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Innspill til korridorvalg for ny E-39 stamvei gjennom Søgne kommune
Vi har med interesse mottatt informasjon: "Ny motorvei gjennom Søgne, Statens Vegvesen, Nærinfo
nr. 2 Søgne, juli 2013, om alternative korridorvalg for fremtidig E-39 stamvei gjennom Søgne
kommune.
Ut fra mottatt materiale er det vår forståelse av at de to nordlige korridorene som er skissert ikke er
ønsket av Statens Vegvesen. Beboerne på Klepland ønsker at den nordligste traseen (rosa korridor)
utredes, da den etter vårt syn er den beste løsningen for Søgne som kommune og for Klepland som
grend.
De sydlige korridorer

(blå, lilla og rød) innebærer en delvis videreføring

av dagens E-39 trase med

overgang til tunnel ved Bakkevollen på Klepland. Etter vår forståelse vil da store deler av
landbruksarealet på Klepland benyttes som påkjøringsareal for ny stamvei. For alle praktiske formål
vil etablering av et to-plans kryssområde like foran bebyggelsen på Klepland innebære så store
inngrep i forhold til boforhold

på Klepland at grenden ikke blir beboelig.

Skulle kommunen allikevel innstille på en av de sydlige korridorer

ber vi om at det utredes en

alternativ løsning for området Monan - Tangvall slik at Klepland spares. Vi har skissert et alternativ
for dette.
Grønn korridor fremstår for oss som en quick-fix i et langsiktig perspektiv. Vi har vanskelig for å se at
Søgne som kommune er tjent med å velge en løsning som legger hovedfartsåren

gjennom sterkt

bebygd strøk og båndlegger store jordbruksarealer.
Nå er ikke vi kjent med
hvordan et
påkjøringsareal på
Klepland vil utformes.
Figur 1 viser mulig
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kryssområde inntegnet
Vegvesenets
korridorskisser og
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illustrerer godt vår
skepsis til arealbruk ved
en slik tenkt løsning.
På E-18 mellom
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Kristiansand og Arendal
er det etablert
påkjøringsområder med
rundkjøring på begge
sider av motorveien. En
slik løsning vil båndlegge
enda større arealer enn i

figur 1.

Beboerne på Klepland ønsker, som tidligere nevnt, primært at nordligste korridor (rosa) utredes.
Etter vårt syn er det den beste løsningen:
Den skåner menneske og miljø best for alle berørte i Søgne
De eldre gårdene på Klepland som ligger på rekke fra vegkryss til Monan og østover ligger i
BK-område (kommuneplan 2011-2020). Det er også denne bebyggelsen som vil få størst
ulemper med et kryssområde rett foran eiendommene dersom en av de sydlige korridorene
velges. Vi kan vanskelig forstå at det er mulig eller ønskelig å etablere en løsning som
sannsynligvis innebærer fraflytting.
Det er den korteste traseen av alternativene
Vi har forståelse for Vegvesenets argumentasjon for at korridorer med mye tunneler er
kostnadsdrivende. Ved å velge det korteste trasevalget vil dette delvis kompensere for flere
tunneler.
Den sparer natur og artsmangfold
Det drives aktivt jordbruk på Klepland og jordsmonnen i dette området er svært godt. Ved et
valg av nordligste korridor vil jordbruksdriften
kunne opprettholdes. Vegvesenet trasevalg i
sydlige korridorer med kryssområde på Klepland vil for alle praktiske formål fjerne mulighet
for å drive jordbruk på arealer mellom bebyggelsen og Søgneelva
Den skåner beboere og letter trafikkavvikling i byggefasen
Alle de sydlige korridorer vil innebære at i deler av byggeperioden må arbeid foregå på og
ved eksisterende vei. Ved å velge den nordligste korridoren kan ny vei etableres uten at det
påvirker dagens trafikkavvikling. Det er stor trafikktetthet
på strekningen fra Søgne til
Kristiansand og anleggsarbeid over lang tid i et eksisterende kjøremønster vil påvirke
trafikkavviklingen negativt og være en stor miljømessig belastning for beboerne langs dagens
E-39.
Den støtter fremtidig sentrumsutvidelse mot øst og vest
I Søgne Fritidsnytt 05/2013 var det en omtale av ny kommuneplanen.

Det vises der til at

sentrum i hovedsak må utvides mot øst og vest. Vi kan ikke se at dette er forenelig med de
sydlige blå og grønne korridorene.
Den støttes av ornitologisk, botanisk og zoologisk forening
Det unngås en kostbar fjordkrysning på Try
Vi undres over at det planlegges en kostbar fjordkrysning over Trysfjorden
oppfatning oppnås en rimeligere løsning ved å benytte nordlig korridor.

når det etter vår

Skulle kommunen, mot formodning, velge å innstille på en av de sydligste korridorer ønsker
beboerne på Klepland subsidiært at det utredes en alternativ omlegging av veitraseen fra Monan øst
til Tangvall (se figur 2).
Etter vårt syn er det en bedre løsning å etablere en tunell (rød linje i figur 2) fra egnet område i
Monan øst som kobles på blå korridor ved Tangvall. Etter vår vurdering vil det være et godt
alternativ å legge traseen rett i ny tunnel etter at ny E39 fra Kristiansand krysser elven sørvest for
Volleberg. Det er tilstrekkelig areal i området til å kunne etablere mulig kryssområde som vil
minimere båndlegging av jordarealer

og være til liten sjenanse for beboere i området.

For beboerne på Klepland vil dette være en akseptabel løsning som vi mener ikke er for
kostnadsdrivende.

FIGUR2

Oppsummert

er beboerne på Klepland samlet i vår henstilling til kommunen om å ivareta
bebyggelsen og de beste jordarealene på Klepland gjennom
rimært å utrede den nordli ste rosa
korridoren. Subsidiært ønsker beboerne på Klepland at det utredes en tunnell snin mellom Monan
Øst og Tangvall for å unngå etablering av et kryssområde/trafikkmaskin
på Kleplandsletta.

Vi håper på forståelse for våre bekymringer og støtte til vårt innspill.

På vegne av beboerne på Klepland.
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