Kristiansand, 24. februar 2006

Til Kristiansand kommune
v/ ordfører Oddvar Skisland

ER DET OSS EN GANG TIL?
•
•
•

Vil Kristiansand kommune ha et søppelforbrenningsanlegg i en av de mest
tettbefolkede bydelene?
Vil Kristiansand kommune at store deler av søppelet mellom Oslo og
Stavanger skal fraktes mellom blokker, rekkehus og eneboliger for å brennes
nær byens sentrum?
Vil Kristiansand kommune ytterligere belaste en bydel som i årtier har slitt med
forurensing fra tungindustri?

Vi i det nyopprettede Søndre Eventyrveien Vel er alvorlig bekymret for Agder
Energisentrals planer om å bygge søppelforbrenningsanlegg i sentrumsnært strøk.
Agder Energisentral har engasjert firmaet Rambøll til å utrede konsekvensene av å
bygge et slikt anlegg, blant annet mht valg av tomt.
Vi i Velforeningen protesterer mot alle foreslåtte tomtealternativer i denne bydelen.
Utbyggingen dreier seg om et gedigent bygg med en lengde på 125 meter og en
høyde på 43 meter. I tillegg kommer en pipe på 75 meter. Bygget tilsvarer en
høyblokk på ca. 12 etasjer, og med byggets lengde vil det bli et av de mest massive
bygg i Kristiansand.
Tomtealternativene er provoserende nær boligbebyggelse, barnehage og spiser
grovt av grønt- og friarealer i en bydel der store deler av befolkningen bor i rekkehusog blokkleiligheter.
Noen konsekvenser:
• Trafikken til anlegget vil medføre minimum 40 – 50 tungtransporter med
søppel hver dag.
• Trafikken til anlegget vil foregå på dagtid, dvs. i løpet av 6-7 timer. Dette
innebærer 8 – 10 søppeltrailere i timen.
• For to av tomtealternativene planlegges innkjøring fra Tinnheiaveien, som
allerede er tungt belastet med trafikk.
• Anlegget vil belaste området med tilleggsstøy, både i byggeperioden og når
det er i drift.
• Anlegget er et forbrenningsanlegg som vil forurense med støv og mulig lukt.
• Anlegget vil redusere de grøntområdene som i dag er beboernes eneste vern
mot et av de største industrianleggene i Sør-Norge.
• Alle vi i Søndre Eventyrveien vel har hus som vender mot havet i sør. Nettopp
fordi utsikten allerede skjemmes av Falconbridge sine bygg og piper, kan vi
ikke akseptere ny industri som vil blokkere for både lys og utsikt.
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Hvem kan vi stole på?
Beboerne i Søndre Eventyrveien Vel har til nå ikke vært organisert i en velforening og
har dermed ikke mottatt informasjon om utbyggingsplanene.
Ved en tilfeldighet fikk noen beboere vite om et av orienteringsmøtene til Rambøll
(Arkivet 15.2). På dette møtet brukte Rambølls representanter mye energi på å
fremstille prosjektet spiselig fremfor å informere saklig og objektivt.
Eksempler på dette:
 Konsekvenser for beboere i nabolag
Rambølls folk viste slideshow over diverse forbrenningsanlegg i Europa og
Norge, blant annet av et i Heimdal i Trøndelag. Budskapet var ikke til å misforstå:
Alle er glade for å få et 50 meter høyt forbrenningsanlegg som nærmeste nabo.
Driften av slike anlegg byr ikke på problemer.
Dette undersøkte vi: Naboer til anlegget rapporterer om betydelig økt trafikk og støy.
Trafikken til anlegget
Rambøll viser til en ny veiforbindelse mellom Kolsdalen og Tinnheiaveien som er
vedtatt bygd en gang i fremtiden. Denne veien påstår Rambøll vil medføre en
trafikkøkning på 7000 biler i døgnet (fra dagens 5000 til 12000). Opplysningen
ble brukt slik at en økning på 40 – 50 tungtransporter virket som en ubetydelig
trafikkøkning.
Dette undersøkte vi: Veivesenet sendte oss utbyggingsplanene for Tinnheiaområdet.
Den nevnte veien er tenkt å ha en trafikkøkning opp til 8000 biler i år 2035!!!
Glemte de slagget?!
I Rambølls tall om økt trafikk ved et forbrenningsanlegg unnlot de å nevne alle
tonnene med slagg som må fraktes fra anlegget. Dette var det en av
møtedeltakerne som måtte påpeke.
 Fotosimuleringer.
Rambøll la frem digitale fotosimuleringer for å vise hvordan anlegget ville se ut
i terrenget. Disse simuleringene er skremmende nok, men viser ikke den hele
og fulle sannhet for beboerne i Eventyrveien (se vedlegg). To av
tomtealternativene vil fremstå som en massiv mur foran stuevinduene til
beboerne i Søndre Eventyrvei.
Rambølls informasjon og utredninger så langt er en alvorlig provokasjon mot
beboerne i området. De få manipulasjonene vi har pekt på her er sannsynligvis bare
en liten del av det totale bildet – og i alle fall nok til at vi ikke kan stole på det arbeidet
firmaet har gjort. Dette bekymrer oss. Et reelt lokaldemokrati er basert på åpenhet,
tillit og sannferdighet.
Vi krever at det utredes andre tomtealternativer som ikke rammer tettbygde strøk. Vi
er kjent med de økonomiske utredninger som virker forlokkende mht nær lokalisering

2

til Falconbridge – der det allerede finnes et fjernvarmeanlegg. Men – noen løsninger
kan kjøpes for dyrt, og en slik massiv utbygging er en irreversibel prosess. At man
allerede har et fjernvarmeanlegg kan ikke veie tyngre enn hensynet til tusenvis av
mennesker.
Området mellom Eventyrveien og Falconbridge har i mange år vært alvorlig preget av
forurensing; alt grønt forsvant og barna måtte beskyttes mot utslipp. I de senere
årene har det vært en bedring mht vegetasjon og minkende forurensing.
SLIK VIL VI HA DET!
Med hilsen
på vegne av beboerne i Søndre Eventyrveien Vel

Stein Kr. Dillevig og Anne Sofie Wågønes
Vedlegg:
Fotosimuleringer
Kopi til:
Agder Energisentral
c/o Agder Energi Produksjon
Serviceboks 603,
4606 Kristiansand
kare.gudmund.skare@ae.no

Byutviklingsstyret
v/Hans Otto Lund
hans.otto.lund@kristiansand.kommune.no

Rambøll Norge AS
Rambøll Mapping.
kristiansand@ramboll.no
mapping@ramboll.no

Kristiansand FrP
v/Kai Magne Nerås
kai@neras.org

Rådmann Tor Sommerseth,
Kristiansand kommune,
Serviceboks 417
4604 Kristiansand

Senterpartiet, Kristiansand
v/Nils Aurebekk,
nilsaure@online.no

Asbjørn Grøvan
Teknisk direktør i Kristiansand kommune
Serviceboks 417
4604 Kristiansand

Kristiansand Venstre
v/Dag Vige
kristiansand@venstre.no

Kristiansand Høyre
v/ Renate Hægeland
renate@aktivcoaching.no

Pensjonistpartiet, Kristiansand
v/Odd Salvesen og Else Eiken
el.eiken@c2i.net

Miljøpartiet De grønne, Kristiansand
v/Hans Petter Horve
hphorve@start.no

Kristiansand SV
v/Gro Hareide
kristiansand@sv.no

Kristiansand Arbeiderparti
v/Kari Henriksen
kari.henriksen@online.no

Kristiansand KrF
v/Arvid Omdal
arvid.omdal@c2y.net
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Dette bildet viser manipulasjonen i de digitale simuleringene fra Rambøll.

Dagens utsikt fra
Eventyrveien 3
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Utsikt fra Eventyrveien 3
dersom alternativ F6
vedtas.

Slik presenterer Rambøll alternativ F6

5

6

