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E39 Lyngdal øst – Lyngdal vest 
Til naboer, grunneiere, eiere av fritidseiendommer, 
næringsdrivende og andre brukere av området i tilknytning av 
ny E39 gjennom Lyngdal.  
 
Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland forbereder seg nå til å bygge ny firefelts motorvei 
fra Herdal til Røyskår på oppdrag for Nye Veier. Veien som skal bygges er ca 9,7 km lang, 
og består av 6,2 km tunnel og ca. 800 meter med brukonstruksjon. Kvellandsbrua er den 
lengste brua, og krysser Lygna.  
 
Arbeidet starter oktober/november i år og er planlagt ferdig sommeren 2025. I oppstarten 
vil arbeidet bestå i å avskoge og klargjøre for riggområde.  
 
Riggområdene vil inneholde lager, verksted, vaskefasiliteter og spise- og kontorbrakker. 
Hovedriggen blir i Herdal, men vi kommer også til å ha rigger på Foss og Hårikstad. Planen 
er at riggene er klar desember 2021.  
 
Det vil også foregå anleggsarbeid i terrenget for å komme i gang med tunneldriving. I 
forbindelse med dette mobiliserer vi anleggsmaskiner som skal bore og sprenge fjell. Dette 
arbeidet fører med seg en del støy, både fra anleggsmaskiner og sprengningsarbeid. Vi 
kan forsikre at arbeidet gjennomføres på en trygg måte, både for oss på anlegg og for deg 
som er tett på anlegget.  
 
Få varsel på SMS før vi sprenger! 
Besøk E39Lyngdal.no og meld deg på SMS-varsling. Da får du SMS fra oss 15-30 minutter 
før hver salve detoneres. Ca 2 minutter før selve detonasjon, vil det komme et støtvis 
signal, som en sirene. Dersom du bor tett på anleggsområdet, og har utsikt til 
sprengningen, ber vi deg om å vennligst gå bort fra vinduer og dører. Dette er for din egen 
sikkerhet. Det vil også være folk på vaktposter, for å hindre uvedkommende publikum å 
forville seg inn i området hvor salven skal detoneres.  
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Dersom du har utstyr som er sensitivt for rystelser, bes du henvende deg til bergleder for å 
vurdere tiltak. Kontaktinformasjon bergleder: Åsmund Bjerga. Telefon 975 52 887 
 
Kontaktinformasjon 
Samfunnskontakten er bindeleddet mellom prosjektet og dere som er tett på anlegget vårt. 
Har du spørsmål, kommentarer og andre saker du ønsker å ta opp, er du velkommen til å 
ta kontakt med: 
 
Tove Ree 
Samfunnskontakt 
Mob: 996 433 09 / Tove.Ree@tsmaskin.no 
 
Vi skal være en god nabo mens vi er på besøk i Lyngdal, og vil veldig gjerne at du tar 
kontakt om du lurer på noe.  
 
Du kan kontakte oss på følgende måte: 
www.E39Lyngdal.no 
post@E39Lyngdal.no 
 
Kontakttelefon 407 07 888 
 
Følg oss gjerne på sosiale medier: 
Instagram  E39lyngdal 
Snap   E39lyngdal 
Facebook Nye Veier E39 Kristiansand - Ålgård 
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Arbeidsfellesskapet Implenia Stangeland 
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