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Rådmannens forslag til vedtak:
Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, i trasé 12 200.

Saksprotokoll i Formannskapet - 10.06.2015
Behandling:
Rådmannens forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Innstilling:
Søgne kommunestyre vedtar kommunedelplan for E39 Volleberg – Døle bru, i trasé 12 200.

Bakgrunn for saken:
Statens vegvesen Region sør (SVV) har utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning
(KU) for ny E39 på strekningen fra Volleberg til Døle bru, i samsvar med plan- og
bygningslovens §§ 3-7, 4-2.
Formannskapet vedtok 21.01.15 å legge kommunedelplanen ut til offentlig ettersyn, med
høringsfrist til 27.03.15. Det kom inn 38 høringsinnspill til planforslaget.
Saksutredning:
Formålet med planarbeidet er å finne ny korridor for E39 gjennom Søgne og inn i Mandal. 11
ulike alternativer ble konsekvensutredet. Det er tidligere gjort en bortsiling av en rekke
alternativer på bakgrunn av tekniske eller økonomiske krav. SVV reiste innsigelse til 9 av
korridorene, frarådet en (12 200) og anbefalte en (12 000).

To korridorer ble lagt ut til offentlig ettersyn:
12 000: To korte tuneller med dagsone i Hellersdalen og kryssing i bro mellom Lunde skole og
Tinntjønn skole, og kort bro over Trysfjorden. Denne korridoren ble anbefalt av SVV
hovedsakelig på grunn av kostnader, både på investering og drift.
12 200: En lang tunnel under Hellersdalen, og uten bro mellom skolene. Samlet tunell-lengde
er 1,4 km lenger i dette alternativet enn i 12 000. Denne korridoren ble anbefalt av
formannskapet i Søgne, i hovedsak begrunnet ikke prisfastsatte konsekvenser i områdene
Hellersdalen og broa mellom Lunde skole og Tinntjønn skole. Se figur som viser traseene
under.

Det er kommet inn 38 merknader til planen i løpet av høringsperioden. Alle høringsuttalelsene
med SVVs kommentarer ligger ved. Det er også laget en oppsummering som gjengir
hovedsynspunktene til hver merknad. I oppsummeringen ble et innspill fra Fiskeridirektoratet
uteglemt. Denne høringsuttalelsen med kartvedlegg er lagt ved i saken.
De høringsinstansene som er tydelige på hvilken trasé som bør velges peker alle på alternativ
12 200. 12 000 anses uaktuell. Det er særlig støy, luftforurensing i forhold til skoler, bolig og
friluftsområder som omtales negativt.
Noen innspill går på å øke tunnellengden på 12 200 frem til Lohnelier. Enkelte har påpekt
mangler ved utredningene for de ikke prissatte tema. Det er også noen som ønsker andre
traseer enn de to som ble sendt på høring.
Noen innspill mener at det ikke er nødvendig med tre kryss, og det er innspill fra aktører som
ikke ønsker seg den nye veien i det hele tatt. Noen aktører er ikke opptatt av trasevalg, men vil
ha den veien som raskest lar seg realisere.
Det vises til vedlagte høringsuttalelser i sin helhet.
Konklusjon:
Da kommunedelplanen ble sendt på høring anbefalte formannskapet at korridor 12 200 ble
valgt. Tunge høringsinstanser som Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder Fylkesting har
støttet dette valget.

Motforestillingen til SVV i forhold til dette alternativer er i hovedsak økonomisk begrunnet. På
dette plannivået er usikkerheten på kostnadsanslagene på inntil 25 %. Alternativet som
anbefales av SVV vil trolig kreve kostbare avbøtende tiltak i Hellersdalen og ved kryssingen
mellom skolene, slik at den reelle prisdifferansen mellom alternativene er mindre enn de 465
millionene som fremkommer. Dette understrekes også ved at SVV ikke har innsigelse til
korridor 12 200. Dette momentet fremkommer også i saken til fylkestinget.
Det er vanskelig å se noen tungtveiende grunner til at Søgne kommune skal endre standpunkt
fra utleggelsen av planen, administrasjonen anbefaler at korridor 12 200 velges.
Det forutsettes at det i det videre arbeidet gjøres nærmere vurderinger av nytteverdien av veien,
der effekter regionalt og ved utvidet bo- og arbeidsmarked hensynstas.
Rådmannens merknader:
Rådmannen har ingen merknader.

Vedlegg
1 Oversendelse av kommuneplan m/KU for sluttbehandling - E39 Volleberg
2 Oppsummering og oversikt over innkomne merknader til høring av Kommunedelplan
med konsekvensutredning
3 Uttalelse fra Fiskeridirektoratet region Sør - Mandal og Søgne kommune Vest-Agder Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning E39
Volleberg-Døle Bru
4 Gytefelt Trysfjorden
5 Plan - kommunedelplan 12000
6 Plan - kommunedelplan 12200

MAI 2015

Foto: Statens vegvesen

E39 VOLLEBERG-DØLE BRU

Oppsummering og oversikt over innkomne merknader til høring av
Kommunedelplan med konsekvensutredning
Kommuner: SØGNE og MANDAL

Region sør
Kristiansand kontorsted

Prosjektavdelingen

Forord
Statens vegvesen Region sør har utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning
(KU) for ny E39 på strekningen fra Volleberg til Døle Bru, i samsvar med Plan og
bygningslovens §§ 3-7, 4-2.
Etter avtale med Mandal kommune og vedtak i Formannskapet i Søgne kommune 21.01.15
ble planforslaget lagt ut til offentlig ettersyn i samsvar med Pbl. §11-14.
Høringsfristen ble satt til 27. mars 2015. Fylkeskommunen fikk utsatt frist til 22. april 2015,
for å få saken behandlet i Fylkestinget. Målet er å få behandlet og vedtatt
kommunedelplanen i juni 2015.
Det kom i løpet av høringsperioden inn 38 merknader og innspill.
Denne rapporten inneholder alle innkomne merknader til forslag til kommunedelplan, med
kommentarer fra Statens vegvesen. I Statens vegvesens kommentarer har vi trukket ut det vi
mener har betydning for de to alternativene som har ligget ute til offentlig ettersyn.
Rapporten er bygget opp med en oppsummerende tabell, en innledning der Statens
vegvesen utdyper sine generelle begrunnelser og tilslutt alle merknadene med kommentar
fra Statens vegvesen.
Statens vegvesen sine kommentarer til de enkelte uttalelser/merknader må leses i lys av at
Statens vegvesen anbefaler alternativ 12000 som korridor for ny E39 gjennom Søgne
kommune.
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Sammendrag
Nr.

Avsender

Hovedpunkter i merknad/uttalelse

Kommentarer

1

Kystverket

Ingen merknader, men minner om at etablering av broer innenfor havne- og farvannslovens virkeområde krever tillatelse fra Kystverket.

Vurderes og følges opp i reguleringsplanen

2
3

Mandal kommune
Songdalen kommune

Tas til orientering
Vurderes og følges opp i reguleringsplanen

4

Vest Agder Fylkeskommune

5

Norsk Maritimt Museum

6

Direktoratet for mineralforvaltning

7

Fylkesmannen i Vest-Agder

8

Norges Vassdrag- og
energidirektoratet

9

FAU vedLunde skole

Støtter Statens vegvesen sitt forslag for arealdelen som gjelder Mandal kommune.
Det må settes av areal til park&ride ved kryss på Monan. Dagsone fra Volleberg til Monan vil forringe turmuligheter og detaljplan må
vise avbøtende tiltak. I detaljplan må det også utføres støyberegninger for alle boliger som ligger i gul støysone på Volleberg.
Støtter vegvesenets forslag om 12000 eller 12200, men mener Søgne kommunes anbefaling om at 12200 (lang tunnel) veier tungt og
derfor legges til grunn i det videre arbeidet. Legger vekt på utvikling av knutepunkter for kollektivtrafikk og minner om forholdet til
kulturminner og kulturmiljø (§9-undersøkelser og eventuelle dispensasjoner fra kulturminneloven.
Trysfjorden kan ha potensiale for kulturminner under vann. Dersom det blir vedtatt bro over fjorden med midlertidige eller permanente
inngrep i sjøbunnen må NMM foreta arkeologisk registrering i sjø.
DMF har ingen innvendinger, men savner en oversikt over massebalanse. Et prosjekt av en slik størrelse bør ha oversikt over
massebalanse og at dette bør ilegges vekt i vurderingene.
1. Fylkesmannen anbefaler at 12200 velges. Avbøtende tiltak blir viktig dersom 12000 vedtas. 2. I den grad prosjektet skal utføres
etappevis er det viktig at Lindelia-Døle bru igangsettes først for å unngå dyre rassikringtiltak langs Trysfjorden og hindre ulykker i
forbindelse med ras.
Savner påtegnede arealformål på kommunedelplankartet. NVE er særlig opptatt av følgende tema: utforming og kapasitet av bekke- og
elvekryssing, nærføring og utfylling i vassdrag og bekker, utforming av pilarer og brufundament, skredfare, flomfare, elvelandskap,
anleggsfase, fareområder i plan som hensynssone. NVE vil kunne ha innsigelse dersom reguleringsplanen dersom hensyn til flom,
skredfare og vassdragsmiljø ikke blir godt nok ivaretatt.
12200 er å foretrekke. Fraråder på det sterkeste 12000. Er særlig opptatt av støy- og forurensingsproblematikk.

10

Kommunalt Foreldreutvalg i Søgne

Støtter 12200. Er særlig opptatt av støy- og forurensingsproblematikk.

11

FAU ved Tinntjønn skole

Støtter kommunens anbefaling om lang tunnel (alt 12200). Er særlig opptatt av støy- og forurensingsproblematikk.

12

Norges Lastebileier Forbund Vest
Agder
Søgne viltlag
v/ Finn Andersen
NHO Agder

Ønsker en motorvei så raskt som mulig, men mener at døgnhvilestopp bør ligge lenge vest ved krysset nær Mandalselva.

13
14
15

Mandal skytterlag og adv. S.
Knagenhjelm

16

Søgne Vestbygd Vel

17

Mandal og Holum skogeierlag

18

Lunde velforening

Anbefaling av 12200 tas ikke til følge. Andre innspill vurderes
og følges eventuelt opp i reguleringsplanen. Krav om §9undersøkelser og dispensasjonssøknader tas til etterretning.
Merknaden tas til etterretning
Tas til etterretning
Anbefaling av 12200 tas ikke til følge. Innspill om etappevis
utbygging tas til etterretning
Vurderes og følges opp i reguleringsplanen

Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men innspill om
avbøtende tiltak vurderes og følges eventuelt opp i
reguleringsplanen
Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men innspill om
avbøtende tiltak vurderes og følges eventuelt opp i
reguleringsplanen
Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men innspill om
avbøtende tiltak vurderes og følges eventuelt opp i
reguleringsplanen
Tas ikke til følge

Det er ikke tatt hensyn til viltets (hjort) naturlige krysningspunkter, dette gjelder spesielt veistrekningen Lindeli til kryssing av
Mandalselva.
NHO støtter planarbeidet og har fokus på at vegen realiseres fort og vil av den grunn støtte det av alternativet (12000 eller 12200) som
kan realiseres fortest.
Mener at Mjåvann skytebane må bevares med minst det potensiale som er i dag. Det er ikke aktuelt å flytte skytebanen ut av
kommunen, slik det foreslås i KU nærmiljø og friluftsliv. Dersom banen må flyttes krever Mandal skytterlag at banen erstattes innenfor
Mandal kommune. Er opptatt av dialog for å tilrettelegge for at banen kan bli liggende.
Ber om at det vurderes utviding av tilkomstvegen til E39 ved Røsstadkrysset/Vatnebakken og at strekningen Røsstad/Vatne
omklassifiseres til fylkesveg.
Uttrykker bekymring over at det ikke er tatt nok hensyn til viltoverganger.

Vurderes og følges eventuelt opp i reguleringsplanen

Er sterkt mot 12000, da dette er meget ødeleggende for nærmiljøet. 12200 kan aksepteres dersom det legges tunnel mellom
Vedderheia og inn til Lohnelier.

Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men innspill om
avbøtende tiltak vurderes og følges eventuelt opp i

Side 5 av 130

Vurderes og følges eventuelt opp i reguleringsplanen
Vurderes og følges eventuelt opp i reguleringsplanen
Vurderes og følges eventuelt opp i reguleringsplanen
Vurderes og følges eventuelt opp i reguleringsplanen

reguleringsplanen
19

Søgne bondelag

Tas ikke til følge

Arvid Andersen

Statens vegvesen registrerer at Søgne bondelag mener at 12400 er det beste alternativet ut fra landbrukshensyn. Av de to foreslåtte
alternativene er 12200 å foretrekke.
Mener inngrepet vil få store negative konsekvenser for natur og friluftsliv uansett hvilket alternativ som velges. Ikke-prissatte
konsekvensene må legges større vekt på ved valg av alternativ og det må gjøres en vurdering av tiltakets sumvirkning for Agderregionen. Krever avbøtende tiltak.
Støtter formannskapets anbefaling om lang tunnel, trasé12200. Ber om at støy ved tunnelutløpet ved Tverråna tillegges betydelig
oppmerksomhet i det videre arbeidet og spør om korridoren kan trekkes noe sørover, om vegbanen kan legges noe ned i terrenget og
om tunnelen kan forlenges 1-300 m vestover? Anleggstrafikk på Fv 302 (som i dag er belastet) må ikke bli en belastning for beboerne.
Vedderheia velforening vil delta på befaringer, høringer og planprosess for å ivareta beboernes interesser.
Naturvernforbundet mener det bør vurderes å utrede om veien heller bør beholdes mest mulig i dagens trase som 2 eller evt. 3-felts vei
– og med nødvendig støydemping/tunnel.
Mener at 12200 kan vurderes, betinget av at den legges i tunnel helt vest til inn i Lohne Lier industriområde. Kryssing av Trysfjorden er
for brutalt, det er lettere å akseptere et indre alternativ. Ber om at overskuddsmasser ikke dumpes i naturområder men transporteres til
pukkverk eller lignende.
Ønsker ikke kryss ved Lohnelier.

20

Agder forum for natur og friluftsliv

21

Vedderheia Velforening

22

Naturvernforbundet

23
24

Karl Steinar Kittelsaa

Ber om at tunnelåpningen ved Volleberg kommer så langt syd som mulig for å båndlegge minst mulig utbyggingsareal.

Vurderes og følges eventuelt opp i reguleringsplanen

25

Tor Helge Systad

Følges eventuelt opp i reguleringsplanen

26

Floke Bredland

27

Janne Marie Pedersen

28

Einar Lægreid

29

Tordis og Arvid Andersen

30
31
32

ORTISI Eiendom AS
Leiv Flatelid
Ida Knutsen

33

Andreas Danevad

34
35

Gerd Torhild Kjær
Jan Stubstad

36
37
38

Gunvor og Øyvind Dovland
NOS invest AS
TT eiendom

Krever at Systadvannets utløp mht tverrsnitt, dybde og vedlikehold ikke forringes. Ønsker 1-2 over/underganger der det er kjente
vilttrekk og viltgjerde langs E39. 3. Opplyser om at Systadvannet er vernet.
Mener 12200 er det beste alternativet med tanke på landskap, friluftsliv og nærmiljø. Ønsker tilpasninger av tunnelinnslaget ved
Monan, at vegen senkes for å gi minst mulig visuell forstyrrelse og økte støy- og støvplager. Videre ønskes ilpasninger rundt
Repstadvannet og minst mulig stigning på vegen gjennom Søgne.
Har innspill, supplement og vurderinger til temarapportene «kulturmiljø», «nærmiljø og friluftsliv», «naturmiljø og naturmangfold»,
naturressurser og «landskapsbilde». Vedlegger underskrifter fra 43 beboere på Lohne som ønsker lang tunnel over Lohne
Foreslår at antall kryss bør reduseres. Kryss ved Monan bør tas ut i sin helhet og kun et av kryssene ved Lohnelier og Døle bru bør
bygges.
Mener12000 er uakseptabel og at 12200 kan vurderes, men kun dersom det legges tunnel under hele Lohneskogen til Lohnelier.
Mener hele vegtraseen bør dras nordover, bort fra boligområdene. Foreslår å utsette veiplanene noen år på grunn av konfliktnivået.
Som eier av Lohnelia 70 har ORTISI Eiendom AS spørsmål omkring innløsning av eiendommen.
Eier av gnr 73, bnr 228 på Monan informerer om at eiendommen er overført til sønnene Atle og Trond Flatelid.
Kommer med innspill til nærmiljø, friluftsliv og lokalhistorie på Lohne og mener at 12200 må velges. Uansett hvilken trase som velges,
må veien gå i tunnel forbi Lohne og ende opp inne i industriområdet i Lohnelier.
Bemerker konsekvensene 12200 vil ha for utløpet av Repstadvannet i sør. Repstadvannet brukes mye til bading og friluftsliv og har stor
naturopplevelsen med blant annet gyting av ørret og bosted for bever under brospennet over Tverråna. Mener KU- utredning for
nærmiljø og friluftsliv er ufullstendig og forventer en mer detaljert KU.
Som eier av gnr 49 bnr 19 kreves eiendommen innløst dersom broen over Trysfjord blir vedtatt.
Foreslår flere konkrete innspill til endringer av høyde og kurvatur av veien. I disse innspillene foreslår han også utvidelse nordover mot
Tag av 12200.
Ny veg med bro over Trysfjorden går 100 meter fra deres hyttetomt. Tiltaket ødelegger fritidsidyllen og de ønsker erstatning for hytten.
Som eier av gnr 69, bnr 136 (Østre Lohnelier 85), som kan bli berørt av tiltaket, stiller spørsmål omkring innløsning.
TT eiendom eier næringsareal på Lohnelier og har opsjon på 200 daa til. Forutsetter at viktige næringsarealer blir erstattet og påpeker
utfordringene med utvikling/salg i planleggingsfase/anleggsfase grunnet ny E30 som berører deres eiendom. Ønsker å hjelpe til med å
finne gode løsninger.

Side 6 av 130

Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men innspill om
avbøtende tiltak vurderes og følges eventuelt opp i
reguleringsplanen
Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men innspill om
avbøtende tiltak vurderes og følges eventuelt opp i
reguleringsplanen
Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men innspill om
avbøtende tiltak vurderes og følges eventuelt opp i
reguleringsplanen

Tas ikke til følge

Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men innspill om
optimalisering vurderes og følges eventuelt opp i
reguleringsplanen
Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men innspill følges
eventuelt opp i reguleringsplanen
Tas ikke til følge
Merknad om trasévalg tas ikke til følge, men øvrige innspill
vurderes og følges eventuelt opp i reguleringsplanen
Tas til orientering
Vurderes og følges opp i reguleringsplanen
Tas ikke til følge
Krav om mer detaljerte konsekvensutredninger tas ikke til
følge. Andre innspill vurderes og følges eventuelt opp i
reguleringsplanen
Vurderes og følges opp i reguleringsplanen
Vurderes og følges eventuelt opp i reguleringsplanen
Vurderes og følges opp i reguleringsplanen
Vurderes og følges opp i reguleringsplanen
Vurderes og følges opp i reguleringsplanen

Innholdsfortegnelse

Innledende kommentarer......................................................................................................................................... 9
Merknader ............................................................................................................................................................. 11
1-Kystverket ...................................................................................................................................................... 11
2-Mandal kommune .......................................................................................................................................... 12
3-Songdalen kommune ..................................................................................................................................... 16
4-Vest-Agder fylkeskommune ........................................................................................................................... 22
5-Norsk Maritimt museum ................................................................................................................................. 39
6-Direktoratet for mineralforvaltning.................................................................................................................. 41
7-Fylkesmannen i Vest-Agder........................................................................................................................... 44
8-NVE ............................................................................................................................................................... 49
9-FAU ved Lunde skole .................................................................................................................................... 52
10-Kommunalt foreldreutvalg (Kom Fug) .......................................................................................................... 53
11-FAU ved Tinntjønn skole ............................................................................................................................. 54
12-Norsk Lastebileier-Forbund (NLF) ............................................................................................................... 55
13-Søgne viltlag ................................................................................................................................................ 56
14-Sørlandets samferdselsløft .......................................................................................................................... 57
15-Mandal skytterlag og adv. S. Knagenhjelm.................................................................................................. 58
16-Søgne Vestbygd Vel .................................................................................................................................... 63
17-Holum og Mandal skogeierlag ..................................................................................................................... 65
18-Lunde velforening ........................................................................................................................................ 66
19-Søgne Bondelag .......................................................................................................................................... 71
20-Agder forum for natur og friluftsliv................................................................................................................ 72
21-Vedderheia Velforening ............................................................................................................................... 75
22-Naturvernforbundet...................................................................................................................................... 78
23-Arvid Andersen ............................................................................................................................................ 83
24-Karl Kittelsaa, på vegne av Tofteland Lier ................................................................................................... 85
25-Tor Helge Systad ......................................................................................................................................... 86
26-Floke Bredland ............................................................................................................................................ 87
27-Janne Marie Pedersen, på vegne av beboere på Lohne ............................................................................. 89
28-Einar Lægreid ............................................................................................................................................ 105
29-Tordis og Arvid Andersen .......................................................................................................................... 106
30-ORTISI Eiendom ....................................................................................................................................... 112
31-Leiv Flatelid ............................................................................................................................................... 113
32-Ida Knutsen ............................................................................................................................................... 114
33-Andreas Danevad ...................................................................................................................................... 118
34-Gerd Torhild Kjær ...................................................................................................................................... 121
35-Jan Stubstad.............................................................................................................................................. 122
36-Gunvor og Øyvind Dovland........................................................................................................................ 126
37-NOS Invest AS .......................................................................................................................................... 128
38-TT Eiendom AS ......................................................................................................................................... 129

Side 7 av 130

Side 8 av 130

INNLEDENDE KOMMENTARER
I kommunedelplanen for ny E39 mellom Volleberg og Døle bru, ble to vegalternativer (12000
og 12200) lagt ut til offentlig ettersyn.
På bakgrunn av en total vurdering, vurderte Statens vegvesen alternativ 12000 med kort bru
over Trysfjorden og to korte tuneller over Hellersdalen som det beste alternativet for ny E39
gjennom Søgne. Alternativ 12200 ble frarådet av Statens vegvesen på bakgrunn av
merkostnadene for investering, drift og vedlikehold av den lange tunellen som er 1,4 km
lengre enn samlet lengde for to tuneller i alternativ 12000. Statens vegvesen varslet
innsigelse til de øvrige ni alternativene.
I høringsuttalelsene er det kommet frem en del supplerende opplysninger og konkrete
innspill. Statens vegvesen kan ikke se at det i noen av disse fremkommer forhold som endrer
rangeringen av de to alternativene som har ligget ute til offentlig ettersyn. Statens vegvesen
vil derfor fortsatt legge alternativ 12000 til grunn for den videre planleggingen. Vi anser
imidlertid innspillene og kommentarene som er kommet inn i høringsrunden som svært
nyttige i reguleringsplanfasen og i byggeplanfasen, når vi skal i gang med å detaljere
plasseringen av veglinja. Statens vegvesen vil ta med seg alle relevante kommentarer og
iverksette avbøtende tiltak for å minimalisere den negative effekten som ny E39 kan få for de
berørte parter og interesser.
Statens vegvesen varslet allerede i kommunedelplanen at veglinja som ble lagt ut til offentlig
høring ville optimaliseres i neste planfase. Ett slikt tiltak er at plasseringen av brua over
Trysfjorden vil justeres. Optimalisering betyr også at det vil bli utarbeidet avbøtende tiltak
som for eksempel viltover-/underganger, støyskjermende tiltak og omlegging av turstier.
Disse vil tilpasses alternativet som blir vedtatt i kommunestyrene høsten 2015.
En del av høringsinnspillene omhandler detaljerte opplysninger om verdier og interesser som
kan bli berørt av tiltaket, som ikke kom fram i konsekvensutredningene. I slike omfattende
saker som planlegging av E39 vil det alltid være noen delområder som får endret dagens
situasjon. Statens vegvesens vurdering er at alle utredningene av ikke-prissatte tema er
tilfredsstillende for det gjeldende plannivået og den beslutningen som skal tas i denne saken.
Vi mener dette bekreftes av faginstansenes uttalelser (Vest-Agder fylkeskommune og
Fylkesmannen i Vest-Agder) der det pekes på at Statens vegvesen har gjennomført et «godt
og grundig planarbeid», der «relevante tema er tilfredsstillende behandlet». Vi er klar over at
det finnes mye detaljkunnskap som ikke kommer med. Selv om konsulentene som utarbeider
konsekvensutredningene har kjennskap til dette, kan ikke alt brukes i en
konsekvensutredning på kommunedelplannivå.
Hensikten med en konsekvensanalyse på dette nivået er å få kartlagt hvor de viktigste
verdiene er og hva som vil skje med dem dersom tiltaket gjennomføres. I den samlede
vurderingen er det mange temaer som skal ilegges vekt og intensjonen er å komme frem til
en løsning som samlet gagner samfunnet best. Det innebærer at ikke alle ikke-prissatte
verdier nødvendigvis omtales. I de faglige vurderingene må det gjøres et utvalg, blant annet
på bakgrunn av hva som vil kunne være beslutningsrelevant. Dette vil gjelde temaene
landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturens mangfold, kulturmiljø og naturressurser.
Miljøverdiene i området vil også følges opp når Statens vegvesen utarbeider en Ytre
Miljøplan i forbindelse med reguleringsplanen.
Flere av merknadene har innspill til justering av veglinjen slik den er presentert i
kommunedelplanen. Statens vegvesen vil ta med seg disse innspillene når veglinjen skal
optimaliseres innenfor kommunedelplankorridoren i reguleringsplanfasen. Vi vil i den
forbindelse eventuelt ta kontakt med berørte interesser ved behov.
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Det er imidlertid en del begrensninger ved at vegen prosjekteres til 110 km/t, med blant
annet meget strenge vegnormalkrav til sikt, stigningsforhold, stopplengder og kurvatur, blant
annet for å ivareta trafikksikkerheten. Dette betyr at optimaliseringen har en del
begrensninger.
Andre merknader har kommentarer til metodikken som er brukt i fagutredningene. Når det
gjelder støy- og luftforurensingsproblematikken er det blant annet stilt spørsmål ved at
støyberegningene ikke er beregnet for mer enn 20 år fram i tid. Statens vegvesen vil
presisere at det ved støyberegninger anses som lite faglig forsvarlig å utrede for mer enn 2025 år fram i tid. Dette er i henhold til gjeldende anbefalt metodikk. I lys av dette anser vi de
utførte støyberegningene som et viktig hjelpemiddel som viser forskjellen mellom de vurderte
alternativene og som premissgivende for hvilke støyskjermende tiltak som må vurderes mer
detaljert i neste planfase. Beregningene vil også være et viktig grunnlag for videre
planlegging i de støyutsatte områdene.
I temarapportene for landskap og for nærmiljø og friluftsliv opereres med en anerkjent
definisjon av disse begrepene, der det er et klart skille mellom temaene. Temaene kan på
denne måten skilles fra hverandre slik at forhold ikke utredes dobbelt. Vi er klar over at dette
er en teknisk inndeling som ikke nødvendigvis avspeiler det virkelige livet, der for eksempel
opplevelsen av landskapsrommet er en viktig del av friluftsopplevelsen, eller der gammel
skog eller en gravhaug er viktige elementer i landskapet.
Når Statens vegvesen nå skal arbeide videre med reguleringsplanen vil vi blant annet ha
fokus på landskapstilpasning, støyskjerming og svevestøvsproblematikk, viktige friluftsakser
og vilttrekk. Dette vil også gjelde for anleggsfasen, der nasjonale forskrifter blant annet setter
strenge krav til tiltak forbundet med støy og luftforurensing. Målet er at den nye vegens
negative effekter for omgivelsene skal holdes så lavt som mulig. Dette må veies mot hva
som er teknisk og økonomisk akseptabelt.
Flere av innspillene foreslår en lang tunnel fra Monan til Lohnelier. Dette alternativet ble
vurdert i prosessen med redusering av antall korridorer da forslag til planprogram ble
utarbeidet i 2014. Løsningen ble da forkastet på grunn av svært høye bygge-, drifts- og
vedlikeholdskostnader, sikkerhetsrisiko ved lange tunneler og vanskelig kryssing gjennom
etablerte deler av Lohnelier industriområde. Dette er dokumentert i silingsrapporten som
fulgte som vedlegg til planprogram vedtatt av Søgne kommunestyre 30.10.14. Denne
løsningen er dermed ikke aktuell å gå videre med.
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MERKNADER
1-Kystverket

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen har vurdert innholdet i merknaden og vil følge Kystverkets påminnelse
om at etablering av broer innenfor havne- og farvannslovens virkeområde krever tillatelse
fra Kystverket opp i reguleringsplanen. For denne planen vil dette gjelde brua over
Trysfjorden.
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2-Mandal kommune
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen registrerer og er tilfredse med at Mandal kommune støtter
Statens vegvesen sitt forslag til vegløsning som gjelder Mandal kommune.
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3-Songdalen kommune
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg Songdalen kommunes krav om at det i detaljplanen settes
av areal til park&ride både for bil og sykkel ved kryss på Monan, at arealet får tilstrekkelig
størrelse og at smidig av- og påstigning for buss sikres. Vi noterer oss også kommunens
innspill om at det i detaljplanen må vises avbøtende tiltak slik at den negative virkningen
for turmuligheter i området med dagsone fra Volleberg til Monan blir minst mulig samt at
det utføres supplerende støyberegninger for alle boliger som ligger i gul støysone på
Volleberg.
I den videre planleggingen vil Statens vegvesen følge dette opp, blant annet ved å
initiere et arbeid for å avklare avklaring av kollektivtrafikkens behov. Dette vil gjøres i
samarbeid med Vest-Agder fylkeskommune, AKT og de berørte kommunene. Det vil i
reguleringsplanfasen gjøres supplerende støyberegninger der hver enkelt bolig i gul
støysone identifiseres. Dette vil danne utgangspunktet for å utarbeide individuelle og
konkrete støytiltak i byggeplanfasen. Vi vil også vurdere hvilken avbøtende tiltak en kan
gjøre med tanke på turmuligheter. Aktuelle tiltak kan f. eks være omlegging av stier som
blir brutt av den nye vegen.
Vi viser for øvrig til dette dokumentets innledning for en generell redegjørelse for vår
begrunnelse.
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4-Vest-Agder fylkeskommune
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Statens vegvesens kommentar:
Vi noterer oss at Vest-Agder fylkeskommune gir sin tilslutning til Statens vegvesens
anbefalte alternativer. På bakgrunn av en vekting av de negative konsekvensene som
12000 vil gi for viktige friluftsinteresser i Hellersdalen, bomiljøet Vedderheia/Lunde og
nærmiljøet til Lunde skole og Vedderheia skole, ønsker fylkeskommunen at 12200 med
lang tunnel legges til grunn i reguleringsplanfasen. Merknaden tas ikke til følge.
Når valgte alternativ skal optimaliseres i reguleringsplanfasen, vil vi imidlertid så langt det
er mulig ta hensyn til verdifulle frilufts- og kulturminneområder, blant annet Hellersdalen
og kulturminneparken på Monan, ved avbøtende tiltak som for eksempel støyskjerming
av turstier og kulturminneparken.
Vi noterer oss at Vest-Agder fylkeskommune påpeker noen forhold de ser på som særlig
viktig å ta med den videre prosessen. Fylkeskommunen er innledningsvis opptatt av at
forholdet til kollektivtrafikken. Dette vil Statens vegvesen ta med seg når det valgte
alternativet skal optimaliseres i reguleringsplanfasen. Problemstillinger omkring
kollektivtrafikk vil også bli behandlet i arbeidet som fylkeskommunen ønsker igangsatt i
samarbeid mellom Statens vegvesen, berørte kommuner og AKT.
Vi noterer oss også fylkeskommunens innspill til bru over Trysfjorden og vil i
optimaliseringen legge vekt på god landskapstilpasning både av selve brua og av
dagstrekningene fram mot brua. Fylkeskonservatorens merknader i forhold til
kulturminner og kulturmiljø tas til etterretning og vi har allerede levert en bestilling på
gjenstående §9-undersøkelser mellom Volleberg og Lohne. Vi noterer oss også
fylkeskonservatorens merknad om søknad om dispensasjon for frigivning av
kulturminnene ved Trysfjorden som kommer i fysisk konflikt med vegtraséen. Så snart
veglinjen er optimalisert vil vi sette i gang denne prosessen.
Vi viser forøvrig til dette dokumentets innledning for en generell redegjørelse for vår
begrunnelse.
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5-NorskMaritimt museum
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen tar Norsk Maritimt Museums (NMM) uttalelse om at Trysfjorden kan
ha potensiale for kulturminner under vann til etterretning. Dersom det blir vedtatt bru
over fjorden med midlertidige eller permanente inngrep i sjøbunnen må NMM foreta
arkeologisk registrering i sjø.
Når veglinjen er optimalisert og brua endelig plassert i reguleringsplanfasen, vil Statens
vegvesen ta kontakt med NMM for å avklare undersøkelsesplikten i henhold til
kulturminnelovens §9, slik at forholdet til ev. kulturminner kan være avklart før
reguleringsplanen sendes til sluttbehandling i 2016.
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6-Direktoratet for mineralforvaltning
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen tar til etterretning at DMF savner en oversikt over massebalanse, da
prosjektet har en slik størrelse at dette bør ilegges vekt og at DMF videre oppfordrer til
massebalanse og god gjenbruk av overskuddsmasser.
Statens vegvesen tar til etterretning at DMF savner en oversikt over massebalanse, da
prosjektet har en slik størrelse at dette er av samfunnsmessig stor betydning og derfor
bør ilegges vekt.
Statens vegvesen er enige i dette, men vil få påpeke at utarbeidelse av
kommunedelplan m/KU er en utredning som skal svare på hvilken korridor som er best.
Massebalensen på dette nivået er grov. Håndteringen av masser blir kvantifisert med
større nøyaktighet i reguleringsplanfasen. Den må også sees i sammenheng med
tilgrensende parseller.
Statens vegvesen deler DMF’s syn på at massebalanse og god gjenbruk av
overskuddsmasser bør ilegges vekt. I reguleringsplanen vil vi legge stor vekt på
massebalanse og massehåndtering og ha fokus på nyttiggjøring av overskuddmasser
for å redusere behovet for deponiområder og dermed inngrep som kan være uheldig for
natur og miljø. En god linjeføring for vegen og hensyn til natur- og landskapstilpasning vil
være viktig for massebalansen.
Når vi i reguleringsplanfasen skal ta fatt på problemstillingene rundt masser og deponi er
det ønskelig å ha en dialog med DMF dersom det dukker opp situasjoner der det er
behov for særlig kompetanse knyttet til de omtalte forholdene.
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7-Fylkesmannen i Vest-Agder
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen registrerer at Fylkesmannen slutter seg til våre vurderinger
om at 12000 og 12200 er de beste alternativene i forhold til måloppnåelse.
Fylkesmannen påpeker utfordringene for både landskapsbilde, kulturmiljø og
delvis naturmiljø ved kryssing av Trysfjorden. Statens vegvesen er klar over
denne utfordringen og vil i den videre planleggingen legge vekt på å tilpasse
fjordkryssingen slik at denne blir mest mulig gunstig både for landskap og
kulturmiljø. I reguleringsplanfasen vil vi også fokusere på at minst mulig verdifull
natur blir berørt av fjordkryssingen.
Statens vegvesen noterer seg Fylkesmannens anbefaling av 12200 framfor
12000, på grunn av den negative effekten en vegstrekning i dagen (alternativ
12000) vil gi for nærmiljø området Lunde-Tinntjønn og for friluftsliv i
Hellersdalen. I det videre arbeidet vil Statens vegvesen arbeide videre med
optimalisering av korridorene som er lagt til høring. Dette innebærer blant annet
at det i reguleringsplanen vil bli gjort mer nøyaktige beregninger av støy på hvert
enkelt støyutsatt bolig, også i såkalt gul sone. Beregningene vil være grunnlag
for å finne de beste avbøtende tiltakene. For innfallsporten til friluftsområdet
Hellersdalen vil vi fokusere på avbøtende tiltak som kan redusere støy for
brukerne av friluftsområdet. Videre vil vi se på muligheter for omlegging og
opprusting av dagens turstier slik at brukerne av området i minst mulig grad blir
berørt av ny veg samt optimalisere veglinjen slik at denne får en mest mulig
gunstig landskapstilpasning.
Når det gjelder ikke tallfestede virkninger for lokal og regional utvikling mener vi
dette er tatt tilstrekkelig hensyn til i den foreliggende vurderingen som
fremkommer i temarapport Lokal og regional utvikling. Angående tilrettelegging
for kollektivtrafikk er dette en viktig premiss når vi nå fortsetter
planleggingsarbeidet og blant annet setter i gang et arbeid der Statens
vegvesen vil se på kollektivtrafikk sammen med Vest-Agder fylkeskommune,
berørte kommuner og AKT.
Statens vegvesen registrerer for øvrig Fylkesmannens ønske om at etappen
Lindelia – Døle bru blir prioritert dersom prosjektet må gjennomføres etappevis.
Utbyggingen av denne strekningen skal inn i selskapet Nye Veger AS og
prioriteringer knyttet til rekkefølgen på gjennomføring av prosjektene skal gjøres
av selskapet.
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8-NVE
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg NVE’s innledende merknad om at det er uheldig at planen
ikke er tegnet fullt ut med arealformål. Formålet med plankartet i kommunedelplanen var å
sette av en korridor til vegformål. Ytterligere arealformål ble derfor ikke tegnet ut, for å
hindre at arealer ble låst allerede i den tidlige planleggingen. I høringsperioden har vi sett
at det er en fordel å vise kommuneplanene under vegkorridoren. Kommuneplanene er
dermed tatt inn som en illustrasjon i plankartet. I reguleringsplanfasen vil vi tegne ut også
arealformål, slik NVE etterspør.
Vi merker oss dessuten NVE’s innspill om at skredutsatte områder samt områder med fare
for steinsprang og snøskred bør vises som hensynssoner på plankartet. Videre at
områdene med kvikkleire som et minimum må innarbeides i planbestemmelsen.
Merknaden inneholder også en liste med mange konkrete og gode innspill som vi så langt
som mulig vil ta hensyn til i det videre planarbeidet.
Statens vegvesen anser NVE’s innspill som svært relevante i forhold til den kommende
reguleringsplanfasen der vi planlegger veglinjene. I det videre arbeidet vil vi ta hensyn til
temaene flom, vassdragsmiljø og skredfare slik disse er listet opp og innarbeide disse som
viktige premisser for den videre planleggingen.
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9-FAU ved Lunde skole
Høringssvar E39 Volleberg - Døle bru.
FAU ved Lunde skole ønsker ved dette å si vår mening om hvilket veialternativ vi mener er det
beste for Søgne.
Av de to gjenstående alternativene er det ett som helt klart skiller seg positivt ut, og det er
nordligste alternativ 12200 med lang tunnel.
Vi er glad for å se at også Søgne Kommune er så tydelige i sin annbefaling av dette alternativet!
Vi fraråder på det sterkeste å legge veien i bro over Repstadveien (alternativ 12000). Vi mener at
det vil medføre store negative konsekvenser å legge en motorvei midt mellom to skoler, og over
en vei der mange barn og ungdom ferdes. Dette er ikke tilrådelig verken i forhold til sikkerhet,
støy eller luftforurensning. Vi oppfordrer Søgne Kommune til å fortsette å kjempe for alternativet
med lang tunnel, slik at skolens nærområder i størst mulig grad kan skjemes. Vi ønsker at barna
våre skal ha en trygg skolevei, støyfrie omgivelser og frisk luft å puste i!
Mvh
Tone Ø Hultmann
FAU-leder ved Lunde skole
Statens vegvesens kommentar:
Vi noterer oss at FAU ved Lunde skole støtter kommunens anbefaling om lang tunnel (alt 12200),
da dette vil skjerme elevene ved skolene for støy og svevestøv og sikre trygg skoleveg.
Merknaden tas ikke til følge.
Når store infrastrukturprosjekter skal planlegges er det mange hensyn å ta. For ikke-prissatte tema
som nærmiljø, friluftsliv og kulturmiljø er riktignok 12200 mindre negativ enn 12000. Dette er
primært knyttet opp til positiv virkning av den lange tunnelen. Alternativ 12000 kom likevel i den
samfunnsøkonomiske analysen samlet sett bedre ut enn 12200 på grunn av kostnader og
trafikantnytte. Merknaden tas derfor ikke til følge.
I konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv ble det konkludert med at planforslaget totalt
sett ikke får uakseptabelt store konsekvenser for nærområdet i delområdet Lunde/Lohne og
Vedderheia. Det betyr imidlertid ikke at tiltaket er uten konsekvenser for områdene som ligger tett
opp til vegtraséen og valg av alternativet 12000 med en veglinje med bro over Repstadveien vil
medføre lokale endringer sammenlignet med dagens situasjon. Støyberegningene viser imidlertid
at støynivået er under grenseverdi for gul støysone. Dette gjelder Lunde skole så vel som
Tinntjønn skole (som ligger nærmest veglinjen). Støyberegningene viser at 12000 vil føre til økt
støy for noen boliger i søndre del av Vedderheia og for Tinntjønn skole sammenlignet med
nullsituasjonen som er beregnet for 2040. Støynivået er imidlertid under grenseverdi for gul
støysone. I luftforurensingsrapporten blir det konkludert med at verken 12000 eller 12200
medfører at «luftfølsom arealbruk får forringet luftkvalitet verken ved tunnelmunningene eller ved
de øvrige strekkene.» Det ser derfor ikke ut som at brua over Repstadvegen (som for øvrig blir
liggende 24 meter over denne vegen), medfører dårligere luftkvalitet. Trafikksikkerheten for barn
og unge vil heller ikke blir endret av den nye brua som vil gå over Repstadvegen. Vi ser imidlertid
at anleggsfasen, når brua over vegen skal bygges, kan virke foruroligende på FAU. Uavhengig av
hvilket alternativ som blir vedtatt i kommunestyret vil Statens vegvesen legge vekt på
trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper, samt minimering av ulemper for omgivelsene.
Når den valgte veglinjen nå skal optimaliseres vil Statens vegvesen være oppmerksom på
problemstillingene som FAU ved Lunde skole kommer med, ved utarbeiding av avbøtende tiltak.
Dette er særlig aktuelt for anleggsfasen.
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10-Kommunalt foreldreutvalg (Kom Fug)

Statens vegvesens kommentar:
Vi noterer oss at Kommunalt Foreldreutvalg i Søgne støtter kommunens anbefaling om
lang tunnel (alt 12200), da dette vil skjerme elevene ved skolene i nærheten for støy og
svevestøv.
Når store infrastrukturprosjekter skal planlegges er det mange hensyn å ta. For ikkeprissatte tema som nærmiljø, friluftsliv og kulturmiljø er riktignok 12200 mindre negativ
enn 12000. Dette er primært knyttet opp til negativ virkning av den lange tunnelen.
Alternativ 12000 kom likevel samlet bedre ut enn 12200 på grunn av kostnader og
trafikantnytte. Merknaden tas derfor ikke til følge.
Statens vegvesen viser til kommentar gitt til FAU ved Lunde skole (merknad 9) for svar
angående negative konsekvensene for luftforurensing og støy som Kommunalt
Foreldreutvalg i Søgne peker på. Når den valgte veglinjen nå skal optimaliseres vil
Statens vegvesen være oppmerksom på problemstillingene som Kommunalt
foreldreutvalg kommer med, slik at tiltaket ikke blir til belastning for skoleelever og andre
brukerinteresser i nærområdene.
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11-FAU ved Tinntjønn skole

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen har vurdert innholdet i merknaden og vi noterer at FAU Tinntjønn skole
støtter kommunens anbefaling om lang tunnel (alternativ 12200), da de mener at dette vil
skjerme elevene ved skolene for støy og svevestøv. Merknaden tas ikke til følge. Det
vises til dokumentets innledningen for en generell begrunnelse for at Statens vegvesen
fortsetter optimaliseringen av 12000.
Statens vegvesen viser til kommentar gitt til FAU ved Lunde skole (merknad 9) for svar
angående negative konsekvensene for luftforurensing og støy som FAU ved Tinntjønn
skole peker på. Når den valgte veglinjen nå skal optimaliseres vil Statens vegvesen være
oppmerksom på problemstillingen som FAU Tinntjønn skole kommer med, slik at tiltaket
ikke blir til belastning for skoleelever og andre brukerinteresser i nærområdene.
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12-Norsk Lastebileier-Forbund (NLF)

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen har notert seg Norges Lastebileier-Forbund Vest-Agder (NLF VestAgder) sine kommentarer til prosjektet. NLF Vest-Agder har ingen innvendinger til de to
framlagte alternativene og ønsker en motorvei så raskt som mulig. De kommenterer
videre at et døgnhvilestopp bør ligge lenge vest ved krysset nær Mandalselva, da mye
tungtrafikk skal denne veien i forbindelse med varelevering, industri, butikk og havn.
Merknaden om plassering av døgnhvileplass tas ikke til følge.
Statens vegvesen har gitt planarbeidet høy prioritet for å få realisert prosjektet raskest
mulig. Når vi har vurdert lokaliseringen av døgnhvileplass har vi sett på strekningen
Kristiansand-Lindesnes under ett. I den sammenheng har vi sett på Lohnelier som en
naturlig plassering av en døgnhvileplass. Dette mener vi fortsatt er mest hensiktsmessig.
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13-Søgne viltlag

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg Søgne viltlag sin merknad om at det etter deres syn ikke er
tatt hensyn til viltbestandens naturlige krysningspunkter, særlig på strekningen fra Lindeli
til kryssing av Mandalselva.
Statens vegvesen tar dette innspillet med seg i det videre arbeidet med reguleringsplanen
og vil søke å tilrettelegge slik at viltbestanden ikke blir skadelidende.
I reguleringsplanfasen vil det blant annet gjøres registreringer av krysningspunkter og
vilttraséer. Eventuelle tiltak som settes inn i form av ev. viltoverganger og gjerder vil bli
planlagt i samråd med viltmyndigheten og lokale viltlag. Det vil også utarbeides en Ytre
Miljøplan som blant annet ser på viltets interesser.
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14-Sørlandets samferdselsløft

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen tar til orientering og er tilfredse med at NHO støtter planarbeidet.
Gjennom arbeidet med kommunedelplanen ble forholdet mellom de to alternativene
vurdert, også i forhold til realiseringstidspunkt. Vår konklusjon var, og er, at det ikke er
særlig risiko knyttet til realiseringstidspunktet ved å velge den lange tunnelen
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15-Mandal skytterlag og adv. S. Knagenhjelm
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg Mandal Skytterlag og advokat Sven Knagenhjelm, på
vegne av det frivillige skyttervesen, sine merknader om Mjåvann skytebane. Innspillene
omhandler i hovedsak at skytebanen bør bestå med minst det potensiale som er i dag og
at det ikke er aktuelt å flytte skytebanen ut av kommunen. Vi registrerer videre at brukerne
av Mjåvatn skytebane er positiv til å reetablere skytebanen ved å flytte den nærmere
vannet.
Innspillet vil følges opp i reguleringsplanfasen. Gjennom optimalisering av veglinjen vil vi
søke å finne en løsning som reduserer ulempene for skytebanen, samt se på
reguleringsmessige løsninger som eventuelt kan avbøte skader/ulemper som ny E39
fører til for skytebanen.
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16-SøgneVestbygdVel
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Statens vegvesens kommentar:
Vi noterer oss Søgne Vestbygd Vel sitt innspill om at det bør vurderes utviding av
tilkomstvegen til E39 ved Røsstadkrysset/Vatnebakken og at strekningen Røsstad/Vatne
omklassifiseres til fylkesveg. Merknaden tas ikke til følge.
Ettersom vegen er kommunal vil en oppgradering av denne eller omklassifisering til
fylkeskommunal veg ikke være en del av E39 prosjektet. Et slikt forslag må fremmes til
fylkeskommunen, som vegeier. Ny E39 i foreslått korridor vil uansett føre til dagens E39
får mindre trafikk og at forholdene i kryssene mot dagens E39 i Vatnebakken og på Lunde
forbedres.
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17-Holum og Mandal skogeierlag

Statens vegvesens kommentar:
Mandal og Holum skogeierlag uttrykker bekymring over at det ikke er tatt nok hensyn til
viltoverganger.
I reguleringsplanfasen vil det blant annet gjøres registreringer av krysningspunkter og
vilttraséer. Eventuelle tiltak som settes inn i form av ev. viltoverganger og gjerder vil bli
planlagt i samråd med viltmyndigheten og lokale interessenter som Holum og Mandal
skogeierlag. Det vil også utarbeides en Ytre Miljøplan som blant annet ser på viltets
interesser.
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18-Lunde velforening
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg innspillene fra Lunde velforening og deres konklusjon om
at 12200 kan aksepteres med tunnel mellom Vedderheia og Lohnelier. Merknaden tas
ikke til følge.
I konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv ble det konkludert med at planforslaget
totalt sett ikke får uakseptabelt store konsekvenser for nærområdet i delområdet
Lunde/Lohne og Vedderheia. Det betyr imidlertid ikke at tiltaket er uten konsekvenser for
områdene som ligger tett opp til vegtraséen. For landskapsbildet er det heller ingen tvil
om at en ny 4-felts veg i dagen og tunnelpåhugg vil føre til endringer sammenlignet med
dagens situasjon. Blant annet vil det enkelte steder bli store terrenginngrep. I
fagrapporten KU landskapsbilde er dette belyst og det er vist til avbøtende tiltak som
legger vekt på god landskapstilpasning.
Tiltaket vil også medføre endrede støyforhold. Søndre del av Vedderheia vil få økt støy i
forhold til i dag, men likevel under grenseverdiene i gjeldende regelverk. I Eikestølsvegen
vil flere boliger bli liggende i gul støysone. Samtidig vil de endrete støyforholdene føre til
forbedrede støyforhold mellom Tangvall til Lohnlier og langs Lohneveien. Vi er klar over
at noen deler av friluftsområdene i Lohneskogen vil få økt støy, men ettersom vegen
mange steder blir liggende i skjæringer gir dette en naturlig støydemping på store deler
av strekningen mellom Lunde og Lohnelier.

I luftforurensingsrapporten blir det konkludert med at verken 12000 eller 12200 medfører
at «luftfølsom arealbruk får forringet luftkvalitet verken ved tunnelmunningene eller ved de
øvrige strekkene.» Svevestøv og annen luftforurensing ser derfor ikke ut til å være en
aktuell problemstilling i Lunde-området.
I reguleringsplanfasen vil Statens vegvesen ha fokus på avbøtende tiltak. Eksempel på
dette er landskapstilpasning, gjenoppretting av/omlegging av brutte stiforbindelser ev.
over/underganger for friluftsliv/landbruk, støyskjerming og tiltak som minimerer
luftforurensing. Vi viser til dette dokumentets innledning for en generell redegjørelse for
vår begrunnelse.
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19-Søgne Bondelag
Statens vegvesen Region sør
Serviceboks 723, 4808 Arendal
E39 Volleberg – Døle Bru. Offentlig ettersyn av forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning.
Uttalelse fra Søgne Bondelag.
Søgne Bondelag har ment og mener fremdeles at det er alternativ 12400 (vegtrasé på nordsiden av
Holmensheia) som ut fra et landbrukssynspunkt bør velges blant de aktuelle foreslåtte alternativer. Når
vegvesent i det endelige forslag har konsentrert seg om alternativene 12000 og 12200 mener vi at blant disse er
det nordlige alternativ 12200 er klart å foretrekke fra et landbruksmessig synspunkt. Blant disse to alternativer
vil dette berøre totalt mint viktige landbruksarealer.
Begge disse alternativer vil etter det som framgår av traseforslagene bygge ned betydelige arealer verdifull
dyrket mark ved kryssløsning ved Lohnelier. Dette er bekymringsfullt. Etter det som framgår av foreslått
trasevalg vil et sammenhengende dyrket areal på ca 60 dekar bli beslaglagt til vegutbygging. I tillegg er det ca
14 dekar dyrket jord litt vest for disse arealene som også synest å bli berørt i forbindelse med vegutbyggingen.
Arealene er særlig egnet til grovforproduksjon. Jorda er av god kvalitet, flatt beliggende, godt arrondert og har
et stort avlingspotensiale. Bondelaget mener at dette er jord som bør tas vare på og nedbygging bør forsøkes
unngått. Bondelaget vektlegger også at resursgrunnlaget for et husdyrbruk i nærheten blir sterkt skadelidende
ved at næringsgrunnlaget for fortsatt drift for en vesentlig del faller bort.
Vi viser til vegvesenets uttalelse angående alternativ 12000 som har samme trasevalg ved krysningsløsning ved
Lohnelier. Der framgår det at en stor andel av jordbruksarealene kan unngås å forringes ved avbøtende tiltak.
Vi retter oppmerksomheten på denne uttalelse og anmoder om at slike tiltak også gjøres gjeldende angående
landbruksarealene i Lohnelier og at skadevirkningene dermed kan reduseres betraktelig. Dersom vegtraséen
skal gå over disse landbruksarealene må store mengder god og dyp matgjord flyttes. Denne masse bør nyttes til
opparbeiding av nye landbruksarealer for bruker som nå får sitt resursgrunnlag vesentlig forringet.
Søgne 20.03.2015
Med hilsen
Søgne Bondelag
Bjørn Arild Stea

( fung. leder)

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen registrerer at Søgne Bondelag mener at 12400 er det beste
alternativet ut fra landbrukshensyn og at av de to foreslåtte alternativene er 12200 å
foretrekke. Merknaden tas ikke til følge.
Vi forstår bondelagets bekymring over at dyrkede arealet blir beslaglagt eller berørt som
følge av vegplanene. Vi vil i reguleringsplanfasen søke å optimalisere veglinja også for
forhold vedrørende landbruksdrift. Når det gjelder omfanget av avbøtende tiltak som må
settes inn knyttet til dyrka mark, så er dette noe som må drøftes nærmere både med
Fylkesmannen og de berørte når omfanget av inngrep er tydeligere fastlagt. Omfanget
av tiltak vil måtte vurderes ut fra samfunnsmessige hensyn knyttet til kostnader, vern av
matjord, drift av skogsteiger mm.
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20-Agder forum for natur og friluftsliv
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg Agder Forum for natur og friluftsliv sine merknader til
kommunedelplan med KU. Forumet mener inngrepet vil få store negative konsekvenser
for natur og friluftsliv og mener at vegutbyggingens samlede belastning gjennom begge
Agder-fylkene også må utredes.
Statens vegvesen vil påpeke at regjeringen har vedtatt KVU’er for strekningene E18
Langangen – Grimstad og E39 Søgne – Ålgård. Disse setter rammene for utbyggingen av
strekningene. De ulike utredningene for deltemaene nærmiljø og friluftsliv samt naturens
mangfold utarbeidet i fbm. konsekvensutredningen av E39 Volleberg – Døle Bru anses
som tilfredsstillende og vil ikke utredes ytterligere, ettersom de gjennom høringen er
akseptert av regionale miljøvernmyndigheter som beslutningsrelevante for denne
planfasen. Vi vil også påpeke at utredningen av naturens mangfold i sine vurderinger også
har vurdert tiltaket i forhold til regionale sum-virkninger.
Når veglinjen skal optimaliseres i reguleringsplanfasen vil Statens vegvesen legge vekt på
å finne en veglinje som sammen med ev. avbøtende tiltak kan minimalisere konsekvenser
både for friluftsliv og naturverdier. Støyskjerming, over- og underganger for vilt og
omlegging/opprusting av turstier er eksempler på aktuelle tiltak. Dersom den optimaliserte
veglinjen går over områder som i utredning av naturens mangfold er påpekt som
mangelfullt undersøkt med potensial for funn av rødlistearter, kan det være aktuelt å
initiere supplerende undersøkelser for å avklare dette. Temaet vil dessuten følges opp i en
Ytre miljøplan.
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21-Vedderheia Velforening
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg at Vedderheia velforening støtter Formannskapet i
Søgnes anbefaling om 12200. Merknaden tas ikke til følge.
I konsekvensutredningen for nærmiljø og friluftsliv ble det konkludert med at
planforslaget totalt sett ikke får uakseptabelt store konsekvenser for nærområdet i
delområdet Lunde/Lohne og Vedderheia. Det betyr imidlertid ikke at tiltaket er uten
konsekvenser for områdene som ligger tett opp til vegtraséen. For landskapsbildet er det
heller ingen tvil om at nye dagsoner og tunnelpåhugg ved Vedderheia vil føre til endringer
sammenlignet med dagens situasjon. Blant annet vil det enkelte steder bli store
terrenginngrep. I fagrapporten KU landskapsbilde er dette belyst og det er vist til
avbøtende tiltak som legger vekt på god landskapstilpasning.
Tiltaket vil også medføre endrede støyforhold. Søndre del av Vedderheia vil få økt støy i
forhold til i dag, men likevel under grenseverdiene i gjeldende regelverk. Samtidig vil de
endrete støyforholdene føre til forbedrede støyforhold mellom Tangvall til Lohnlier og
langs Lohneveien. Vi er klar over at noen deler av friluftsområdene i Lohneskogen vil få
økt støy, men ettersom vegen mange steder blir liggende i skjæringer gir dette en
naturlig støydemping på store deler av strekningen mellom Lunde og Lohnelier.
I luftforurensingsrapporten blir det konkludert med at verken 12000 eller 12200 medfører
at «luftfølsom arealbruk får forringet luftkvalitet verken ved tunnelmunningene eller ved
de øvrige strekkene.» Svevestøv og annen luftforurensing ser derfor ikke ut til å være en
aktuell problemstilling i Vedderheia.
Statens vegvesen er bevisst på at Vedderheia ligger tett opp til vegtraséene og i
reguleringsplanfasen vil avbøtende tiltak i forhold til bebyggelsen tillegges stor vekt. Vi
noterer oss innspillene som gjelder justering av veglinjen, men minner om at det er
strenge krav til utforming av en 110 km/t veg med tanke på blant annet stigning, sikt og
kurvatur. Innspillene vil imidlertid tas opp til vurdering når vi går i gang med
optimalisering av veglinjen. Avbøtende tiltak knyttet til støyproblematikk vil være i fokus
både i anleggsfasen og i driftsfasen. I anleggsfasen vil vi også være spesielt
oppmerksom på håndteringen av anleggstrafikk som nødvendigvis vil komme på fv. 302.
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22-Naturvernforbundet

Naturvernforbundet i Vest-Agder
Postboks 718
4666 Kristiansand

Statens vegvesen Region sør

Søgne, 26. mars 2015

Serviceboks 723
4808 Arendal
E39 VOLLEBERG – DØLE BRU
INNSPILL VEDR. PLANEN OM NY 4-FELTS VEI (E39) – frist 27. mars 2015
Vi viser til kunngjøringen nylig om traseforslag for E39 gjennom Søgne kommune.
På grunn av de store, negative og irreversible konsekvenser en slik vei vil medføre ønsker vi
å gi følgende innspill i saken.
Bekymring for bilisme-utviklingen
Naturvernforbundet vil innledningsvis få uttrykke generell bekymring for konsekvensene et
så stort vegprosjekt har for trafikkomfanget totalt sett. Ny motorveg for høyere hastigheter
og med økt kapasitet skaper og legger grunnlag for økt trafikk. En slik utvidelse av både
kapasitet og hastighet er en invitasjon om å kjøre mer bil som igjen bare fører til mer
forurensing og utslipp av klimagasser. Dette mener vi er svært uheldig da kjøretøyers
energiforbruk øker i takt med kjørefarten. Ikke minst for klimautfordringen vil høyere
fartsgrenser være negativt. Derfor anbefaler vi sterkt å gjøre veiutvidelsen mest mulig
skånsom, dimensjonert for lavere fart og med så lite naturinngrep som mulig.
Naturvernforbundet mener det vil være store miljømessige og samfunnsmessige fordeler å
overføre varetransport fra vei til jernbane og skip.
Det er et stort antall skadevirkninger ved veiplanen som kunne vært trukket frem, men det er
ikke naturlig å gjøre det i noe særlig omfang her. Imidlertid vil vi likevel trekke frem en
enkelt sak, nemlig trusselen som humlene våre er utsatt for på grunn av klimaendringer,
utslipp av klimagasser og naturødeleggelsene/fragmentering osv. Utviklingen av «maksimalbilisme», som nye motorveier jo er, vil utvilsomt bidra i ikke ubetydelig grad til å øke risikoen
for en ugunstig utvikling også for humlebestanden. Som en enkel illustrasjon har vi lagt ved
en fersk artikkel som illustrerer litt av de mørke sidene av den naturspisende utviklingen.
Håper det kan ha en viss interesse.
Den globale omstillingen – også i Norge
Verdenssamfunnet, de aller fleste nasjoner, har i de senere år erkjent at man ikke kan
fortsette å la utviklingen baseres på stadig mer forbruk av gjenværende naturområder. Det
gjelder ikke bare klodens regnskoger, men også dens natur- og skogsområder generelt –
også i vårt eget land. Klodens helse er under stort press gjennom nedbygginger til bl.a. økt
samferdsel. Stadig ny fragmentering av arealer utgjør en stor trussel mot artsmangfoldet,
klodens og folks helse.
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Vi minner bl.a. om at vår Klima- og miljøminister, Tine Sundtoft, nylig har varslet en total
omstilling av samfunnet for å få ned klimagassutslippene - noe som i stor grad vil omfatte
bilismen. Ideen om stadig flere nye motorveier vil da nødvendigvis være å bevege seg i
motsatt og helt feil retning.
UTTALELSE FRA KONG HARALD
Ellers gjør det unektelig sterkt inntrykk når vår egen kong Harald nylig uttalte til Aftenposten
at han er bekymret for hvordan vi etterlater kloden til våre barn og barnebarn. Han uttalte at
han tror de kommer til å være mer fornuftige enn vår generasjon har vært.
Det må være utsagn til stor ettertanke.
Klimaforliket 2012
Som kjent har Stortinget bestemt, gjennom Klimaforliket i 2012 og Nasjonal transportplan
2014–2023, at personbiltrafikken i storbyområdene ikke skal vokse. Et slikt omfattende
vegprosjekt vil bidra til at det blir vanskeligere, eller umulig, å innfri Stortingets mål, i og med
at vegen vil ha en innflytelse på trafikkmengden i Kristiansands-regionen, gjennom at den
bl.a. legger til rette for pendling over lengre avstander etc.
Trafikksikkerhet – lavere fart
Vi nevner også at mindre dimensjoner på veien og lavere fart også er bra for
trafikksikkerheten og viser til SINTEF-rapporten Ulykkeskostnader ved ulike vegbredder
med forskjellig dimensjonerende trafikk fra 2004 som viser at antall hardt skadde og drepte
for en firefeltsveg med fartsgrense 100 km/t faktisk er nesten 60 prosent høyere enn en
trefeltsveg med midtrekkverk og fartsgrense 80 km/t (forutsatt trafikkmengder på
gjennomsnittlig 10 000 kjøretøy i døgnet).
Vår primære anbefaling:
Av hensyn til natur, miljø, klima, klodens og folks helse samt trafikksikkerhet tilrår vi at
planen om 4-felts motorvei på strekningen erstattes med en veiplan som i hovedsak følger
dagens trase. Det vil her kunne være behov for utvidelser til 3 felt på aktuelle steder av
hensyn til trafikksikkerhet og fremkommelighet. Vi mener det bedre vil gagne våre
etterkommere og et fremtidig, mer levekraftig og grønnere samfunn. Dagens ambisiøse
veiplan er i for stor grad profittbegrunnet og mangler ambisjoner om å bedre utsiktene for en
sunnere, mer ansvarlig og bærekraftig utvikling og fremtid.
Vårt hovedanliggende er som nevnt hensynet til natur, miljø og klima. Dog er vi også av
den oppfatning at det må tas omfattende hensyn til kommunens boligområder og deres
omkringliggende skog/naturområdene som brukes av og er viktige for innbyggerne.
Utfordringene er bl.a. støy, forurensing (eksos og veistøv) og tap av viktige naturområder
som brukes til rekreasjon, naturopplevelser, jakt, fiske, badeplasser, dyrket/dyrkbar mark
osv. Derfor ønsker vi å også kommentere de forslag som er fremlagt fra Statens vegvesen.
Konkret om de foreslåtte traseer kalt 12000 og 12200 (tidligere kalt blå søndre og blå
indre) - samt grønn/orange/dagens trase, osv.
Så langt vi kan se av saken vil 12000/12200-traseene, mellom Volleberg og Lundeområdet i
betydelig grad være tunnel. Vi kommenterer derfor ikke denne delen, men tar for oss
traseene vestover fra ca. Vedderheia/Masta-området hvor veien er tenkt som åpen dagvei.
Vi kommenterer dette som to parseller, nemlig Lohnedalen/Dal og Trysfjordområdet.
Lohnedalen – diverse boligområder osv.
Naturvernforbundet mener ingen av disse 2 traseforslagene, 12000 eller 12200, tar
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nødvendige og rimelige hensyn til hverken natur, miljø, boligområder, befolkningens
rekreasjonsområder eller kommunens fremtidsmuligheter. Vi avviser derfor begge disse.
Trasen kalt 12200 kan muligens være en «nødløsning» dersom den legges i tunnel hele
veien vestover til inn i Lohne Lier industriområde.
Vi ser på naturområdet i Lohneskogen/Repstadvannet som særdeles verdifullt da det er i
omfattende bruk til naturopplevelser, turer, jakt og rekreasjon, idrett som f. eks. orienteringsog terrengløp osv. for mange mennesker. Det ligger også kloss inntil bebyggelsen i
Vedderheia og opp hele Lohnedalen og Dal. Dette skogsområdet må til dels sees i
sammenheng med Repstadvannet da dette området til sammen utgjør et natureldorado.
Som kjent kommer det i nær fremtid fisketrapp ved Stemmen og da vil anadrome fiskeslag
igjen gå opp i Repstadvannet/Tronstadvannet osv. Dette styrker dette sentrale
naturområdet som ei særs viktig naturperle for folk i hele Søgne, ikke bare for innbyggere i
Lohnedalen, Lunde og Vedderheia. Dette skogsområdet har også dyrket/dyrkbar mark.
Grønn/oransje trase (altså dagens trase for e39) var inntil nylig, av mange, tenkt som
veivalg med sydlig utvidelse til åpen 4-felts vei. Denne veien, mellom Lindlia og Tangvall ble
åpnet i 1979 som motorvei klasse B. Strekningen har dermed svært god standard som 2felts vei og vil utvilsomt dekke enhver trafikkutfordring/behov langt inn i fremtiden. Selv om
denne traseen, av flere hensyn, heller ikke er optimal, har den fordelen med at den ikke går
inn i nye urørte naturområder. Likedan vil vi nevne den viktige fiske- og gytebekken Dåsåna
ved Knollen (mellom industriområdet i Lohne Lier og Dal) som ville bli spart ved å benytte
grønn trase. Det samme vil gjelde dyrkamarka i samme område – ca 50-60 da ypperlig
matjord.
Det bør tas betydelig hensyn til Lohnetjønn naturreservat og det øvrige våtmarksområdet
langs elva mellom reservatet og Tverråna. En motorvei, med støy, eksos og svevestøv, er
utvilsomt betydelig negativt for hele dette naturområdets kvalitet. Om man i prosessen
videre likevel skulle velge grønn/oransje trase mener vi at veien må legges i tunnel, enten
for begge kjøreretninger, eventuelt at man lar østgående felt gå i tunnel, syd for nåværende
E39, og beholder dagens kjørebane til vestgående – dog supplert med solid støydemping
for hele strekningen.
Trysfjord-området.
Når det gjelder Trysfjorden viser vi bl.a. til naturbasen om et par områder som ligger like sør
for bruhodet på vestsiden, nemlig “Helvetsbukta”, hvor det bl.a. beskrives flere rødlistede
sopparter (vi tar med dette da det kan være litt uklart om veien/anlegget vil berøre disse
forekomstene). Dessuten “Katten” som ligger enda nærmere tenkt punkt for bruhodet, hvor
det er mye verdifull vegetasjon. I tillegg til naturbasen finnes beskrivelser av Katten (side 24)
og Helvetsbukta (side26) i Ecofacts rappport nr 92 (2010), dessuten østsiden ved Holmen
(side 22). Se link:
http://www.ecofact.no/Portals/67/ecofact/rapporter/Ecofact%20rapport%2092_Edell%C3%B
8vskog%20i%20Vest-Agder%202010.pdf
Vi minner også om den sårbare bestanden med fiskeørn som har etablert seg like i
nærheten av den tenkte brotraseen. Fiskeørn er som kjent fredet (fra 1962) og er på siste
rødliste fra 2010 oppført som «nær truet». Likedan nevner vi forekomsten av ålegress og at
området må ansees å være et særs verdifullt natur- og kulturlandskap.
Trysfjorden er utvilsomt en av landsdelens vakreste fjorder og den indre delen er ennå
forholdsvis uskadet av «utvikling»/nedbygginger med intakt landskapsbilde.
Ellers forutsetter vi at Naturmangfoldlovens bestemmelser følges nøye, gjerne med god
margin.
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Vår konklusjon:
Ingen av de 2 traseforslagene som Statens vegvesen har fremmet anbefales i nåværende
form fordi begge går åpent i nye naturområder.
PRIMÆRT:
Gjennom prosessen har veiplanen avslørt omfattende og påtrengende plassproblemer
og alvorlige betenkeligheter vedrørende folkehelseaspektet og press på viktige naturog rekreasjonsområder syd og vest for Vedderheia-området. Derfor mener
Naturvernforbundet at det bør vurderes å utrede om veien heller bør beholdes mest
mulig i dagens trase som 2 eller evt. 3-felts vei – og med nødvendig
støydemping/tunnel.
SEKUNDÆRT:
• Traseforslaget som nå heter 12200 kan vurderes, betinget av at den legges i tunnel
helt vest til inn i Lohne Lier industriområde. Vi ser på naturområdet mellom
industriområdet ved Lindelia og østover til Repstadvannets syd-ende som svært
verdifullt.
•

Tryområdet: Vi mener at broalternativet er for brutalt, og skadevirkningene for store.
Derfor vil en indre trase, som delvis går i tunnel, være lettere å akseptere.

•

Overskuddsmasser som ikke trengs til veibanen bør transporteres til egnede
områder, f. eks. til pukkverk eller annet egnet område. Vi ber om at slike masser
ikke «dumpes» i naturområder eller på dyrket/dyrkbar mark e.l.

Med hilsen
Naturvernforbundet i Vest-Agder
Peder Johan Pedersen
leder

Arvid Andersen
nestleder
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Statens vegvesens kommentar:
Vi noterer oss at Naturvernforbundet mener det bør utredes om veien heller skal
beholdes mest mulig i dagens trase som 2 eller evt. 3-felts vei – og med nødvendig
støydemping/tunnel. Vi ser at Naturvernforbundet mener at hverken 12000 eller 12200
kan bygges da de går som dagsone gjennom naturområder. 12200 kan vurderes,
betinget av at den legges i tunnel helt vest til inn i Lohnelier industriområde.
Naturvernforbundet mener videre at kryssing av Trysfjorden bør skje i form av et indre
alternativ, da en fjordkryssing er for brutalt. Vi merker oss videre at Naturvernforbundet
ber om at overskuddsmasser ikke dumpes i naturområder eller på dyrka mark men i
dertil egnede områder.
I KVU for E39 Søgne – Ålgård vedtatt av regjeringen i 2012 fremgår det at det på denne
strekningen skal bygges 4-felts veg. Å endre på dette er uaktuelt og merknaden tas ikke
til følge. Et indre alternativ, som Naturvernforbundet skisserer, ble tidlig vurdert som
uaktuelt og derfor ikke lagt ut til offentlig ettersyn.
Vi har forståelse for Naturvernforbundets bekymring for folkehelseaspektet og presset
som ny veg kan gi på viktige naturområder. Når store infrastrukturprosjekter skal
planlegges er det mange hensyn å ta og det vil alltid være noen delområder som får
endring av dagens situasjon. Det er mange temaer som skal tillegges vekt, men
intensjonen er å komme frem til den løsningen som gagner samfunnet best totalt sett.
I reguleringsplanfasen vil Statens vegvesen optimalisere den valgte veglinjen også for å
redusere inngrep i form av skjæringer og fyllinger. I det videre arbeidet med
reguleringsplanen vil nasjonale standarder for vegplanlegging følges, men veglinja vil bli
bearbeidet for å redusere omfang av inngrep i både landskap og natur. Vi tar
Naturvernforbundets henstilling om å deponere overskuddsmasser uten at dette går
utover natur og miljø til etterretning og vil ta dette med som et viktig avbøtende tiltak i
den videre planleggingen. Vi vil se på mulighetene til å benytte overskuddsmassene
som en ressurs hvor dette er mulig.
Naturvernforbundets detaljinformasjon om framtidig laksetrapp ved Stemmen i
Lohnedalen og fiske- og gytebekken Dåsåna mm. vil bli behandlet i Ytre miljø-plan som
skal utarbeides.
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23-Arvid Andersen
Arvid Andersen
Lohneveien 212
4640 Søgne
Statens vegvesen Region Sør
Postboks 723
4808 Arendal

Søgne, 14. februar 2015

KOPI til Søgne kommune, kommunepolitikerne.
SAK: E39 VOLLEBERG – DØLE BRU
INNSPILL VEDR. PLAN OM KRYSS I LINDLIA
Kryss i Lindlia – unødvendig og bortkastet - overforbruk av penger, arealer og natur?
Etter å ha gjennomgått anbefalingen Statens vegvesen har presentert for Søgnes politikere om ny 4-felts
motorvei gjennom Søgne har vi følgende kommentar om veikryssforslaget ved Lindlia.
Vi mener det er unødvendig og uønsket med kryss her, når man etablerer kryss så nære Lohne Lier som ved
Monan og Døle bru. Vi vil hevde at det kan være et uklokt overforbruk av økonomiske midler og arealer.
Begrunnelsen er følgende:
-

Næringsområdet i Lohne Lier har en litt ugunstig beliggenhet i forhold til de markeder som skal
betjenes og som i det alt vesentlige befinner seg i Kristiansandsdistriktet, Vågsbygd,
Sørlandssenteret, Vennesla, osv.

-

For næringslivet vil kortest mulig vei til markedene være av vesentlig betydning - med hensyn til
bruk av reisetid og unødige kostnadene til transport.

-

Markedene vest for Lohne Lier er helt marginale. Det vil de også være i fremtiden.

-

Av flere grunner vil Lohne Lier industriområde neppe kunne bli nevneverdig større enn i dag og vil
kunne visne litt ned med tiden til fordel for etableringer i mer markedsnære områder.

-

Den næring som finnes i Lohne Lier vil ha fullverdig tilgang, både fra øst og vest, via dagens e39veg. Rassikringen av Trybakken øst vil uansett bli gjennomført. Evt. problemer med glatte
vinterveier i Trybakken vest løses med bedre strø- og brøyterutiner. Evt. kan man flate ned bakken
opp mot Knuden-området, et arbeide som lett kan samordnes med veikryssanlegget ved Døle bru.
Det vil fjerne vinterføre-problemet permanent.

-

Fremtidige etableringer av industri/næringsvirksomhet her i distriktet vil fortsatt i stor grad være
Mjåvann og evt. områder ved Tofteland Lier. Sistnevnte har vært en del omtalt de senere år som
aktuelt til slike formål og vil være adskillig mer gunstig for næringslivet.

-

Ved en fremtidig kommunesammenslåing, med i alle fall Songdalen, vil fokuset på Lohne Lier
utvilsomt avta og man vil konsentrere nye etableringer nærmere Kristiansand.

-

De penger man sparer ved å droppe kryss i Lindelia kan evt. brukes til å gjøre veien (dagveiparseller)
gjennom bygda mer skånsom – f. eks. ved å lage litt mer tunnel på kritiske strekninger.

Året 2015 er det nasjonale FRILUFTSLIVETS ÅR i Norge.
Den omfattende veisaken, med alle sine negative sider, bringer naturlig tankene inn på den store verdien et
godt friluftsliv har på innbyggernes helse, livskvalitet og de gode opplevelser.
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Arrangøren av Friluftslivets år 2015 er Klima- og miljødepartementet, mens prosjektleder er Miljødirektoratet.
Organisasjonen Norsk Friluftsliv har det praktiske ansvaret for daglig ledelse, planlegging og gjennomføring
av året. Norsk Friluftsliv sitt formåler er å fremme det naturvennlige friluftslivet og allemannsretten, og styrke
medlemsorganisasjonenes arbeid med å gjøre friluftsliv tilgengelig for folk flest. Derfor er Friluftslivets år en
glimrende anledning, også for Søgnes politikere – og Statens vegvesen – til å markere at også de verdsetter
disse verdiene, gjennom sine vedtak. Men man må ikke bare tenke slike verdier for 2015, men innse at dette er
blant de aller viktigste verdiene vi alle må hegne om, hele tiden - ikke bare for oss som lever i dag, men i
høyeste grad for våre etterkommere.
Man må altså, etter vår mening, alvorlig vurdere om et kryss i Lindlia har noen nevneverdig verdi/nytte – sett
opp mot både kostnadene og skadene/ulempene det gir - ikke minst de begrensinger det vil legge for
kommunens og innbyggernes behov for disse arealer til andre og langt viktigere formål i fremtiden.
ANBEFALINGEN er da at man legger bort planen om krysset i Lindlia.
Med hilsen
Arvid Andersen

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen tar til orientering at Arvid Andersen ikke ønsker kryss ved Lohnelier.
Merknaden tas ikke til følge.
Det er et sterkt ønske fra Søgne kommune om å etablere et kryss i dette området. Når
mye av tungtrafikken tas bort fra dagens E39 hvor det i dag ligger næring er det viktig at vi
i dette prosjektet ivaretar næringslivets interesser slik at kommunen kan utvikle seg
videre. Dette er også påpekt i analysen av virkninger for lokal og regional utvikling. Det er
derfor funnet å være behov for et kryss ved Lohnelier som vil bygge opp under og bidra til
kommunens ønske om videre utvikling av området. Dette samstemmer også med
prosjektets samfunnsmål jmf. avsnitt 2.2.2 i kommunedelplanens hovedrapport.
Det er viktig å understreke at dette krysset er viktig for all trafikk til/fra Søgne retning vest
ved at trafikk som dersom krysset ikke blir etablert enten vil måtte ta av ved Døle Bru og
kjøre Trysbakkene og forbi Holmensheia, eller vil måtte kjøre til Monan og tilbake forbi
Tangvall og Lunde.
I den videre planleggingen av det valgte alternativet vil vi tilstrebe å tilrettelegge og
planlegge slik at kryssutformingen blir til minst mulig ulempe for brukerinteressene i
området. Dette gjelder friluftsliv, næringsliv og beboere.
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24-Karl Kittelsaa, på vegne av Tofteland Lier

Statens vegvesens kommentar:
Vi tar til orientering at Karl Kittelsaa, på vegne av Tofteland Lier, ber om at
tunnelåpningen ved Volleberg kommer så langt syd som mulig for å båndlegge minst
mulig utbyggingsareal.
Vi tar med oss dette innspillet til reguleringsplanfasen når vi skal optimalisere
vegtraséen. Her vil vi også se på kryssløsningen på Monan. Det er imidlertid mange
hensyn å ta hvor vegnormalens krav til avstand fra tunnelportalen til start og slutt på avog påkjøringsramper er den sterkest begrensende faktoren.
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25-Tor Helge Systad

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg innspillene som Tor Helge Systad har gitt.
Vi setter pris på innspillene og vil ta med oss kunnskap fra senkningsplanen i
reguleringsplanfasen. Vi vil blant annet ta hensyn til Systadvannets utløp med hensyn til
tverrsnitt, dybde og vedlikehold, slik at dette ikke forringes, verken i forhold til det
tinglyste vedlikeholdet eller vannets vernestatus. Forhold som gjelder naturens mangfold
vil tas med til Ytre Miljø-planen.
Planlegging av nødvendige viltoverganger og ev. andre tiltak for viltet vil gjøres i samråd
med fagmyndigheten samt aktuelle viltlag.
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26-Floke Bredland
Floke Bredland,
Daleheia 10,
4640 Søgne

floke@online.no

Søgne 26. februar 2015

firmapost-sor@vegvesen.no
«E39 Volleberg – Døle Bru»
I utredningen fra Statens vegvesen foreligger det på strekningen Monan – Repstadvannet
ikke noe realistisk alternativ til forslag 12200. Derfor: Velg 12200 på denne strekningen.
Forslag 12200 vil hindre at E39 vil krysse Fidjane i en ca. 250m lang og ca. 200m bred
dagsone i det som er hovedinnfartsveien til Søgnes mest brukte natur- og friluftsområde.
Dominerende vinddrag fra sør og vest ville ført støv og støy helt til Linnåsen. Avrenning fra
veien, bl.a. salt, ville vært en trussel mot naturen og livet i bekken. Veien ville blitt et
malplassert, fremmed monster som måtte krysses for å komme inn i «Søgne-marka».
Forslag 12200 gir minst støy, minst støv, minst eksosutslipp, minst visuell forstyrrelse, minst
konflikt med landskapet, og er best for naturmiljø og friluftsliv.
Forslaget er heller ikke dårligere enn de andre alternativene når det gjelder nytten av veien
for Søgne, trafikksikkerhet, forurensning og sårbarhet.
For øvrig er det vanskelig å forstå at noen vil legge en belastende motorvei i bro høyt (ca. 24
m) over to nærliggende skoler, Lunde skole og Tinntjønn skole, slik forslag 12000 foreslår.
Ellers:
a. Jeg kunne tenke meg at det blir gjort tilpasninger ved tunnelinnslaget i Monan for å ivareta
innfartsveiene fra Klepland for tilgang til «Søgne-marka» og driftsveier for bøndene. I
fjellsidene her hekker rovfugl som f.eks. jaktfalk. Klatreveggen Tango Wall, hvor
Kristiansand klatreklubb har boltet 24 ruter med ulik vanskelighetsgrad, har kanskje ikke
samme verdi?
b. Senk veien mest mulig slik at den gir minst mulig visuell forstyrrelse, minst mulig støy og
minst mulig støv der den går i dagen.
c. Repstadvannet ligger på kote 38. Kanskje tunnelen i forslag 12200 kunne gått noen meter
dypere og blitt noen meter lenger slik at miljøet der ble bedre ivaretatt og støyen til
boligområdet på Vedderheia noe mindre.
d. La E39 gjennom Søgne få minst mulig stigning slik at energibruken blir minst mulig.
Mvh
Floke Bredland
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Statens vegvesens kommentar:
Vi tar til orientering at Floke Bredland mener 12200 er det beste alternativet med tanke på
landskap, friluftsliv og nærmiljø.
Når store infrastrukturprosjekter skal planlegges er det mange hensyn å ta. For ikkeprissatte tema som nærmiljø, friluftsliv og kulturmiljø er riktignok 12200 mindre negativ
enn 12000. Dette er primært knyttet opp til negativ virkning av den lange tunnelen.
Alternativ 12000 kom likevel samlet bedre ut enn 12200 på grunn av kostnader og
trafikantnytte. Fordelene ved lang tunnel ikke ble vurdert store nok til å veie opp for
merkostnaden ved den lange tunnelen. Merknaden tas derfor ikke til følge.
I Statens vegvesen videre planlegging av vegtraséen vil vi optimalisere vegtraséen og
tilstrebe å tilrettelegge slik at tiltaket blir til minst mulig ulempe for brukerinteressene. Vi vil
i den forbindelse ta med oss innspillene fra Floke Bredland og se på løsninger bl.a. for å
ivareta tilgangen til marka nord for Monan i reguleringsplanfasen. Vi vil optimalisere
veglinjen i samråd med landskapsarkitekt for å få best mulig terrengtilpasning. Se for
øvrig til dokumentets innledning.
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27-JanneMarie Pedersen,på vegneav beboerepå Lohne
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg innspill, supplement og vurderinger som Janne Marie
Pedersen har gitt. Merknadene gjelder temarapportene for de ikke prissatte temaene
«Kulturmiljø», «Nærmiljø og friluftsliv», «Naturmiljø og naturmangfold»,
«Naturressurser» og «Landskapsbilde». I merknaden er det i tillegg lagt ved en
underskrifts kampanje for lengre tunnel som er underskrevet av 43 av beboerne på
Lohne. Ønsket om lengre tunnel tas ikke til følge da dette har vært vurdert og lagt til side
tidligere i prosessen (se ytterligere begrunnelse for dette i dokumentets innledning).
Vi ser av Janne Marie Pedersens uttalelser at hun har satt seg godt inn i
temarapportene og har svært gode og detaljerte kunnskaper om området ved Lohne.
Det er korrekt som hun påpeker at ikke alle disse detaljene er kommet med i
utredningene.
Formålet med en kommunedelplan er å få fram de viktigste verdiene og se på hva som
kan skje dersom tiltaket gjennomføres, slik det er beskrevet i dette dokumentets
innledning. Dette er også bakgrunnen for avgrensingen av kulturmiljøet knyttet til gnr.
69. Når det gjelder Lohneskogen med gamle ferdselsveier, boplasser, ruiner,
steingjerder etc. er ikke de i dette tilfellet vurdert å ha noen betydning i forhold til valg av
trasé blant annet fordi slike kulturminner er svært vanlige.
Vi ser at begge alternativene som har vært på høring ligger nær nærmiljøet og
friluftsområdene på Lohne og dette vil vi ha fokus på når veglinjen skal optimaliseres.
For å minimalisere tiltakets negative effekter, vil vi i reguleringsplanfasen ha fokus på
avbøtende tiltak som reduserer ulempene av støy, forurensning og svevestøv. Vi vil
spesielt vektlegge å få støy under aksepterte grenseverdier. Beregninger av
luftforurensing viser at plager forbundet med dette er svært lokale (ved
tunnelmunningene). I de tilfellene der beregningene viser uakseptable grenseverdier vil
det iverksettes tiltak. I det videre arbeidet vil Statens vegvesen arbeide videre med
tilpasninger av veglinjen som tar hensyn til landskapstilpasning, støyskjerming og
svevestøvproblematikk, ev. avbøtende tiltak knyttet til opprettholdelse av/omlegging av
viktige friluftsakser og vilttrekk. Avbøtende tiltak er også viktig i anleggsfasen, da både
støy- og støvproblematikk er aktuell. Det vises for øvrig til dette dokumentets innledning
for Statens vegvesens generelle kommentarer.
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28-Einar Lægreid

Statens vegvesens kommentar:
Vi registrerer at Einar Lægreid mener at kryss ved Monan er unødvendig og at han mener at kun
et av kryssene ved Lohnelier og Døle bru bør bygges.
Planarbeid og konsekvensutredning som ble utført til kommunedelplanen konkluderer med at alle
de tre omtalte kryssene er relevante og har en fornuftig plassering, både ut fra samfunnsmessige,
vegtekniske forhold og trafikkberegninger. Tas f.eks krysset på Monan ut vil det uansett måtte
etableres en 4-feltsveg fra Breimyrkrysset i retning Tangvall. Dette vil også være i strid med
gjeldende planer. Merknaden tas derfor ikke til følge.
Det er rett som det påpekes at det er flere konflikter rundt krysset på Monan. Dette er synliggjort i
fagrapportene og i hovedrapporten. Selv om det er konfliktfylt er det i en samfunnsøkonomisk
analyse konkludert med at tiltaket er til beste for samfunnet.
Flere service- og næringsbygg ligger i nærheten av E39. Når hovedtrafikken tas bort fra blant
annet kommunesenteret Tangvall og næringsområdet på Lohnelier er det viktig å legge til rette for
god tilgang til disse områdene. Den beste måten å gjøre dette på er ved å etablere kryss. For
lokalt næringsliv er det dermed vurdert å være behov for alle kryssløsningene som ligger inne i
prosjektet.
Tiltak på tilgrensende lokalvegnett er i utgangspunktet ikke en del av dette vegprosjektet, da
Statens vegvesen ikke er veg-eier. Dersom ny E39 kommer i direkte berøring med det lokale
vegnettet og veg eller g/s-veg må legges om, vil dette tas med når veglinjen optimaliseres i
reguleringsplanfasen. Reguleringsplanarbeidet vil omfatte en vurdering av ev. tiltak på dagens E39
som vil bli nedklassifisert når ny E39 er bygd og derigjennom får en endret funksjon.
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29-Tordis og Arvid Andersen
Tordis og Arvid Andersen
Lohneveien 212
4640 Søgne

Søgne, 16. mars 2015

Statens vegvesen, Region Sør
Serviceboks 723
4808 Arendal

E39 VOLLEBERG – DØLE BRU - Høringsuttalelse – frist 27. mars 2015
Vi viser til kunngjøringen om at Statens vegvesen, overfor Søgne kommune, anbefaler trase 12000 tidligere omtalt som «blå søndre» og at de ikke vil nekte trase 12200 «blå indre».
Da veiplanen for Søgne faktisk utgjør det største og mest ødeleggende inngrep i bygdas sentrale
arealer/naturområder i kommunens historie, vil vi meddele vårt syn.
Folkehelse – støy og forurensning:
Vi begynner med at det helt nylig kom frem oppsiktsvekkende og dramatiske opplysninger som
setter store deler av veiplanen gjennom bygda i et nytt og alvorlig lys. På et møte nylig
(Arbeiderpartiet sitt årsmøte i Søgne, hvor en representant fra Statens vegvesen var til stede) ble
forurensings-spørsmålet tatt opp – hvor man vurderte fremtidig forurensing (og støy) fra biltrafikken
i forhold til folks helse og livskvalitet. Dette er et helt sentralt spørsmål som vi ser ikke er blitt
tilstrekkelig vektlagt (gjelder særlig dagveitrase-forslag). Representanten fra Statens vegvesen
opplyste at man kun vurderte dette i et 20 års perspektiv. Det er alarmerende!
Veien, dersom den blir bygget, blir jo liggende i all fremtid. Kjørefarten blir adskillig høyere enn på
dagens vei med 80 km/t. I tillegg vil som kjent trafikkmengden bare øke, til dels kraftig, med tiden.
Hva da, med hensyn til folkehelsespørsmålet, om f. eks. 40 år, eller 70 år, frem i tid? Denne veien
(dagveiplanen) blir liggende like opptil bebyggelsen ved bl.a. Vedderheiaområdet, opp hele
Lohnedalen og Dal – i all fremtid. Det kan ende med at hele denne delen av bygda blir mer eller
mindre ubeboelig i fremtiden. Statens vegvesen skriver i sin temarapport om nærmiljø og friluftsliv
(side 21) bl.a. at: «…. Dette gjør at kommunen har attraktive boligområder som Lunde-Lohne…» Det
blir ikke akkurat attraktivt å bo eller bygge nye boliger på Lohne ved åpen motorvei kloss på – for å
si det sånn.
Vi erindrer godt årstallet 1979 da den nye motorveien (klasse B het den da) gjennom Søgne til Lohne
Lier, ble åpnet. Det er 36 år siden. Trafikkøkningen siden den gang har økt voldsomt – antagelig
langt over prognosene. Det korte tidsperspektivet på 20 år som man nå opererer med må være
temmelig uansvarlig. Man burde helt klart tenke adskillig mye lengre inn i fremtiden – kanskje så
langt som i et 70-80 års perspektiv. Først da kan man snakke om en viss fremtidsrettet, ansvarlig
planlegging. 20 år er bare et kort øyeblikk i denne sammenheng.
Det er trist å registrere hvor lettvint man velger å nærmest overse hensynet til folkehelsa – støy og
utslipp/svevestøv – både på kort sikt og i et langtidsperspektiv. Disse helt sentrale berørte arealer er
her folk skal bo og leve, også i fremtiden, og det må Statens vegvesen ta innover seg.
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Vi mener dette forholdet alene vil utelukke dagens veiforslag med åpen vei, særlig øst for Lohne
Lier.
Folkehelsa i anleggsperioden. En anleggsperiode vil jo vare over flere år. I denne perioden vil
mange som bor i nærheten av veianlegget utvilsomt bli så plaget av særlig støy, men også
forurensing osv., at man ikke/neppe kan bo i sine hjem. Må man da bo på hotell i årevis??? Hvem
skal betale evt. slike utgifter og hvem tar ansvar for de berørte innbyggeres helse og livskvalitet i en
så lang periode?
Også derfor mener vi at dagvei absolutt ikke kan bygges så nære bebyggelse som man foreslår i dag.
Veien må derfor enten i tunnel også mellom Vedderheiaområdet og Lohne Lier, eller i annen trase
langt unna boligområdene.
Naturområdet Lohneskogen nord.
Vi stusser adskillig over hvor lite Statens vegvesen tar reelle hensyn til de store verdiene som faktisk
eksisterer og delvis beskrives om bl.a. Lohneskogen nord. Det dreier seg virkelig om store reelle
livskvalitets-verdier, for mange mennesker, knyttet til f. eks. daglige turer, rekreasjon, idrett, rene
naturopplevelser, jakt, osv. Vi kjenner området svært godt og mener det må verdioppgraderes
vesentlig og hensyntas reelt. Vi vil derfor redegjøre, og dokumentere, dette nærmere nedenfor.
-

Dette området benyttes kontinuerlig til turområde, og da spesielt Tagveien og
Havåsmyrveien og videre innover skogsområdene. Dette gjelder f.eks. folk som går
daglig tur med hunden, barnefamilier, turgrupper osv., samt folk som har interesse av
det historiske Tag-området (i sin tid Norges største postordrefirma med 30 ansatte,
stiftet 1898). Man skal merke seg at beboere i Lohnedalen stort sett benytter
Lohneskogen Nord som nærområde for tur og rekreasjon. I vest er jo nærområdet
allerede rasert av Lohne Lier industriområde. Det gjenværende naturområdet i
Lohneskogen Nord er derfor av virkelig stor betydning for lokalbefolkningen hvis man
vil gå en tur, uten først å måtte sette seg i bilen.

-

I sport og idretts-sammenheng benyttes Lohneskogen bl.a. til terrengløp og orientering.
Det foreligger orienteringskart for området på nordsiden av Lohne (Turkart Lohne-Solås
utgitt av Søgne og Songdalen o-klubb).

-

Lohneskogen generelt er et viktig jaktområde, spesielt for storvilt. En 4-felts motorvei
gjennom dette området vil være et nådestøt mot storviltbestanden og dermed
jaktinteressene i denne del av kommunen. Vi nevner også bestanden av mår.

-

Ny fisketrapp v/Stemmen. I nær fremtid blir det bygget fisketrapp for anadrom fisk ved
Stemmen (Repstadvannets sydende). Det vil medføre at anadrom fisk igjen vil kunne
vandre inn i Repstadvannet, og etter hvert også til Tronstadvannet og Birkelandsvannet.
Dette er en lokalt stor begivenhet og styrker vesentlig området Repstadvannet/
Lohneskogen som et av kommunens fineste natur- og frilufts-eldoradoer. Nevner at da
Stemmen ble bygget i 1917 til vann/kraftverk kunne ikke lenger anadrome fisk vandre
videre slik som tidligere.

-

Matjord og fiskebekk. Ved Knollen (Lohne Lier industriområde) krysser den planlagte
veien (12000/12200) over et ca. 50 dekar stort dyrka mark med ypperlig matjord.
Gjennom dette oppdyrka området ligger elva Dåsåna, som er en av Søgnes beste
fiskebekker og er en svært viktig gytebekk for anadrom fisk. Bekken må ikke forurenses
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i anleggsperioden da slam som transporteres med vannmassene vil havne i Lohnetjønn
naturreservat. Om også dette gytebekkområdet, inkludert Lohnetjønn, ødelegges eller
skades av veien så illustrerer veiplanen en demonstrativ forakt for de grønne verdier.
-

Lohneskogen er et ornitologisk rikt og viktig område med solide bestander av f. eks.
flere arter rovfugl, hakkespetter osv. Vi skal selvsagt ikke ramse opp hele det rike fugleog dyrelivet i området, men nevner likevel noen litt spesielle arter som er verd å merke
seg. Bl.a. følgende arter har denne skogen som leveområde og hekker til dels fast eller
periodisk: svartspett, grønnspett, flaggspett, hvitryggspett (nær truet), dvergspett
(tidligere sårbar) og gråspett (tidligere nær truet). Tretåspett (tidligere nær truet) sees
også sporadisk, mens hekking er usikkert. Spettene trives fordi Tag og omliggende
områder har de typiske naturkvaliteter som kreves, bl.a. død og døende
skog/blandingsskog. Den nå nær truede, tidligere kritisk truet, hønsehauken, hekker
her. Musvåken holder også til i området. Så nevner vi at sør-enden av Repstadvannet er
potensielt hekkeområde for vintererle, rasteplass for vadere (gluttsnipe) og
overvintringsområde for fossekall, sangsvane og ender. Havørn er observert ved
Stemmen-området. En stor del av opplysningene her er innhentet fra ornitologisk hold.

-

En åpen trase gjennom Lohneskogen nord vil fragmentere de fleste skogeiendommene
og rasere de gamle, til dels gresskledde adkomstveiene her. Ved åpen vei må jo de aller
fleste måtte ha nye adkomstveger, og dette vil føre til enda større inngrep og
ødeleggelser innover i naturen.

-

Verdien av boligeiendommene i Lohnedalen, særlig vestre del, vil bli til dels vesentlig
forringet. I området er ganske nye boligfelt og dessuten fortetting med nye boliger.
Denne veiplanen illustrerer på sørgelig vis hvor uforutsigbar livssituasjonen er blitt for
de som har bygget hus og bosatt seg her.

-

Det ble for noen år siden utarbeidet en privat plan om en beskjeden utbygging av noen
boliger fra Lohneveien og oppover mot Tag. Vi er også kjent med at Søgne kommune på
1980- tallet leide inn et konsulentfirma til å se på hvilke områder i Søgne som egnet seg
best til fremtidens boligområder. Da var det Tag/Lohneskog-området og Vedderheia
som ble anbefalt.

-

Havåsen bygdeborg? Denne fjelltoppen omtales som en mulig gammel bygdeborg. Vi
har ikke noen konkrete kunnskaper om dette, men saken bør undersøkes av fagfolk.

-

Det er innlevert et privat forslag til naturreservat for Lohneskogen nord for noen år
siden. Dette jobbes det videre med.

-

Det har i mange år foreligget planer om golfbane på Tag, senest i Kommuneplankart for
Søgne 2007 – 2016, vedtatt av kommunestyret 21.06.2007, hvor området på Tag er
merket med lys grønt (foreslått Friområde/park/turvei/idrettsanlegg). Disse planene er
foreløpig lagt på is og tatt ut av planen, men viser potensialet til dette området.
Det er verd å merke seg at i forbindelse med denne kommuneplanen for Søgne har
Vest-Agder fylkeskommune kommet med en del innsigelser (2006), og om planene for
golfbane på Tag uttales følgende:
«En utbygging av golfbane på Tag vil, etter hovedutvalgets oppfatning, gi betydelige
utfordringer i forhold til planlegging og gjennomføring med hensyn til kulturminner,
miljø og kulturlandskap. Hovedutvalget tar forbehold om å kunne komme med
innsigelse til den videre planleggingen av dette området, hvis ikke
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kulturminneinteressene blir godt nok ivaretatt.» (uthevet av oss).
Alt dette beskriver med overveldende tydelighet hvor viktig Lohneskogen nord har
vært vurdert til - og faktisk fortsatt er.

Oppsummering vedr. Nærmiljø og friluftsliv:
OBS: I temarapporten Nærmiljø og friluftsliv, side 46, trasealternativ 12200 skriver Statens vegvesen
«For nærmiljø vil alternativet i liten grad medføre noen virkning, da den stort sett unngår områder
med store nærmiljøverdier». Det samme står under alternativ 12000, side 42.
Dette Statens vegvesen skriver her er jo komplett feil. Det er jo nettopp for nærmiljøverdiene at
en åpen vei her vil være så fullstendig ødeleggende. Nærmiljøet er jo ikke bare arealet like rundt
boligen/hagen, men i høyeste grad de nære omkringliggende naturområder. Vi synes det ikke går
an å konkludere slik vegvesenet her har gjort.
Dette området er i dag minst like viktig som tidligere, kanskje mer enn noen gang, på grunn av
allerede økt beboelse på Lohne-området og at det i fremtiden vil bli ytterligere boligfortetting. At
dette området er en av kommunens absolutte indrefileter for innbyggerne og kommunens fremtid
er utvilsomt. En brutal motorvei gjennom området vil ta fra innbyggere og kommunen svære
verdier og legge betydelige, og helt unødvendige, begrensinger i de fremtidige utviklingsmuligheter
og grønne, varige verdier. Området vil, med åpen vei, bli rensket for det meste av grønt liv og øvrige
verdier. Skogsområdet blir fullstendig ubrukelig/utilnærmelig i opptil flere hundre meters bredde
langs veien.
Man kan kanskje hevde at disse områdene ikke er fullt av truede arter (rødliste-arter) eller andre
spesielle kvaliteter som hver for seg kan vektes høyt. I utredninger skilles det mellom landskap,
naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv osv. Folk som ferdes i naturen oppfatter «verdi» - eller det at noe
er «fint» - som sum av mange faktorer. Landskap og natur er vanskelig å skille for folk flest. Hver for
seg blir kanskje slike område-biter vektet lavt, mens folks oppfatning av dette er av en vesentlig
høyere verdi, når et større område sees i sammenheng. Man kan ikke bare legge til grunn at man
ikke finner rødlistearter e.l. i eller langs veitraseen – det blir meningsløst og uansvarlig.
Når man vil gå en tur i skogen er det jo for å søke ro og fred, få frisk luft, og høre fuglesang, bekker
som sildrer, lyder og lukter generelt, synsinntrykk, velbefinnenhet osv.! - ikke for å bli møtt av
evindelig og ustoppelig trafikkstøy og forurensning fra en 4-felts motorveg, og istykkersprengte
naturområder!
Øvrige kommentarer:
Tunnel-lengder.
Statens vegvesen har fremholdt at de ikke uten videre er så velvillig til tunneler lengere enn 4-5 km.
I dette tilfellet, hvor Statens vegvesen, på underlig og provoserende vis, prøver å presse en brutal 4felts motorvei gjennom vår smale, trange og tett befolkede kommune, må man akseptere å avvike
fra det nevnte tunnel-lengde-ønsket. Det er for å ikke ødelegge «ei halv bygd» og betydelig deler av
kommunens fremtidige utviklingsmuligheter, folkehelse osv. at man ikke kan se seg blind på slike
tunnellengde-ønsker fra vegvesenets side. Det kan ikke være nevneverdig kontroversielt å legge
veien i tunnel også under Lohneskogen, de få hundre meterne, ca. 1400, som det er snakk om. Vi
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oppfordrer Statens vegvesen til å innpasse slikt samfunnsansvar i veiplanen.
Vi presiserer at en forlengelse av tunnel her må gå helt vest til inn i Lohne Lier industriområde. En
eventuell tunnelåpning lengre øst enn Lohne Lier (f.eks. ved Tagområdet) vil være svært
ødeleggende for beboerne på den vestligste delen av Lohne. Det er nettopp her at traseene ligger
nærmest opp til bebyggelsen. Det vil i så fall bli store konsentrasjoner av forurensning i området
rundt tunnelåpningen og ned til bebyggelsen. Støyen vil også bli voldsom på grunn av bl.a. tubaeffekten.
Ansvar:
Vi anbefaler Statens vegvesen å selv ta ansvar for de konsekvensene åpen vei medfører for bygda.
Det kan de gjøre ved å selv ta saken opp direkte med Søgnes politikere og be dem gå med på å velge
tunnel også mellom Vedderheia og Lohne Lier. Enda bedre for kommunen vil være å legge veien
adskillig lengre nord og bort fra bebyggelsen, evt. at veien trekkes nord for Søgne og inn i mer
ubebodde, glisgrente områder. Dette er det, som kjent, veldig mange som hevder er beste løsning.
Dersom SVV velger å trå inn i et slikt ansvarlighetsnivå vil det bli et vendepunkt i ansvarlighet for
veimyndighetene – noe som vil tjene hele samfunnet. Noen må gå foran!!! Det har SVV, region Sør,
nå en gyllen anledning til å velge.
Konklusjon:
Vi mener det ikke kan bygges 4-felts motorvei gjennom Søgne kommune slik vegvesenet foreslår i
alternativ 12000 og 12200 (dagvei-traseene mellom Klepland og Lohne Lier).
Derfor gjenstår i realiteten kun disse valgmuligheter – slik vi ser det:
-

Trase 12000 er totalt uakseptabel.

-

Trase 12200 «Blå nordre» kan vurderes, men KUN dersom den legges i tunnel også
under hele Lohneskogen helt til inn i Lohne Lier industriområde.

-

Adskillig bedre er avgjort å utrede flytting av veien betydelig lengre bort fra
boligområdene. Alternativet med å skyve veien nord for kommunen, inn i mer
glisgrente områder, vil kunne være en god løsning.

-

Et fornuftig alternativ er å vurdere å utsette veiplanen i noen år på grunn av de
omfattende skadevirkningene og konfliktnivået. Vi nevner også siste utgave av FN’s
klimarapport, som inneholder særs viktige forhold som bør tillegges vekt i vår
sammenheng (trafikk-forurensing osv.).

Med vennlig hilsen
Tordis Andersen

Arvid Andersen

KOPI sendt Søgne kommune samt kommuneoverlegen og Klima- og miljøministeren.
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Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen registrerer kommentarene som Tordis og Arvid Andersen har til
kommunedelplanen som er lagt ut til høring og deres konklusjon om at 12200 kan
vurderes dersom det legges tunnel under hele Lohneskogen til Lohnelier og
boligområdene unngås. Andersen kommer også med et innspill om å utsette
planleggingen noen år. Merknadene tas ikke til følge.
Dagens veg, primært på strekningen Lindelia-Døle Bru, har svært dårlig trafikksikkerhet
og behovet for en snarlig ny veg er uttrykt fra regionale og kommunale myndigheter samt
en rekke interesseorganisasjoner. Statens vegvesen ser det derfor ikke som aktuelt å
utsette vegplanen. Videre har også regjeringen lagt denne vegstrekningen inn i det nye
vegselskapet «Nye veier AS» med tanke på en realisering av hele vegstrekningen
Kristiansand – Stavanger (Ålgård) som 4-feltsveg innen 20 år.
Konsekvensutredningen for fagtema nærmiljø og friluftsliv bygger på anerkjent metodikk
når det vurderes som at 12000 og 12200 for det meste ikke berører viktige
nærmiljøområder. Vi ser riktignok at 12000 nok vil berøre områdene ved Lohne i større
grad enn 12200. I arbeidet med reguleringsplanen vil Statens vegvesen jobbe videre med
optimalisering av veglinjen der vi vil ha fokus på landskapstilpasning, støyskjerming og
svevestøvsproblematikk, viktige friluftsakser og vilttrekk. Dette vil også gjelde i
anleggsfasen, der nasjonale forskrifter blant annet setter strenge krav til tiltak forbundet
med støy og luftforurensing. Når avbøtende tiltak skal utarbeides, vil vi så langt som mulig
ta hensyn til forholdene som Tordis og Arvid Andersens har spilt inn. Målet vårt er den
nye vegens negative effekt skal minimeres og vi setter derfor stor pris på de gode og
detaljerte innspillene, som kan være nyttige å ta med til reguleringsplanfasen. Vi viser for
øvrig til dette dokumentets innledning for generelle kommentarer.

Side 111 av 130

30-ORTISI Eiendom
Hei,
Jeg representerer Ortisi Eiendom som eier bygget som står på Lohnelia 70, 4640
Søgne. Jeg ser den planlagt nye veien går rett igjennom dette bygget. Det jeg lurer
på er hvordan dette blir videre med kjøp av denne eiendommen. Jeg er innforstått
med at kommer veien der så må bygget vekk, men når vil dette arbeidet starte fra
deres side? Det er i dag en leietager på bygget som har en leieavtale frem til ca
halve 2019. Ser det står noe om oppstart fra 2018, kan du på nåværende tidspunkt si
noe om når eventuelt bygget må rives? Planlegging av eventuelt nytt bygg ønsker vi
jo selvsagt å komme i gang med så fort vi vet utfallet av hva som skjer med Lohnelia
70.
Vil det være av interesse å leie dette bygget som en anleggskontor/verksted dersom
det skulle bli en fase mellom dagens leiekontrakt og at bygget kjøpes. Det er ikke så
lett å leie ut på basis at det skal rives når ny vei kommer.Johnny Dale
ORTISI Eiendom AS
Telefon: 47613080

Statens vegvesens kommentar:
Som eier av Lohnelia 70 har ORTISI Eiendom AS spørsmål omkring innløsning av
eiendom.
Forslag til kommunedelplan setter av en korridor som den nye vegen skal
detaljplanlegges innenfor. Det vil si at eksakt veglinje ikke er bestemt enda. I
reguleringsplanfasen vil linjen optimaliseres for å minimere ulemper for berørte parter og
interesser. Så snart Statens vegvesen vet hvilke konsekvenser prosjektet kan ha å si for
ORTISI Eiendom AS, vil vi gå i dialog for å søke å finne akseptable løsninger for de som
blir berørt av utbyggingen. Dette vil også gjelde forhold som gir en forutsigbarhet for dere
som grunneiere. Dette vil trolig skje høsten 2015 etter at reguleringsplanarbeidet er
formelt igangsatt.
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31-Leiv Flatelid

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen registrerer overdragelse av eiendommen fra Leiv Flatland til sønnene
Atle og Trond Flatelid. Videre korrespondanse vil skje til de nye eierne.
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32-Ida Knutsen

Side 114 av 130

Side 115 av 130

Side 116 av 130

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg Ida Knutsens innspill angående konsekvensene som en ny
veg vil ha for nærmiljøet på Lohne. Hun savner blant annet en helhetlig vurdering av de
ikke prissatte temaene.
Statens vegvesen vil i den forbindelse vise til at utredningene for ikke-prissatte tema er
gjort etter nasjonal anerkjent metodikk. Denne er beskrevet i KU-rapportene for hvert
deltema. For ytterligere beskrivelse av den samfunnsøkonomiske sammenstillingen der
prissatte og ikke-prissatte tema sees samlet, viser vi til Statens vegvesens håndbok
V712, veileder konsekvensanalyser.
Innspillene tas med videre til reguleringsplanfasen når vedtatt veglinje skal optimaliseres.
I dette arbeidet vil vi vektlegge både å finne en veglinje som kan minimere ulempene som
en ny veg vil ha for beboerne på Lohne, samt søke finne gode avbøtende tiltak der dette
synes påkrevd. Slike avbøtende tiltak kan f.eks bestå av støy- og svevestøvsdempende
tiltak både for boliger, skoleelever og friluftsområdene. Et annet avbøtende tiltak kan
f.eks. være omlegging av turstier og –stinett i området. I et slikt arbeid ser vi det som
naturlig å involvere både lokalbefolkningen og kommunens administrasjon.
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33-Andreas Danevad
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Statens vegvesens kommentar:
Vi noterer oss Andreas Danevad sine merknader til kommunedelplan med KU og
registrerer hans bekymring for konsekvensene som ny veg vil kunne få for bruken av
Repstadvann som rekreasjonsområde.
Danevad mener blant annet at utredningene framstår som ufullstendige. Statens
vegvesen mener imidlertid at temarapportene har et detaljnivå tilpasset
kommunedelplannivå og derfor ikke nødvendigvis har med detaljkunnskaper som
Danevad etterlyser. Vi føler oss trygg på at utredningene er beslutningsrelevante, særlig i
lys av at regionale myndigheter ikke har hatt innvendinger til rapportene. Vi anser derfor
vurderingene som tilstrekkelige, både hva gjelder verdi, omfang og konsekvens av tiltaket
og kost-nytte-vurderingen som er gitt i hovedrapporten i kommunedelplanen. Vi viser til
dette dokumentets innledning for utdyping av begrunnelsene.
Når vi i reguleringsplanfasen skal optimalisere veglinjen vil vi i den grad det er mulig ta
hensyn til Danevads innspill og kommentarer slik at bruken av friluftsområdene ved
Repstadvannet i minst mulig grad blir berørt av ny veg.
I reguleringsplanfasen vil det også utarbeides en Ytre miljø-plan som skal tilpasses de
lokale forhold og foreslå ev. avbøtende tiltak, for eksempel for ørretbestanden og
beveraktiviteten i Repstadvann.

Danevad foreslår at tunnelen må forlenges så den går under Tverråna, evt at det
bygges en ny kort tunnel etter passeringen av Tverråna. Det er Statens vegvesen
sitt standpunkt at tunell under Tverråna er uaktuelt pga store merkostnader. En
ev. kort tunell etter passeringen av Tverråna kan ikke gjennomføres slik veglinja
ligger i kommunedelplanen og er trolig vanskelig gjennomførbar og
kostnadskrevende.
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34-Gerd Torhild Kjær

Statens vegvesens kommentar:
Statens vegvesen noterer seg at Gerd Torhild Kjør krever sin eiendom (gnr 49 bnr 19)
innløst dersom broen over Trysfjord blir vedtatt.
Foreløpig er ikke endelig vegtrasé klar men plassert innenfor en bred korridor, slik de er
vist i kommunedelplankartet. I reguleringsfasen vil veglinjen derimot optimaliseres. Når
linjen er klar vil en få oversikt over hvilke konsekvenser det vil få for grunneierne i
området. Den vedtatte reguleringsplanen vil eventuelt gir hjemmel for innløsing av
eiendommen. Hvordan eiendommen berøres i reguleringsplanen vil være avgjørende for
hvordan Vegvesenet vil behandle innløsingsspørsmålet.
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35-Jan Stubstad
Hei jeg ønsker å få registrert følgende innspill til kommunedelplan «E39 Volleberg–Døle
Bru»
Først noen punkter som kun er aktuelle å vurdere i forbindelse med 12200. (mellom
Vedderheia og Lohnelier).
Med tanke på å skjerme Lohne og bevare mest mulig av dagens næringsareal ved Lohnelier
bør man vurdere å flytte traseen lenger nord mot Tag samt å heve traseen til mellom 80-90
moh.
Om dette er mulig avhenger vel først og fremst om hvordan det er mulig å legge tunnelen
under Vedderheia?
Tenker da på hvilken høyde og retning man kan få i utløpet av tunnelen.
Her er noen punkter som bør vurderes:
1. Vurdere å utvide plankorridor mellom Vedderheia og Lohnelier. (vedlegg 1).
2. Heve traseen til mellom 80 og 90 moh ved Tag for så å gå ned til rundt 70 moh nord for
«lohnelia 70» (vedlegg 2)
3. Skjæring eller tunnel igjennom nordre del av Havåsen (vedlegg 3)
4. Vurdere rør under fylling fremfor bru over Dåsåna. (Vedlegg 4)
5. Trekke veien lenger nord-vest ved Dåsåna slik at fyllingen blir lagt på fjell som allerede ligger
på mellom 40 og 70 moh. (vedlegg 3)

Må da være en fordel å få veien opp på minst samme høyde som ved Lindelia (70 moh)
og på nordsiden av allerede utbygd næringsareal?
Vi slipper da også unna de store synlige fyllingene mellom Lunde og Lohnelier.
På strekningen Lohnelier-Døle Bru regner jeg med minst 8-10 bolig eiendommer vil få tilbud
om innløsning.
2 ved Døle Bru, 1 ved E39/holmen og resten langs Eikestølveien.
For strekningen Lindelia – Dølebru har jeg følgende punkter som bør vurderes:
1. Heve trassen til minst 70 moh fra Lindelia til brua over Trysfjorden.
2. Vurdere om ikke eksisterende E39 fra vest kan gå på nordsiden av ny E39 frem til
rundkjøring ved Lohnelier.
3. Heve brua slik at den havner på 80-90 moh vest for Trysfjorden.
4. Heve trassen i Dyredalen og ved Døle Bru slik at høydeforskjellen blir minst mulig. (Vedlegg
5)
5. Massebalansen tilsier vel også at det lønner seg å heve veien på denne strekningen?
6. Vurdere om og hvor man trenger viltovergang.

Mvh
Jan Stubstad
Stubstad 166
4640 Søgne
Mob 90863832
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Vedlegg1- PLAN Kommunedeplan12200

Vedlegg2- Alternativ 12200kart del 2
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Vedlegg3 Alternativ 12200kart del 2

Vedlegg4 Dåsånabekk vedLohnelier
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Vedlegg5- Alternativ 12200kart del 4

Statens vegvesens kommentar:
Vi noterer oss Jan Stubstad’s konkrete innspill og kommentarer til optimalisering av
veglinjene som skal gjøres i den videre planleggingen.
Statens vegvesen ser at løsningene vist i vedlegg 1 og 2 ligger utenfor
kommunedelplankorridoren og er derfor ikke er aktuelle å gjennomføre.
Øvrige innspill tar vi med oss til reguleringsplanfasen hvor innspillene tas opp til
vurdering når veglinjen optimaliseres, blant annet i forhold til høyde og kurvatur. I
denne fasen vil vi også vurdere hvor det er gunstig å legge viltoverganger/underganger. Optimaliseringen må imidlertid skje innenfor den meldte
kommunedelplankorridoren og tilpasses vegnormalens krav til sikt, kurvatur og
trafikksikkerhet.
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36-Gunvorog ØyvindDovland
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Statens vegvesens kommentar:
Vi merker oss Gunvor og Øyvind Dovland sin bekymring for at bru over Trysfjorden kan bli
liggende 100 meter fra deres hyttetomt, og har forståelse for opplevelsen av at idyllen
deres med dette blir ødelagt.
Foreløpig er ikke endelig vegtrasé fastlagt hverken i horisontal eller vertikalplanet og er
derfor vist som en bred korridor på kommunedelplankartet. I reguleringsfasen vil veglinjen
imidlertid optimaliseres for alle relevante forhold. Når den endelige veglinjen er klar vil vi få
oversikt over hvilke konsekvenser tiltaket vil få for grunneierne i området. Den vedtatte
reguleringsplanen vil eventuelt gir hjemmel for innløsing av eiendommen. Hvordan
eiendommen berøres i reguleringsplanen vil være avgjørende for hvordan Vegvesenet vil
behandle innløsingsspørsmålet.
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37-NOS Invest AS

Hei,
Vi eier tomt 69/136(Østre Lohnelier 85). Har vært i møte med Jon Terje Ekeland(Statens
Vegvesen) og fått beskjed om at vår tomt kan bli berørt av den nye veien.
Vi går med planer om å søke inn et bygg på tomta og trenger snarest mulig å få vite noe om
tidsperspektiv og om vår tomt blir berørt.
Fikk beskjed av dere i møtet at byggelinja kan bli bestemt til 100 meter fra veien, da vil
nesten hele vår tomt «forsvinne». Trenger derfor også å få vite noe rundt dette med erstatning.
Vi har leietaker på tomta pr i dag, men de har sagt opp og er derfor avhengige av å få disse
tingene klarlagt raskest mulig slik at vi kan få til noe leie inntekt på tomta igjen.
Dere må gjerne komme med et forslag på kjøp eller leia av tomta vår. Vi er åpne for innspill.
Hører fra dere.
Mvh
Paul Brandsdal
Nos Invest AS
Mobil: 911 64 805

Statens vegvesens kommentar:
Vi merker oss Paul Brandsdal, på vegne av Nos Invest AS, sin beskrivelse av situasjonen
for det regulerte næringsområdet, og forstår at Nos Invest AS ønsker å få avklart forhold
omkring utbyggingens tidsperspektiv, den endelig byggelinjen i forhold til tomten og
erstatning.
Forslag til kommunedelplan setter av en korridor som den nye vegen skal detaljplanlegges
innenfor. Det vil si at eksakt veglinje ikke er bestemt enda. I reguleringsplanfasen vil linjen
optimaliseres for å minimere ulemper for berørte parter og interesser. Så snart Statens
vegvesen vet hvilke konsekvenser prosjektet kan ha å si for Nos Invest AS, vil vi kunne gå
i dialog for å søke å finne løsninger for de som blir berørt av utbyggingen. Dette vil trolig
skje høsten 2015 etter at reguleringsplanarbeidet er formelt igangsatt.
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38-TT Eiendom AS
Hei
Viser til kunngjøring på hjemmesiden til Søgne kommune og har følgende merknader til
kommuneplanen.
TT Eiendom AS er via Lohne Næringstomter AS eier av regulert næringsområde – dvs
resterende tomter som ikke er solgt.
I tillegg har Lohne Næringstomter og opsjon på ytterligere ca 200 da avsatt til næringsformål
på gjeldende kommuneplan.
I forbindelse med at nye E 39 sannsynligvis skal bygges rett gjennom næringsområdet
forutsettes det at de virkelige verdiene i området blir erstattet.
Etter hva vi foreløpig har registrert er det er over 70 da av vårt område regulert til næring som
må erstattes. I tillegg så vil det og måtte gjøres betydelige arbeider med atkomst samt øvrig
infrastruktur i området for at ikke resterende verdier skal reduseres.
Anmerker her og at vi antar der muligens og blir utfordringer mht videre utvikling/salg av
tomter i planleggingsfasen/anleggsfasen frem til ny infrastruktur er etablert. Her forutsettes
det og at dette erstattes slik at dagens verdi av området ikke forringes.
Avslutningsvis vil vi og nevne at vi ønsker å hjelpe til med å finne gode løsninger for de
forskjellige utfordringer utbyggingen måtte medføre.
Vennlig hilsen

TT Eiendom AS
Tom Eikså
Mob: 916 11 110
epost: tom@ttas.no
web: www.ttas.no
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Statens vegvesens kommentar:
Vi merker oss at TT Eiendom AS bekymring for hvordan ny E39 kan virke inn på deres
regulerte næringsområde. Statens vegvesen tar med seg disse merknadene i det videre
planarbeidet.
Statens vegvesen ønsker en god dialog vedrørende utvikling av området og for å finne de
beste løsninger i anleggsfasen og i permanent situasjon, og setter pris på at TT Eiendom
ønsker det samme.
Forslag til kommunedelplan setter av en korridor som den nye vegen skal
detaljplanlegges innenfor. Det vil si at eksakt veglinje ikke er bestemt enda. I
reguleringsplanfasen vil linjen optimaliseres for å minimere ulemper for berørte parter og
interesser. For strekningen som berører TT Eiendom AS, vil vi å søke å finne en veglinje
samt avbøtende tiltak i form av omregulering mm som skaper minst mulig ulemper for
utviklingen av næringsområdet. Dette vil trolig skje høsten 2015 etter at
reguleringsplanarbeidet er formelt igangsatt.
Når det gjelder spørsmål vedrørende erstatning, så er dette noe vi må komme tilbake til
når de endelige konsekvensene av reguleringsplanen er klarlagt.
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Att:
firmapost-sor@vegvesen.no

Elektronisk post
MANDAL OG SØGNE KOMMUNE VEST-AGDER - OFFENTLIG ETTERSYN
AV FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING
E39 VOLLEBERG-DØLE BRU - UTTALELSE FRA FISKERIDIREKTORATET
REGION SØR
Det vises til Deres oversendelse av 26. januar 2015 med høring av forslag til
kommunedelplan m/KU for ny E39 på strekningen Volleberg til Døle bru i Søgne og
Mandal kommuner.
Fiskeridirektoratets ansvar og medvirkning
Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utøvende organ innen fiskeri- og
havbruksforvaltning i Norge. Fiskeridirektoratets regioner skal ivareta disse
interessene i det regionale og lokale planarbeidet. Reguleringsmyndigheten, i dette
tilfellet kommunen, er forpliktet etter plan- og bygningsloven å legge til rette for
medvirkning, mens Fiskeridirektoratets regionkontorer er forpliktet til å delta.
Innspill fra Fiskeridirektoratet region Sør
Fiskeridirektoratet region Sør vil opplyse om til at det er registrert et gytefelt for
torsk i Trysfjorden (gyteperioden januar-april), jf vedlagte kartutsnitt.

Postadresse:
Postboks 185 Sentrum 5804 Bergen
Organisasjonsnr: 971 203 420

Besøksadresse:
E-postadresse:

Strandgaten 56
postmottak@fiskeridir.no

Telefon:
Internett:

03495
Telefaks: 51491689
www.fiskeridir.no

Fiskeridirektoratet region Sør antar at det bare er trasealternativene med kryssing av
Trysfjorden som vil kunne få konsekvenser for gyteområdet. Fiskeridirektoratet
region Sør er ikke kjent med at det er andre fiskeri- og/eller akvakulturinteresser
innenfor planområdet. Det antas at det primært vil være under anleggsfasen at
trasevalg med kryssing av Trysfjorden vil kunne få negative konsekvenser for
gytefeltet. Det vil derfor være avbøtende om arbeider som sprengning og
mudring/deponering i sjø skjer utenfor gyteperioden.

Med hilsen

Anne Brit Fjermedal
seksjonssjef
Eirin Roaldsen
seniorrådgiver

Brevet er elektronisk godkjent og sendes uten underskrift
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