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Svar på skriftlig spørsmål til ordføreren om "Flomsikring av Topdalselva"
Jeg viser til ditt spørsmål innsendt pr epost datert 29. juli, som lød:
«Ordfører
Siden dette haster velger jeg å ta dette som et grunngitt spørsmål til ordføreren og ikke en
interpellasjon. I Fædrelandsvennen for 27. juli kan vi lese at NVE vil prioritere andre
flomsikringsprosjekter enn i Tovdalselva. Årsaken skal i følge Fædrelandsvennen være at Kristiansand
kommune ikke har vist nødvendig engasjement i saken. Om dette skyldes misforståelser eller dårlig
kommunikasjon så svekker ikke det alvoret i beslutningen NVE har tatt.
Senterpartiet mener det snarest må tas et initiativ - overfor NVE og i egen organisasjon - slik at
prosjektet kan beholde den opprinnelige plassen i NVEs prioriteringer over aktuelle prosjekter. Det
forventer folk på Tveit som opplevde flommens herjinger i fjor.
Vil ordføreren ta nødvendige initiativ slik at denne saken kan "komme på skinner" igjen og
opprettholde den opprinnelig framdriftsplan?
Med hilsen
Ole Magne Omdal
Gruppeleder Senterpartiet»

Svar:
Ordfører er enig i at flomsikring i Topdalselva er en viktig sak. Samtidig så må man være klar over at her
snakker vi ikke om et flomsikringsprosjekt, men dette er utredingen hvor mulige tiltak skal vurderes. Og
NVE, Birkenes og Kristiansand kommune ønsker å utføre utredning og vurdere alternative løsninger for
eventuelle tiltak i Tovdalselva.
Det har vært en gjensidig dialog mht. hva som trengs av oppmåling. Kristiansand kommune har vist
engasjement og brukt mye ressurser både på denne saken og andre «flomsaker» i kommunen.
Kristiansand kommune har ved gjentatte anledninger bedt NVE om en mer detaljert forklaring på hva som
skal måles opp, og eventuelt hvorvidt høydedata fra kartverket kan brukes. Underlaget fra NVE mener vi er
for dårlig. Både KIV, vår oppmålings avdeling, Birkenes kommune og NVE har hatt diskusjoner rundt
dette.
NVE har etter gjentatte samtaler ikke gitt noe bedre underlag hverken muntlig eller skriftlig. Det er
vesentlig for oss å vite hvor detaljert det skal måles mht. terrengprofiler rundt og under bruer. Birkenes
kommune har oversendt til en privat aktør. Kristiansand kommune vil gjøre det samme og har engasjert
Landmåler Sør. Vi mener NVE burde engasjert 1 felles aktør for oppmåling og supplert et bedre underlag.
Når det gjelder data for terskel ved Boen er denne oversendt etter tidligere oppmålinger. NVE ønsker
oppdatert oppmåling. Det har ikke vært mulig ved stor vannføring. Kristiansand kommune vil foreta en

befaring 1.8.2018 med Landmåler Sør, Bekk og Strøm og Anko. De utfører nå målinger i fm. et annet
prosjekt ved terskel i samråd med NVE. Dette gjelder planlegging av ny kraftstasjon. NVE er informert.

Konsekvens
Dette er ikke et flomsikringsprosjekt, men en utreding hvor mulige tiltak skal vurderes. Med hensyn til
eventuelle tiltak som ligger frem i tid er det ingen konsekvens så vidt vi kan se. Tidsaspektet her er
hvorvidt tiltak skal gjennomføres eller ikke med hensyn til kostnad, sikkerhet og nytteverdi.
NVE og Kristiansand kommune har forskjellig syn på årsak til forsinkelse. Men vi tar uansett kontakt med
NVE når innmålingene er ferdige.
Og vi kommer til å ta initiativ til et møte for å sikre at prosessen blir best mulig, og at man unngår
misforståelser.
Ingeniørvesenet vil også gi et eget tilsvar på brevet fra NVE.

Med vennlig hilsen

Jørgen H. Kristiansen
Fung. ordfører
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