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         Rosseland 11.11.2011 
 
Konseptvalgutredning for samferdselspakke Kristiansandsregionen – høringsuttalelse. 
 
Det vises til ovennevnte utredning. 
 
Med bakgrunn i de fremlagte dokumenter, har vi følgende bemerkninger knyttet til vegstrekningen 
E39 Breimyrkrysset – Søgne grense:   

 
Som det fremgår av utredningen planlegges det å gjennomføre en rekke tiltak for å forbedre 
dagens vanskelige situasjon.  Dette gjøres i påvente av ny veg i vedtatt trasè i perioden 2028 – 
2029. 
 
Vi setter pris på at alternativet med en smal fire felts veg i dagens trasè frarådes, og at man 
velger å gå for en tidsmessig og fremtidsrettet løsning knyttet til den allerede vedtatte trasè.   
 
Vi er imidlertid av den formening at det tidsperspektiv som man har valgt i forhold til å 
gjennomføre bygging av den nye vegen, er for langt fram i tid.  Bygging av denne vegen må 
komme mye tidligere. Situasjonen slik den fortoner seg i dag, er svært vanskelig for 
innbyggerne i Songdalen og Søgne.  Vi ser at de foreslåtte tiltak i påvente av ny veg vil kunne 
avhjelpe denne situasjonen noe, men skal Songdalen og Søgne ha noen fremtid som 
vekstkommuner, må den nye vegen komme mye raskere.  Dersom dette ikke skjer, vil den 
fremtidige veksten i Kristiansandsregionen, komme på østsiden av Kristiansand.  Dette vil 
kunne føre til at hele tyngdepunktet for både befolknings- og næringsutviklingen, vil 
forskyves til områdene øst for Kristiansand, med Songdalen, Søgne og delvis også 
Mandalsregionen som skadelidende og de store taperne. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte, ber vi om at det legges til rette for en positiv utvikling for 
kommunene vest for Kristiansand, ved at bygging av ny veg på strekningen Breimyrkrysset – 
Søgne grense blir fremskyndet betydelig i forhold til utredningens tidsplan.  

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
Bjørn Nyborg (s), Nesvegen 3, 4647 Brennåsen 
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