Mandal sentrum.
Krysset øst for Mandalselva, er plassert forskjellig på de tre
korridorene. Krysset vest for Mandalselva er likt for alle tre
korridorene i området ved eksisterende E39 mellom Skogsfjord
og Fasselandsvannet.

Fra kryss øst må det bygges en ny tilførselsveg for hastighet 80
km/t ned til dagene E39. Fra kryss vest benyttes eksisterende
E39 inn mot Mandal by. Eksisterende veg må oppgraderes.
Rød korridor krysser Mandalselva nord for Stusvik med cirka
4,5 km ned til eksisterende E39, nær Ime skole. Rød korridor
har kortest avstand mellom Søgne og Livold. Den har ingen
tunneler øst for Mandalselva, men to vest for Mandalselva.
Disse er på cirka 1 km og 1,4 km .
Korridoren krysser Mandalselva nær Skoge, nord for Stusvik.
Den går syd for Helland, nær Hagen, mellom Hesland og
Holtet og fram til eksisterende E39 ved Kleiv.
Blå korridor krysser Mandalselva nord for Støa. Det er cirka 3
km ned til eksisterende.E39 . Blå korridor er 0,3 km lenger enn
rød . Den har ingen tunneler øst for elva. Vest for elva er det to
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To korridorer forbi Vigeland
Begge korridorene har kryss på Trædal og Livold. Det er viktig
å få Rv.460 til Lindesnes fyr tilkoblet ny E39 slik at denne trafikken
ledes utenom Vigeland sentrum. Lokalveg retning Mandal kan
bygges parallelt med ny E39 eller på motsatt side av Fasselandsvannet. Dette må vurderes videre.
Alle korridorene avsluttes ved Livold og tilpasses mulig framtidig 4-feltsveg videre vestover.
Rød korridor går på østsida av Fasselandsvannet og opp til
krysset til Trædal. Den følger dagens E39 til vest for elva
Audna. Deretter i en cirka 0,4 km lang tunnel og i dag
strekning opp til nytt kryss på Livold.
Blå korridor følger dagens E39 langs vestsiden av Fasselandsvannet fram til krysset på Trædal. Deretter i en cirka 1,3 km
lang tunnel og i mulig bro over jordbrusområdet og vassdraget
sør for Vigeland. Vegen vil deretter gå i en cirka 0,7 km lang
tunnel før den kommer ut i dagen og opp til nytt kryss på Livold.

tunneler: en gjennom Hålandsheia på cirka 2,5 km og en vest
for Hesland på cirka 1,5 km. Korridoren fortsetter mellom
Håland og Rosseland og fram til eksisterende E39 ved Kleiv.
Grønn korridor krysser Mandalselva ved Sandnes med ca 1,5 km
ned til eksisterende E39 nær, Ime skole.
Grønn korridor er cirka 1,3 km lenger enn rød linje. Det er
ingen tunneler øst for Mandalselva, men en lang tunnel under
Håland til vest for Hesland på cirka 4 km.
Grønn linje er den korridoren som har minst høydeforskjell, den
har med andre ord de slakeste bakkene.
Fra kryss vest for Mandal ved Reibakken er det to korridorer inn
i Lindesnes kommune. En langs dagens E39 på vestsiden av
Fasselandsvannet, og en på østsiden av Fasselandsvannet.

Byggeplan og
grunnerverv

2015 - 2018

Byggeperiode

2018 - 2024

Hva er det viktigste for deg
i denne planleggingsfasen?
Eirik Hoel: «Det viktigste for meg
er å se om den grønne linja treffer
huset mitt. Heller det og få innløsning enn å måtte bo rett ved
motorveien.»
Anne Katrine Sandnes Ebitu:
«Veien er jo fremtida og vi trenger
den nye veien, men jeg vil prøve
å forhindre at den går gjennom
Mandal-by for å slippe støy og
forurensning, for eksempel.»
Beint Even Ormestad: «Det
viktigste for meg er å se hvor
linjene er satt, om de går nærme
gården min. Nå har jeg sett at de
nærmeste er tatt vekk, og det er
jeg godt fornøyd med.»

Du kan påvirke veivalget
Statens vegvesen tar imot innspill fra
innbyggerne i de berørte kommuner.
Engasjerte innbyggere er god hjelp
for oss, når vi nå skal velge hvilke
vegkorridorene som skal være med
videre i planleggingen, sier planleggingsleder Solveig Hellevig
i Statens vegvesen.

Solveig Hellevig i Statens
vegvesen leder planleggingsarbeidet for nye E39
Søgne-Vigeland.

En vegkorridor angir ikke nøyaktig
hvor veien skal gå, men er en grov
markering av veglinjen. Innspill fra
publikum kan føre til at korridorene
blir justert eller at andre korridorer
blir valgt.

Vi er i en tidlig og viktig fase av planleggingsprosessen, sier
Hellevig. De korridorene vi nå velger, skal utredes videre og
beskrives i et planprogram. Så skal de konseskvensutredes
og bli sammenlignet opp mot hverandre. Det er et omfattende
arbeid som skal gjøres før Statens vegvesen anbefaler, beste
korridor for ny motorveg.

Kontakt oss:
Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt
nils-ragnar.tvedt@vegvesen.no
Telefon: 918 29 408
Planleggingsleder Solveig Hellevig
solveig.hellevig@vegvesen.no
Telefon: 971 73 255
Landskapsarkitekt Marit Hunnes
marit.hunnes@vegvesen.no
Telefon: 473 84 017
Kommunikasjonsrådgiver Jo Vegard Aardal
jo.aardal@vegvesen.no
Telefon: 975 70 221
Kommunikasjonsrådgiver Samir Kolukcija
samir.kolukcija@vegvesen.no
Telefon: 901 03 866
E39 Volleberg-Lindelia og E39 Breimyr-Volleberg:
Planleggingsleder Jon Terje Ekeland
jon.terje.ekeland@vegvesen.no
Telefon: 958 16 608

Til slutt er det lokalpolitikerne i de tre kommunene som bestemmer.
Et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og kommunene
nå, kan være avgjørende for å få vedtatt en korridor for ny E39.
Godt samarbeid blir til med engasjerte innbyggere. Folk må si
ifra og komme med innspill, sier Hellevig.

Folkemøter
Planprogram er første trinn på prosessen som skal lede fram til
byggestart for ny E39.
Til høsten inviterer Vegvesenet til åpne kontordager om planprogrammet. Planprogrammet blir lagt ut på høring og alle
skriftlige innspill vil bli omtalt og vurdert. Det vedtas av
kommunestyrene i berørte kommuner.
På grunnlag av planprogrammet begynner arbeidet med
kommunedelplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner. De første vedtak om hvor motorvegen skal gå, kan skje
i 2014 og 2015, om alt går som Statens vegvesenet og de tre
kommunene ønsker.

Høyt tempo
Planprosessen skal sikre at samfunnet får den veien som er best
for trafikantene og minst mulig belastende for mennesker, miljø
og natur. Det krever grundig forarbeid før bygging.
Samtidig er det viktig å planlegge så effektivt som mulig. Det er
muligheter for å starte bygging på en delstrekningen i 2018.
For å bli ferdige med planarbeidet til 2018, må kommunene
fortsette det gode samarbeidet som allerede er etablert i dette
vegprosjektet, sier Hellevig.

Vi er også på Facebook.
Lik oss gjerne på denne siden:
www.facebook.com/e39sorlandet

Informasjonsdager til høsten
Statens vegvesen kommer til å arrangere åpne kontordager for
Mandal, Lindesnes og Søgne i oktober/november 2013.
Da kan du møte de som jobber med planleggingen av ny E39.
I forkant av disse møtene vil det bli sendt ut ny nærinformasjon.

Du kan se kart og lese andre
dokumenter på disse nettsidene:
www.vegvesen.no/e39lindelialivold

13-1069 grafisk.senter@vegvesen.no

Hvilke vegkorridorer skal planleggerne og
politikerne prioritere i arbeidet med ny E39 fra
Søgne til Vigeland?
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Ny motorveg gjennom Søgne
Statens vegvesen og Søgne kommune er i arbeid for å finne den beste
hovedkorridoren for ny firefelts motorveg gjennom Søgne.
Nå planlegges hele motorvegstrekningen gjennom Søgne samlet.
En strekning som går fra grensen til Songdalen kommune og
til Døle bru ved kommunegrensen til Mandal. Prosjektleder
Nils Ragnar Tvedt sier valg av vegkorridor forbi Tangvall og
Lunde kan få konsekvenser for hvor ny E39 kommer forbi Try.
Har vi vedtatte planer og får byggebevilgning, vil vi prioritere

strekningen fra Lindelia til Døle bru. Nettopp forbi Try er det
viktig å få motorveg, som er trafikksikker, rassikker og sikrer god
framkommelighet hele året. Ordfører Åse R. Severinsen sier at
engasjementet for ny veg er stort i Søgne. Nå gjelder det at vi
får bestemt oss for beste korridor.

Ny motorveg gjennom Søgne
Statens vegvesen og Søgne kommune jobber med flere aktuelle korridorer
for ny motorveg gjennom Søgne.
For å avklare korridoren for ny E39 forbi Trysfjorden er det nødvendig også å avklare korridoren forbi Tangvall og Lunde. Det å
planlegge hele motorvegstrekningen gjennom Søgne samlet vil
gi økt effektivitet i prosessen.
Fra grensen til Songdalen kommune til Døle bru ved kommunegrensen til Mandal er strekningen gjennom Søgne 16 km.
Sikring av den rasutsatte strekningen langs dagens E39 ved
Trysfjorden er prioritert i Nasjonal transportplan (NTP) for 2014-23.
Det er også midler til å starte bygging av ny E39 for strekningen
Lindelia – Livold i NTP. Ny E39 mellom Lindelia og Døle bru vil
løse både rasproblemet og vinterutfordringene i Trybakkene.

– Vi planlegger for å oppnå tidligst mulig byggestart på denne
strekningen, sier prosjektleder Nils Ragnar Tvedt.

To korridorer forbi Try, grønn og blå
I 1995 ble det lagt fram en kommunedelplan for strekningen fra
Lindelia til Døle bru, som ikke ble fullført. Flere gamle og nye
korridoralternativer er nå vurdert. Søgne kommune og Statens
vegvesen har nå samlet seg om to alternative korridorer som
begge innfrir dagens krav til geometri, med slake svinger og
små stigninger.
Grønn korridor går fra nytt 2 -plankryss ved Lindelia (Lohnelier)
vestover og krysser Trysfjorden i en cirka 750 meter lang bro om

Denne tidslinjen gjelder Lindelia - Livold.

For strekningen Volleberg - Lindelia er ikke framdrift etter vedtatt kommunedelplan avklart.
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nord for Try. Korridoren har stor stigning opp mot Repstad.
Kryss til Søgne er i øst ved Volleberg og i vest ved Døle bru.
Statens Vegvesen ønsker ikke korridoren med i videre utredninger. Blant annet på grunn av lange tunneler og vanskelig
kryssløsning ved Volleberg.
Brun korridor går fra Volleberg i 1,6 km lang tunnel under
Moneheia, to korte tunneler 0,2km og 0,3km, videre opp
Hellersdalen, krysser i bro over Repstad, går på heia og ned
langs utløpet av Årdalstjønna, treffer bebyggelse ved Dal og
videre vestover fram til den blå korridoren nord for Try. Korridoren
har stor stigning opp mot Repstad og gir kun mulighet for kryss
til Søgne ved Volleberg og Dal. Statens vegvesen ønsker ikke
denne korridoren.
Grønn korridor følger dagens E39 fra Volleberg til Lindelia (Lohnelier). Forbi Tangvall kan vegen senkes under bakken eller gå i
en cirka 400 meter tunnel nord for tettstedet. Kryss kan bygges
på Klepland, mellom Volleberg og Tangvall. Grønn korridor gir
mulighet for kryss på Kjelland som kan betjene den boligutbyggingen Søgne kommune tilrettelegger for her. På grønn korridor
kan det også anlegges kryss på Lindelia/Lohnelier.
lag 55 meter over fjorden. Broa vil bli liggende cirka 500 meter
syd for neset på Holmen. Vegen går videre vestover opp Dyrdalen
og fram til kryss ved Døle bru.
Blå korridor går fra samme kryss ved Lindelia ( Lohnelier) går
nord for Haugåsen, krysser dalen syd for Kleivsvatnet i en cirka
200 meter lang bru. Deretter går den i cirka 750 meter tunnel
gjennom Midtheia, svinger i en bue i landskapet bak fjorden og
kommer ut av tunnelen i en cirka 450 meter lang bru, 90 meter
over Trymyra. Videre følger den heiene fram og over Mjåvatnet
til kryss ved Døle bru.

Korridorer forbi Søgne
Rosa korridor krysser over eksisterende E39 ved Volleberg ved
grensa til Songdalen kommune og videre i 4,3 km tunnel
gjennom Moneheia/Vranglevann/Lindåsen, mellom øvre og
nedre Håvann, krysser over Mevann nord for Repstad, i 1 km
lang tunnel gjennom Svartebørheia, i 3 km lang tunnel gjennom
Småheia. Videre derfra i bru over Kleivsetvannet ved Sundet
og inn i 1 km lang tunnel gjennom Midtheia fram til blå korridor

Byggeplan og
grunnerverv

2015 - 2018

Byggeperiode

2018 - 2024

Blå korridor følger delvis grønn langs dagens E39 fra Volleberg
til kryss på Klepland. Vegen går der inn i cirka 2,6 km tunnel
nord for Tangvall og Lunde. Den krysser Lundeveien ved
Repstadveien, videre over Lundeelva og følger grønn korridor
vestover til Lindelia. På blå korridor kan det bygges kryss ved
Kjelland.
Lilla korridor følger delvis blå og i ca.2,8 km tunnel nord for
Tangvall og Lunde. Lilla krysser Repstadveien cirka 200 meter
nord for Lunde skole. Går videre nord for Lohne og svinger ned
mot eksisterende E39 til nytt kryss ved Lindelia(Lohnelier).
Rød korridor følger lilla, men går ikke ned til eksisterende E39.
Den går vestover gjennom industriområdet Lohnelier, syd for
Dal og inn på blå korridor nord for Try. Denne korridoren gir
mulighet for kryss i industriområdet på Lohnelier.
Grønn, blå og lilla korridor kan kombineres både med grønn og
blå korridor vestover forbi Try. Rød kan bare brukes sammen
med blå korridor vestover.

Du kan påvirke veivalget
Statens vegvesen tar imot innspill fra
innbyggerne i de berørte kommuner.
Engasjerte innbyggere er god hjelp
for oss, når vi nå skal velge hvilke
vegkorridorene som skal være med
videre i planleggingen, sier planleggingsleder Solveig Hellevig
i Statens vegvesen.

Solveig Hellevig i Statens
vegvesen leder planleggingsarbeidet for nye E39
Søgne-Vigeland.

En vegkorridor angir ikke nøyaktig
hvor veien skal gå, men er en grov
markering av veglinjen. Innspill fra
publikum kan føre til at korridorene
blir justert eller at andre korridorer
blir valgt.

Vi er i en tidlig og viktig fase av planleggingsprosessen, sier
Hellevig. De korridorene vi nå velger, skal utredes videre og
beskrives i et planprogram. Så skal de konseskvensutredes
og bli sammenlignet opp mot hverandre. Det er et omfattende
arbeid som skal gjøres før Statens vegvesen anbefaler, beste
korridor for ny motorveg.

Kontakt oss:
Prosjektleder Nils Ragnar Tvedt
nils-ragnar.tvedt@vegvesen.no
Telefon: 918 29 408
Planleggingsleder Solveig Hellevig
solveig.hellevig@vegvesen.no
Telefon: 971 73 255
Landskapsarkitekt Marit Hunnes
marit.hunnes@vegvesen.no
Telefon: 473 84 017
Kommunikasjonsrådgiver Jo Vegard Aardal
jo.aardal@vegvesen.no
Telefon: 975 70 221
Kommunikasjonsrådgiver Samir Kolukcija
samir.kolukcija@vegvesen.no
Telefon: 901 03 866
E39 Volleberg-Lindelia og E39 Breimyr-Volleberg:
Planleggingsleder Jon Terje Ekeland
jon.terje.ekeland@vegvesen.no
Telefon: 958 16 608

Til slutt er det lokalpolitikerne i de tre kommunene som bestemmer.
Et godt samarbeid mellom Statens vegvesen og kommunene
nå, kan være avgjørende for å få vedtatt en korridor for ny E39.
Godt samarbeid blir til med engasjerte innbyggere. Folk må si
ifra og komme med innspill, sier Hellevig.

Folkemøter
Planprogram er første trinn på prosessen som skal lede fram til
byggestart for ny E39.
Til høsten inviterer Vegvesenet til åpne kontordager om planprogrammet. Planprogrammet blir lagt ut på høring og alle
skriftlige innspill vil bli omtalt og vurdert. Det vedtas av
kommunestyrene i berørte kommuner.
På grunnlag av planprogrammet begynner arbeidet med
kommunedelplaner, konsekvensutredninger og reguleringsplaner. De første vedtak om hvor motorvegen skal gå, kan skje
i 2014 og 2015, om alt går som Statens vegvesenet og de tre
kommunene ønsker.

Høyt tempo
Planprosessen skal sikre at samfunnet får den veien som er best
for trafikantene og minst mulig belastende for mennesker, miljø
og natur. Det krever grundig forarbeid før bygging.
Samtidig er det viktig å planlegge så effektivt som mulig. Det er
muligheter for å starte bygging på en delstrekningen i 2018.
For å bli ferdige med planarbeidet til 2018, må kommunene
fortsette det gode samarbeidet som allerede er etablert i dette
vegprosjektet, sier Hellevig.

Vi er også på Facebook.
Lik oss gjerne på denne siden:
www.facebook.com/e39sorlandet

Informasjonsdager til høsten
Statens vegvesen kommer til å arrangere åpne kontordager for
Mandal, Lindesnes og Søgne i oktober/november 2013.
Da kan du møte de som jobber med planleggingen av ny E39.
I forkant av disse møtene vil det bli sendt ut ny nærinformasjon.

Du kan se kart og lese andre
dokumenter på disse nettsidene:
www.vegvesen.no/e39lindelialivold

13-1069 grafisk.senter@vegvesen.no

Hvilke vegkorridorer skal planleggerne og
politikerne prioritere i arbeidet med ny E39 fra
Søgne til Vigeland?

