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Innledning 
Denne rapporten oppsummerer innkomne høringsuttalelser til konseptvalgutredningen for E39 

Søgne – Ålgård.  

KVU E39 Søgne – Ålgård ble sendt ut til høring 9. juni, med høringsfrist 1. november 2011. Etter at 

det ble oppdaget KVU-rapportens kostnadstall for firefeltskonseptet ikke samsvarte med 

kostnadstallet konsulenten hadde levert, ble det gjennomført en ekstra høringsrunde fra 16. 

desember 2011, med frist for uttalelse innen 1. februar 2012.  

Alle uttalelser er referert og kommentert. 

Høringsinstansene er redigert i følgende rekkefølge: 

A. Statlige organ 
B. Fellesuttalelse 
C. Fylkeskommunale organ 
D. Kommuner og regionråd 
E. Organisasjoner, foreninger og næringsliv 
F. Private 

For hver av høringsinstansene oppsummeres begge høringsrundene samlet. Høringsuttalelsene er 

som helhet gjengitt i eget bilag.  Dette dokumentet sendes alle som har avgitt uttalelse. 

 

 

Oppsummering  
Det er til sammen kommet inn uttalelser fra 35 høringsinstanser: 4 statlige etater, begge berørte 

fylkeskommuner, 20 kommuner / regionråd, 8 organisasjoner og en privatperson. De fleste av disse 

har uttalt seg til begge høringsrundene. Det er ikke kommet inn uttalelser fra miljøorganisasjoner, 

velforeninger eller lignende.  

Jernbaneverket og Fylkesmannen i Rogaland går inn for midtrekkverkskonseptet. Fylkesmannen i 

Vest-Agder mener det bør velges et midtrekkverkskonsept som gir møtefri veg på hele strekningen, 

inkludert møtefrie tunneler. Kystverket har ingen merknader ut fra sitt ståsted. 

De øvrige høringsinstansene går gjennomgående inn for firefeltskonseptet. I første høringsrunde 

ønsker de fleste at vegen straks bygges som firefelts veg, mens mange i andre runde bruker 

formuleringer der man enten ber om at vegen planlegges eller ber om at den på sikt bygges som 

firefeltsveg. Høringsinstansene fokuserer på møtefri veg (underforstått skal også tunneler være 

møtefrie), og at det må være eget parallelt lokalvegnett. Dette innebærer ønske om en relativt 

vesentlig standardøking i forhold til anbefalt konsept. Uttalelsene fokuserer videre på at strekningen 

vil inngå som en viktig del av en høyverdig kyststamveg mellom Kristiansand og Trondheim, og være 

viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. Det må tilrettelegges for en rasjonell 

etappevis utbygging. På kort sikt prioriteres de største flaskehalsene og ulykkesstrekningene. Et 
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flertall av uttalelsene er basert på felles mal, men har noen få nyanseforskjeller i ordbruken for 

vektlegging, bl.a. av framdrift. De fleste høringsinstansene anbefaler firefeltskonseptet.  

Også Nei til frontkollisjoner mener at firefeltskonseptet er det eneste av de foreslåtte konseptene 

som ivaretar møtefri og sikker veg på hele strekningen, men de anbefaler også en løsning med 

sammenhengende møtefri veg, inkludert gjennom tunnelene. De går inn for vekslende 1+2/2+1 felt 

der ikke trafikkgrunnlaget tilsier behov for firefeltsveg. 

Et innspill fra en privatperson i andre høringsrunde får sin tilslutning fra Næringsforeningen i 

Stavangerregionens Ressursgruppe Dalane og fra Eigersund kommune. Forslaget går ut på å etablere 

en korridor for samferdsel nærmere kysten mellom Sandnes og Flekkefjord, der dobbeltsporet 

jernbane og firefelts veg følger hverandre parallelt. Løsningen beskrives å gi bedre tilkomst til bl.a. 

lokalsentra og vindmølleparker langs strekningen, og et par tunnelstrekninger vil gi store fordeler for 

Klepp kommune. Kjøretiden til bl.a. Egersund reduseres. Den forbruker lite dyrket og dyrkbar jord og 

lite bosetning blir rammet, sammenliknet med KVU-ens firefeltskonsept. 

Faglige innspill, påpekning av mangler, supplerende opplysninger mm. 

Behovet for møtefritt midtrekkverkskonsept, også i tunneler, går igjen i mange innspill. Videre at 

midtrekkverkskonseptet bør planlegges slik at det kan utvides til fire felt. 

Det stilles spørsmål ved om KVU-en belyser forholdet til Jernbane og øvrige transportetater godt nok. 

KVU-en er blitt en ren vegutredning, uten muligheter til å få fram forskjeller i forhold til klimapolitikk. 

Den burde hatt et sterkere fokus på tiltak som kan minske biltrafikken. Prioritering av de riktige 

samferdselsinvesteringene kan gi mer overføring av person- og godstransport fra både veg og fly til 

bane og sjø (gods).  

Jernbaneverket anbefaler å samarbeide om videre planlegging på strekninger hvor veg og jernbane 

følger samme korridor. Først og fremst bør dette vurderes i Drangsdalen. 

Mange stiller store spørsmålstegn ved kostnadsforskjellen mellom midtrekkverkskonseptet og 

firefeltskonseptet i andre høringsrunde. 

Det stilles også spørsmålstegn ved at beregningsresultatene viser svært lav reduksjon i antall drepte 

og hardt skadde. 

Det påpekes at E39 er en avgjørende transportkorridor for internasjonalt orienterte virksomheter fra 

Vest- og Sørlandet, i det som er Norges viktigste eksportregion der Rogaland og Vest-Agder har en 

samlet eksportverdi på over 60 mrd. kroner. Næringslivet i regionen er avhengig av effektiv og 

tidsmessig infrastruktur for å sikre konkurranseevnen, der E39 er viktig. NHO Rogaland argumenterer 

at effektive transportløsninger fra denne regionen ut mo Europa vil bli en avgjørende faktor for hele 

nasjonen, ikke minst når det gjelder sjøverts transport ut fra regionens mest sentrale havner. 

Bygging av Rogfast, samt visjonen om ferjefri E39 på kysten, vil gi større trafikk også mellom 

Stavanger og Kristiansand.  

 

  



 
6 

Oppdaterte kostnadstall 
Det er blitt gjennomført to høringsrunder. Etter den første runden det ble oppdaget at kostnadstallet 

som var skrevet inn i KVU-rapporten for firefeltskonseptet var cirka 11 mrd. lavere hva konsulenten 

hadde beregnet. Det ble derfor besluttet å gjennomføre en ekstra høringsrunde. Høringsinstansene 

fikk da anledning til å endre / supplere sine uttalelser ut fra de oppdaterte opplysningene.  

Før andre høringsrunde ble konsulenten bedt om å ta en grundig gjennomgang, og kvalitetssikre sine 

kostnadstall. Det ble oppdaget enkelte andre feil, slik at også kostnadsoverslagene for vegnormal- og 

midtrekkverkskonseptet ble noe justert i forhold til KVU-rapporten. 

Dessverre viser det seg at heller ikke denne kvalitetssikringen var god nok. I løpet av høringsperioden 

fikk Statens vegvesen konkrete spørsmål fra en av høringsinstansene som medførte at vi selv foretok 

en full gjennomgang av hver eneste detalj i beregningene fra konsulenten. Det ble da oppdaget at 

det var to systematiske feil i beregningene som gav store utslag.  Korrigerte kostnadstall er vist i 

tabellen nedenfor. Denne gjennomgangen medførte at alle tre kostnadstallene ble justert noe opp i 

forhold til KVU-rapporten, men det innbyrdes forholdet mellom de enkelte konseptene er omtrent 

som i første høringsrunde. 

Konsept 

 

Vegnormal-

konseptet 

Midtrekkverk-

konseptet 

Firefelts-

konseptet 

Korrigert ANSLAG 24.01.12 15,6 17,2 28,5 

Nedre og øvre verdi 9 – 22 mrd. kr 10 – 24 mrd. kr 17 – 40 mrd. kr 

 

Som en ekstra kvalitetskontroll, gjennomførte Statens vegvesen rimelighetskontroller av 

beregningsresultatene med alternative innfallvinklinger og med nye grupper fagfolk, før vi endelig 

konkluderte med at vi vurderer resultatene i tabellen over som tilstrekkelig robuste.  

For orden skyld tar vi også med en oppsummering av utviklingen i kostnadstall. Utgangspunktet for 

forvirringen var at konsulenten opprinnelig hadde beregnet firefeltskonseptet til 36,4 mrd. kr, mens 

det i KVU-rapporten «hang igjen med» prosjektleders midlertidige estimat på 25,8 mrd. kr:   

Dato Konsept Vegnormal- 

konseptet 

Midtrekkverks- 

konseptet 

Firefelts-  

konseptet 

27.05.2011 
KVU-rapport (Firefeltskonseptet  

var skrevet inn med feil verdi)  
13,0 14,2 25,8 

12.12.2011 

Ny høring («Kvalitetssikret» ANSLAG  

fra konsulenten med mindre feilrettinger  

og beregnet i ny programversjon)   

14,9 15,7 36,9 

24.01.2012 
Korrigert ANSLAG (etter at SVV fant  

betydelige feil i konsulentens beregninger)  
15,6 17,2 28,5 

 

 

De nye kostnadstallene innebærer prinsipielt sett ikke noe nytt: Innbyrdes kostnadsforhold mellom 

konseptene var rimelig riktig allerede i første høringsrunde, mens andre høringsrunde fanger opp en 

kostnadsøkning for firefeltskonseptet som langt overgår forventningsverdien. De nye resultatene 
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forelå sent opp mot høringsfristen 1. februar.  Vi har derfor ikke funnet det hensiktsmessig å gå ut 

med enda et nytt sett kostnadstall mens høring pågikk. 

Litt grovt oppsummert har de to høringsrundene gitt følgende bilde av betydningen av 

utbyggingskostnadene: Alle høringsinstansene som uttaler seg om konseptene, ønsker møtefri veg. 

Så godt som alle forutsetter sammenhengende møtefrihet, dvs. også gjennom tunneler. Og de aller 

fleste krever, uansett kostnad, at dette blir firefelts veg. Men ved den økte kostnaden i andre 

høringsrunde modererer likevel et flertall tidsperspektivet sitt, fra at det straks må bygges firefelts 

veg, til at planlegging av en møtefri veg skal ta høyde for at den på sikt kan utvikles til firefelts veg. 

 

 

Virkningsberegninger for nye kostnadstall 
Det er også foretatt nye virkningsberegninger basert på oppdaterte kostnadstall og med ny versjon 

av EFFEKT-programmet.  

Konsept 

TS-tiltaks-

konseptet 

Utbedrings-

konseptet 

Vegnormal-

konseptet 

Midtrekkver

k-konseptet 

Firefelts-

konseptet 

Budsjettkostnader -2,8 -4,4 -15,7 -17,3 -29,2 

Trafikant- og 

transportbrukernytte 0,0 0,3 10,6 11,1 15,8 

Ulykker 1,3 1,4 1,7 2,5 4,0 

Støy- og luftforurensning 0,0 0,0 -0,3 -0,3 -0,4 

Restverdi 0,3 0,5 1,8 2,0 3,3 

Skattekostnad -0,6 -0,9 -3,1 -3,4 -5,9 

Operatørnytte 0,0 0,0 0,3 0,3 0,2 

SUM: Netto nytte -1,7 -3,1 -4,8 -5,3 -12,3 

  

    

  

Netto nytte per budsjettkrone -0,61 -0,72 -0,30 -0,31 -0,42 

Første års forrentning 2,5 % 2,0 % 4,0 % 4,1 % 3,4 % 

 

Netto-nyttekost er nå beregnet til: 

 Vegnormalkonseptet: -0,30 

 Midtrekkverkskonseptet: -0,31 

 Firefeltskonseptet: -0,42 
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Revidert anbefaling av konsept 
KVU-rapportens anbefalte midtrekkverkskonsept innebærer at de fleste tunnelene blir uten fysisk 

skille mellom kjøreretningene. Unntaket er de korteste tunnelene (under 500 meter) hvor 

midtrekkverk kan vurderes gjennom egne risikoanalyser, og firefeltsstrekningen øst for Vigeland, som 

bygges med toløpstunneler. Dette har skapt betydelige reaksjoner hos høringsinstansene. 

På bakgrunn av innspill fra høringsinstansene og oppdatert kunnskap om konseptet, justerer Statens 

vegvesen sin anbefaling til at samtlige tunneler som ikke bygges med gjennomgående midtrekkverk1, 

skal planlegges med to løp: 

Statens vegvesen anbefaler at midtrekkverkskonseptet legges til grunn for videre 

planlegging, med følgende oppgradering: Det skal anlegges sammenhengende fysisk skille 

mellom kjøreretningene øst for Lyngdal og nord for Vinningland, inkludert midtrekkverk 

eller to løp i tunneler. Også strekningen Lyngdal – Vinningland skal planlegges for fysisk 

skille mellom kjøreretningene, inkludert i tunneler. Bygging av tunnelløp nummer to kan 

vurderes utsatt ut fra en totalvurdering av blant annet økonomi, ulykkesrisiko og vegens 

forbikjøringsstandard. Det andre løpet åpnes når ÅDT passerer 8 000 kjøretøy.  

I første omgang prioriteres møtefrie tunneler øst for Lyngdal og nord for Egersund (Vinningland). 

Dette er strekninger med ÅDT godt over 8 000 kjøretøy i prognoseåret, og strekningene ligger i 

forlengelse av framtidige firefeltsstrekningene hhv. øst for Vigeland og nord for Ålgård. Møtefrie 

tunneler vil dermed innebære en helhetlig standard på strekningen. Trafikkprognosene for disse 

strekningene ligger litt under vegnormalenes innslagspunkt for firefeltsveg, men andelen tungtrafikk 

er høy. Ettløpstunneler her vil innebære uønskede lokale standardreduksjoner.  

En annen viktig årsak til at vi prioriterer toløps tunneler på disse strekningene allerede nå, er at 

tilleggskostnadene relativt små (estimert til rundt 500 mill. kr), fordi det forventes relativt få tunneler 

på strekningen: ved Lenefjorden, Vikeså og Runaskaret (hhv. cirka 2,5 km, 1,5 km og 1 km lange). De 

to førstnevnte er allerede foreslått prioritert i +45%-rammen i transportetatenes forslag til NTP 2014-

2023 gjennom prosjektene E39 Udland – Oftedal og E39 Omlegging ved Vikeså.  

For strekningen mellom Lyngdal og Vinningland anbefaler Statens vegvesen at tunnelene planlegges 

med to løp, men med mulighet for at bygging av løp nummer to kan utsettes. Det er mange og lange 

tunneler på denne strekningen. Merkostnaden for toløps tunneler her er anslått til rundt 3,5 mrd. kr.  

Utsatt åpning av tunnelløp nummer to er basert på fortolkningen av tunnelforskriftene som ble 

definert gjennom behandling av Prop 1S (2010-2011) side 79, og som i utgangspunktet gjelder for 

tunneler hvor det forventes ÅDT mellom 8 og 12 tusen kjøretøy i prognoseåret:  

«Det forutsettes at tunnelene planlegges med to løp med bredder på hhv. 10,5 m og 9,5 m 

og at løpet med bredde 10,5 m og forsterket midtoppmerking åpnes først. Det andre løpet 

forutsettes åpnet for trafikk når ÅDT passerer 8 000 kjøretøy. Det forutsettes videre at det 

blir montert ATK…, TV-overvåking… og fjernstyrte bommer.»  

                                                           
1
 Vegnormalene tillater at det bygges  midtrekkverk i korte tunneler (under 500 meter) på to- og trefeltsveger.  
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Ulykkesvirkninger i KVU-en 
Flere av høringsinstansene er opptatt av at de samfunnsøkonomiske analysene viser uventet lav 

ulykkesreduksjon.  

Vi er enige i at måten ulykkesutvikling er presentert på i KVU-rapporten er misvisende. Vi har nemlig 

presentert ulykkesreduksjonen på E39 som prosent av ulykker på et stort vegnett som omfatter mye 

mer enn E39.  

Analyseres beregningsresultatene, viser disse at firefeltskonseptet gir en årlig reduksjon på litt over 2 

drepte, mens reduksjonen for midtrekkverkskonseptet er litt under 2 drepte. Antall hardt skadde 

reduseres årlig med drøyt 5 i firefeltskonseptet, og litt under 3 i midtrekkverkskonseptet. 

Den prosentvise reduksjonen i antall drepte og hardt skadde er derfor vesentlig bedre enn det som 

ble presentert i KVU-rapporten. Beregningsmodellen gir ikke mulighet å hente ut resultater for 

skadegrad på lenkenivå. Erfaringer fra Statens vegvesen Region sør viser imidlertid 70-80 % 

reduksjon i drepte og hardt skadde ved bygging av møtefri veg, enten det bygges som firefeltsveg 

eller som sammenhengende midtrekkverk på to- og trefeltsveg.  
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A. Statlige etater 

A-1 Fylkesmannen i Vest-Agder 

1. høring 

Anbefaler midtrekkverkskonseptet, men med doble bruer og tunneler. 

Fylkesmannen mener det er akutt behov for omfattende investeringer i ny E39 gjennom Vest-Agder 

og støtter forslaget om firefelts motorveg og 100 km/t fartsgrense på strekningen Søgne-Vigeland i 

Lindesnes. 

Fylkesmannen mener videre at det ikke er økonomisk forsvarlig å øke fra midtrekkverkskonseptet til 

firefeltskonseptet på resterende strekning, men mener midtrekkverkskonseptet bør planlegges med 

doble bruer og tunneler med mulighet for utvidelse til fire felt i traséen for midtrekkverkskonseptet. 

Minner om at økt standard vil medføre lengre gjennomføringstid og mener at en eventuell beslutning 

om fire felt på hele strekningen må bygge på en nasjonal beslutning om gjennomgående standard på 

stamvegnettet i hele landet. 

Fylkesmannen stiller spørsmål ved om utredningen svarer godt nok på helt overordnede 

problemstillinger om alle aktuelle løsninger på transportbehov på strekningen og beklager at 

jernbaneverket og de andre transportetatene har vært passive i arbeidet med KVUen. Registrerer at 

produktet er blitt en vegutredning og at alle konseptene medfører økte klimagassutslipp. 

Uttalelsen inneholder i tillegg Fylkesmannens vurderinger av KVUens situasjonsbeskrivelse og mål og 

en mer detaljert vurdering av konseptene. Blant tema som drøftes er vegens standard i dag, lavt 

ambisjonsnivå mht trafikksikkerhet, forbruk av jordbruksareal, som vurderes som akseptabelt for alle 

konseptene, vedlikeholdskostnader, vegkapasitet, alternative transportformer, klimagassutslipp og 

prioritering mellom Kristiansandsregionen og firefeltsveg vest for Vigeland. 

2. høring 

Nye kostnadstall forsterker tidligere konklusjon om at midtrekkverkskonseptet bør velges. Konseptet 

må være møtefritt hele strekningen, også i tunnelene. 

Statens vegvesens kommentar 

Fylkesmannens drøfting samsvarer tematisk med innholdet i KVUen. Behovet for fysisk deler også i 

tunneler og på bruer er vurdert som viktigere enn i KVUen, og Fylkesmannen anbefaler dette lagt til 

grunn. 

Angående toløps tunneler viser vi til avsnittet “Revidert anbefaling av konsept“ side 8. 

Vi forstår bekymringen knyttet til utredning av jernbane, særlig sett i forhold til mandatet for KVU-en. 

KVU-en dokumenterer imidlertid at overføring til alternative transportformer i svært liten grad 

påvirker behovet for vegbygging. Dette henger sammen med dagens standard på vegnettet, samt 

tettstedsstrukturen på strekningen. Samtidig med utarbeiding av KVU-en pågikk arbeidet med 

høyhastighetsutredningen for jernbane. Denne foreligger nå. 

Samlet sett vurderer Statens vegvesen at det overordnede bildet er godt nok utredet til å gjøre 

beslutninger på konseptnivå med hensyn til utvikling av E39.  
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De viktigste tiltakene for å oppnå overføring til alternative transportformer er knyttet til havner og 

godsterminaler for jernbanen (jamfør vår kommentar til jernbaneverkets uttalelse). Disse ligger 

utenfor KVU-ens planområde.  

A-2 Fylkesmannen i Rogaland 

1. høring 

Anbefaler midtrekkverkskonseptet. 

Med utgangspunkt i måloppnåelse, kapasitetsbehov, de samfunnsøkonomiske analysene og 

nasjonale mål om å prioritere klimareduserende transportformer, støttes vegvesenets anbefaling om 

at midtrekkverkskonseptet legges til grunn. Fylkesmannen er enig i at E39 bør utbedres for å 

redusere ulykker, gi bedre framkommelighet og unngå uønskede hendelser. Argumenterer med 

beredskap og samfunnssikkerhet, mener vegen er for dårlig og har behov for tiltak. Videre legger 

Fylkesmannen til grunn at nasjonale mål om reduserte klimagassutslipp og redusert transportarbeid 

tilsier videre prioritering av investeringer som kan gi overføring til bane og sjø. Påpeker at det er 

potensiale for dette i regionen. 

2. høring 

De nye beregningene byger etter Fylkesmannens sin vurdering opp under og forsterker vår 

anbefaling om at Midtrekkverkskonseptet bør legges til grunn i det videre planarbeid. 

Statens vegvesens kommentar 

Angående overføring til sjø- og banetransport viser vi til vår kommentarer til uttalelsene fra 

Fylkesmannen i Vest-Agder og fra Jernbaneverket. 

A-3 Kystverket 

1. høring 

Kystverket har ut fra et havne- og farvannsmessig synspunkt ingen merknader i forbindelse med 

høringen av konseptvalgutredningen. 

Statens vegvesens kommentar 

Ingen. 

A-4 Jernbaneverket 
Anbefaler midtrekkverkskonseptet. 

1. høring 

Jernbaneverket støtter arbeidet med å utbedre og sikre ulykkesutsatte strekninger og anbefaler 

midtrekkverkskonseptet. 

KVU-ens enkle betraktninger om godstransport gir i seg selv ikke et godt nok grunnlag for å 

konkludere med løsninger for godstransportutfordringene i korridoren, og bør ikke brukes som 

argumentasjon for konklusjoner og prioriteringer, slik det gjøres i KVU-en.  Jernbaneverket viser til 
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flere forhold som indikerer et større potensial for overføring av gods fra veg til bane på denne 

strekningen: 

• Et jevnt antall tunge kjøretøy langs hele strekningen indikerer transporter over lengre 
avstander. Dette tilsier at store deler av tungtransporten kan overføres til skinnegående 
transport. 

• Effektivisering av godshåndteringen i Kristiansand og på Langemyr vil øke godstogenes 
markedsandel i korridoren.  

• Togets muligheter for å betjene sjøtransporten til/fra kontinentet styrkes ved det pågående 
planarbeid for områdene knyttet til havn og jernbane i Kristiansand og ved de signaler som 
er gitt om at en ønsker å tilrettelegge for mer overføring av gods fra båt til bane.  

Jernbaneverket har gjennomført egne transportmodellberegninger for persontog i korridoren. Disse 

legger til grunn en økning av passasjertransporten med opptil 30 prosent innen 2040 dersom 

reisetiden reduseres til 2 timer og 40 min. Dette er noe mer enn de analysene som er gjennomført 

for Vegvesenet. Økningen vil ikke være like stor, dersom målet om 20 % kjøretidsreduksjon oppnås 

som foreslåes i denne KVU Søgne - Ålgård.  

Det anbefales videre å samarbeide om den videre planleggingen på strekningen hvor veg og bane 

følger samme korridor.  Først og fremst bør dette vurderes i Drangsdalen.   

2. høring 

Jernbaneverket kan ikke se at de nye kostnadsvurderingene har noen direkte innvirkning på tidligere 

uttalelse. 

Høyhastighetsutredningen viser at strekningen Oslo Kristiansand- Stavanger er den strekningen hvor 

et høyhastighetskonsept på tog ville få flest antall reisende. Strekningen ble sett som meget 

interessant å jobbe videre med. Jernbaneverket vil se nærmere på de ulike strekningene i tiden som 

kommer. 

Jernbaneverket stiller seg fortsatt bak tidligere høringsrunder som også er oppsummert her. 

Statens vegvesens kommentar 

Statens vegvesen forholder seg til de nasjonale målene om at mest mulig gods skal over på sjø og 

bane. Å tilrettelegge for effektiv og mest mulig miljøvennlig godstransport er en premiss for 

konsekvensutredningens anbefalinger. Uavhengig av dette viser våre analyser at det er nødvendig å 

gjøre tiltak på E39. Dette har også Jernbaneverket stilt seg bak, og de er enig i at det må 

gjennomføres tiltak på strekningene som er ulykkesutsatt. 

Viser til KVU-rapportens beskrivelse av overføringspotensialet (side 34) der forholdet mellom 

jernbanens trafikkvekst og reduksjon i biltrafikk er beskrevet.   

Vegvesenets vurdering er at selv med stor økning av godstransport på bane og/eller sjø vil det være 

behov for vesentlig oppgradering av E39. 

Statens vegvesen er enig i at det det må legges opp til samarbeide om den videre planleggingen på 

strekninger hvor veg og bane følger samme korridor. På grunn av de topografiske forholdene på store 

deler av strekningen vil imidlertid jernbanens krav til kurvatur og stigning ofte innebære svært lange 

tunneler sammenliknet med vegnormalenes minimumskrav. Det kan likevel være betydelige 

gjensidige fordeler ved et samarbeid på strekninger som i Drangsdalen. I tilknytning til dette 

vegprosjektet har Jernbaneverket blant annet påpekt at løsninger for sikkerhet, beredskap, 



 
13 

planlegging og massehåndtering bør løses i samarbeid mellom etatene. Statens vegvesen er enig i at 

dette må utredes som en del av planprosessen.  
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B Fylkeskommuner 

B-1 Vest-Agder fylkeskommune 
Anbefaler firefeltskonspetet. 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 
prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 
vei 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 
• E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 
• E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

 
Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 
mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 
enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 
drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 
regionen. 
 
I saksframstillingen som følger fylkestingets uttalelse, framgår det et det er utarbeidet en felles 
regional uttalelse fordi E39 fra Kristiansand og nordover er den viktigste transportstrekningen 
mellom vekstregionene Kristiansand og Stavanger. Stikkord som underbygger uttalelsen er fergefri 
E39, regionale behov, næringslivets behov, behov for bedre trafikksikkerhet, nasjonal betydning som 
del av kyststamvegen og forbindelse til kontinentet. Det påpekes at vegstrekningen Oslo-Stavanger 
binder sammen syv av Norges 16 byregioner og dermed berører nærmere halvparten av Norges 
befolkning. 
 
Hovedproblemene på dagen veg oppsummeres slik: svært høy ulykkesbelastning, spesielt når det 
gjelder møteulykker, høy tungtrafikkandel, kurvatur og stigninger som begrenser 
framkommeligheten og en vegstandard som begrenser næringsutvikling og regionforstørring i et 
område som knytter sammen Norges 3. og 5. største by. 
 
Regionens mål oppsummeres slik: minimere antall trafikkulykker med døde og hardt skadde, styrke 
levekår ved å stimulere regional vekst, regionutvidelse, bedre næringslivets konkurransedyktighet 
ved infrastruktur som sikrer forutsigbarhet og reduserte avstandsulemper. Det konkluderes med at 
målene i KVUen er for lite ambisiøse, og null-visjonen trekkes fram som eksempel. Fylkeskommunen 
uttrykker overraskelse over at delmål fra NTP 2010-19 ikke imøtekommes i KVUen. Dette vurderes 
som uakseptabelt. 
 
Tidsaspektet og forventet trafikkvekst drøftes, og svakheter i analyseverktøy påpekes. 
 
Behovet for en tryggere vei med bedre fremkommelighet, større kapasitet til å møte 
fremtidens krav, mindre miljøbelastning for dem som bor og arbeider nær traseen og 
redusert reisetid, fører til at man bør planlegge en langsiktig løsning som er møtefri, ikke samtidig er 
lokalveg og som på sikt gir en firefelts veg. 
 
Det anbefalte midtrekkverkskonseptet vurderes opp mot mål og behov og vurderingen ender med en 
anbefaling om at firefeltskonseptet må legges til grunn for videre planlegging. 
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2. høring 

Det vises til tidligere vedtak om konseptvalgutredningen og følgende presiseres: 
• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan bygges 

som firefelts veg. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en effektiv 
planlegging. 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som møtefri veg. 
• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges med parallelt lokalvegnett. 
• E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. 
• Det må tilrettelegges for en rasjonell etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere 

tiltak på kort sikt i de største flaskehalsene og ulykkesstrekningene. 
 

Statens vegvesens kommentar 

Mange kommuner og andre høringsinstanser har avgitt uttalelser som er likelydende eller 

innholdsmessig nær denne uttalelsen. Vegvesenet tolker de mer eller mindre likelydende uttalelsene 

som at det er stor lokal enighet om innholdet. 

I den første uttalelsen kreves planlegging for bygging av firefelts veg straks, mens den andre 

uttalelsen modererer krav til tempo i utbyggingen til firefelts veg noe, men man er fortsatt preget av 

en betydelig utålmodighet og forventing om høy prioritet og rask realisering.  

Høringsinstansene er også opptatt av utvikling til en høyverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og at vegen vil være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. Forholdet til 

kyststamvegens utvikling og regional utvikling oppfatter vi som innspill til tema som kunne vært 

bedre belyst i KVUen, og dermed et underlag for nye vurderinger av konseptanbefaling. Vi mener 

imidlertid at en nærmere analyse av disse temaene ikke ville gitt vesentlig økning i samfunnsnytten 

for ny veg. Hovedargumentet k KVUen for ikke å velge firefeltskonseptet, var at det har for høy 

investeringskostnad uten tilsvarende høyere samfunnsnytte, sammenliknet med 

midtrekkverkskonseptet. Vi mener dette forholdet ikke er vesentlig endret.  

Angående møtefrie tunneler, så viser vi til avsnittet “Revidert anbefaling av konsept“ side 8. 

Selv om midtrekkverkskonseptet innebærer at størstedelen av E39 får parallellveg, gjelder ikke dette 

på strekninger hvor topografien innebærer store ekstrakostnader. Også dette valget er basert på 

vegnormalenes standardkrav. Statens vegvesen er ikke uenig i at det er fordeler med en 

sammenhengende parallellveg: både ved at enkelte trafikantgrupper (traktorer, mopeder og 

transportsyklister) da får et alternativ til europavegen, og fordi to parallelle vegsystem gir økt 

robusthet for all trafikkavvikling.  

Statens vegvesen er enig i at det bør tilrettelegges for en rasjonell etappevis utbygging, og at det 

stedvis også vil være behov for midlertidige utbedringstiltak. Dette er dels drøftet i KVUens avsnitt 

10.3 “Oppfølgende planlegging”.  

B-2 Rogaland fylkeskommune 
Anbefaler midtrekkverkskonseptet, men forutsetter planlegging for framtidig firefeltsveg. 
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Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til anbefalingen i konseptvalgutredningen med følgende 

presiseringer: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges som firefelts 

veg  

• E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges som møtefri veg. 

• E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges med parallelt lokalvegnett. 

• E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling.  

• Det må tilrettelegges for etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak på 

kort sikt i de største flaskehalsene så som delprosjekter i Dalanepakken i Rogaland. 

Statens vegvesens kommentar 

Uttalelsen er tilnærmet lik den fra Vest-Agder fylkeskommune (1.høring). Det er likevel en forskjell i 

anbefalingen idet Rogaland fylkeskommune gir sin tilslutning til midtrekkverkskonseptet, mens Vest-

Agder anbefaler firefeltskonseptet.  
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C. Kommuner og regionråd 
Oppsummeringen starter med uttalelsene fra Stavanger og Kristiansand kommuner. Deretter er 

kommunene sortert i rekkefølge fra øst mot vest/nord. 

C-1 Stavanger kommune  
Anbefaler firefeltskonseptet. 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 

vei 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

• E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

• E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

Statens vegvesens kommentar 

Mange instanser har fattet likelydende vedtak. Se kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes 

uttalelse. 

C-2 Kristiansand kommune 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 
prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne – Ålgård: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 
vei 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 
• E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 
• E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

 
Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 
mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 
enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 
drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 
regionen. 

2. høring 

Det vises til tidligere vedtak om konseptvalgutredningen og følgende presiseres: 
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• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan bygges 
som firefelts veg. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en effektiv 
planlegging. 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som møtefri veg. 
• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges med parallelt lokalvegnett. 
• E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. 
• Det må tilrettelegges for en rasjonell etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere 

tiltak på kort sikt i de største flaskehalsene og ulykkesstrekningene. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunens uttalelser er 

identiske med tilsvarende uttalelser fra Vest-Agder fylkeskommune).  

C-3 Lillesand kommune  

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 

vei 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

• E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

• E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunens uttalelse til høring 

1 er identisk med uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune).  

C-4 Birkenes kommune 

1. høring 

Hensyn til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutvikling generelt tilsier at ny E-39 på 

strekningen Søgne - Ålgård planlegges og bygges som firefelts vei.  

Begrunnelse: Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene 

som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil 

være det enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av 

færre drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i 

hele regionen. 
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Statens vegvesens kommentar 

Uttalelsen samsvarer innholdsmessig med uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune ved første 

høring. Det vises til Statens vegvesens kommentar til uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune 

angående vår vurdering av firefelts veg. 

C-5 Vennesla kommune  

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 

vei. 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

• E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

• E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regionalutvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunens uttalelse til høring 

1 er identisk med uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune).  

C-6 Songdalen kommune 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 

vel 

• E 39 Sogne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

• E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

• E 39 Sogne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

Infrastrukturen I regionen er I dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 
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Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunens uttalelse til høring 

1 er identisk med uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune).  

C-7 Søgne kommune 

1. høring  

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts vei 

E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunens uttalelse til 

høring 1 er identisk med uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune).  

C-8 Lindesnesregionen 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 

vei 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

 E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

 E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 



 
21 

2. høring 

Det vises til tidligere vedtak om konseptvalgutredningen og følgende presiseres: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan bygges 

som firefeltsveg. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en effektiv 

planlegging. 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som møtefri veg. 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges med parallelt lokalvegnett. 

 E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling.  

 Det må tilrettelegges for en rasjonell etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere 

tiltak på kort sikt i de største flaskehalsene og ulykkesstrekningene.  

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Lindesnesregionens uttalelser 

er identiske med tilsvarende uttalelser fra Vest-Agder fylkeskommune).  

C-9 Mandal kommune 
Anbefaler en firefeltsløsning. 

1. høring 

Mandal kommune støtter opp om uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune, datert 02.09.2011. 

Mandal kommune vil peke på at behovet for ny E39 på strekningen Søgne – Ålgård er stort, 

da dagens vei har til dels meget lav standard, med høy ulykkesfrekvens og dårlig 

framkommelighet. 

Foreliggende konseptvalgutredning bør derfor kunne danne grunnlag for raskest mulig 

planlegging og gjennomføring av vegprosjektene. 

Mandal kommune ønsker snarlig en 4-feltsløsning på hele strekningen, både av hensyn til 

kapasitet og framkommelighet og for maksimal reduksjon i antall ulykker. 

Ordføreren får fullmakt til å samordne Mandal kommunes uttalelse med uttalelsene fra de øvrige 

kommuner/regioner, hvis det er påkrevet for å få  en mest mulig enhetlig uttalelse til sentrale 

myndigheter. 

2. høring 

Uttalelsen gjentas. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunens uttalelse er 

innholdsmessig Vest-Agder fylkeskommune).  
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C-10 Lindesnes kommune 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 

vei 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

 E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

 E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

2. høring 

Det vises til tidligere vedtak om konseptvalgutredningen og følgende presiseres: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan bygges 

som firefelts veg. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en effektiv 

planlegging. 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som møtefri veg. 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges med parallelt lokalvegnett. 

 E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. 

 Det må tilrettelegges for en rasjonell etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere 

tiltak på kort sikt i de største flaskehalsene og ulykkesstrekningene. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunens uttalelser er 

identiske med tilsvarende uttalelser fra Vest-Agder fylkeskommune).  

 

C-11 Audnedal kommune 

2. høring  

Det vises til tidligere vedtak om konseptvalgutredningen og følgende presiseres: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan bygges 

som firefelts veg. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en effektiv 

planlegging. 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som møtefri veg. 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges med parallelt lokalvegnett. 
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 E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. 

 Det må tilrettelegges for en rasjonell etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere 

tiltak på kort sikt i de største flaskehalsene og ulykkesstrekningene. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. Kommunens uttalelse til 2. 

høring er identisk med uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune. Rådmannen bekrefter telefonisk 

overfor Statens vegvesen 05.03.2012 at henvisningen til tidligere vedtak gjelder vedtak i Regionrådet.  

C-12 Åseral kommune 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 

vei 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

 E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

 E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunens uttalelse til 1. 

høring er identisk med uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune).  

C-13 Lyngdal kommune 
Anbefaler i 1. uttalelse firefeltskonseptet. 

Gir sin tilslutning til anbefalingen i KVUen (midtrekkverkskonseptet) med presiseringer som framgår 

av saksframstilling ved 2. høring. 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen bygges som firefelts vei 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

• E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 
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• E 39 Søgne-Ålgård må vurderes som en naturlig forlengelse av KVU for Kristiansand-regionen, 

samt visjonen om en ferjefri E 39 nordover fra Stavanger 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

2. høring: 

Kommunestyret gir sin tilslutning til anbefalingen i konseptvalgutredningen med de presiseringer 

som er referert i saksframstillingen.  

Saksframstillingen fokuserer på at det er av stor betydning å kvalitetssikre den betydelige 

kostnadsforskjell (pr. km veg) som framkommer på strekningen Vigeland – Ålgård. Selv om 

rådmannen anbefaler kommunestyret å gi tilslutning til anbefalingen i konseptvalgutredningen 

(midtrekkverkskonseptet), så understreker saksframstillingen behovet for firefelts veg fra Søgne til 

Ålgård ikke er redusert, tross nye kostnadsoverslag. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. Kommunens vedtak har noen 

nyanser i forhold til formuleringene Vest-Agder fylkeskommunes vedtak, blant annet ved at “på sikt 

kan” ble fjernet fra første prikkpunkt i 1. høring.  

 

C-14 Kvinesdal kommune 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 

vei 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

 E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

 E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunens uttalelse til 1. 

høring er identisk med uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune).  
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C-15 Flekkefjord kommune  

1. høring  

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen må bygges som firefelts vei 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

• E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei  

• E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

2. høring 

Det vises til tidligere vedtak om konseptvalgutredningen og følgende presiseres: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan bygges 

som firefelts veg. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en effektiv 

planlegging. 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som møtefri veg. 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges med parallelt lokalvegnett. 

• E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. 

• Det må tilrettelegges for en rasjonell etappevis utbygging inkludert gjennomføring av 

enklere tiltak på kort sikt i de største flaskehalsene og ulykkesstrekningene. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse.  

C-16 Dalanerådet & Næringssjefen i Dalane 

2. høring 

Dalanerådet stiller seg bak Rogaland fylkeskommunes høringsuttalelse til KVU, og gir sin tilslutning til 

anbefalingen i konseptvalgutredningen med følgende presiseringer: 

• Trasevalget som gjøres må legges til grunn for at hele strekningen planlegges som, og kan 

bygges som firefeltsveg. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en 

effektiv planlegging. 

• E39 Søgne – Ålgård må planlegges som møtefri veg. 

• E39 Søgne – Ålgård må planlegges med parallelt lokalvegnett. 

• E39 Søgne – Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. 
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• Det må tilrettelegges for en rasjonell etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere 

tiltak på kort sikt i de største flaskehalsene og ulykkestrekningene. 

Dalanerådet ber Statens Vegvesen også vurdere om andre traséer kan være mer hensiktsmessige/ 

effektive enn de som allerede er vurdert. 

Statens vegvesens kommentar 

Konseptvalgutredningen gir ikke svar når det gjelder trasé, utover at det er planlagt at E39 skal ligge 

innenfor dagens vegkorridor. Trasévalg gjøres på vanlig måte, ved planlegging etter plan- og 

bygningsloven. En helt ny trasé gjennom Dalaneregionen ble ikke vurdert som aktuell. Se for øvrig vår 

kommentarer til uttalelse fra Rune Gjedrem. 

Uttalelsen til 2. høring er for øvrig identisk med uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune, og det 

vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse.  

C-17 Lund kommune  

1. høring 

• Lund kommune går inn for firefeltkonseptet på strekningen Søgne - Ålgård og dette legges til 

grunn i de videre planene. 

• Kommunestyret slutter seg til den framlagte høringsuttalelsen utarbeidet av Vest-Agder 

fylkeskommune, Samferdsel. (behandlet i Dalanerådet 22/9-11) 

2. høring 

Lund kommune slutter seg til anbefalingen i konseptvalgutredningen med følgende presiseringer: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges som firefelts 

veg 

• E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges som møtefri veg. 

• E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges med parallelt lokalvegnett. 

• E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. 

Det må tilrettelegges for etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak for å fjerne 

flaskehalsene. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. ( Kommunen bruker noe 

modererende begrep, bl.a. ‘så langt det la seg gjøre’, men ellers er uttalelsen identisk med uttalelsen 

fra Vest-Agder fylkeskommune).  

C-18 Eigersund kommune 

1. høring 

Eigersund kommune mener at hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen 

generelt, tilsier al følgende prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 
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• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt skal bygges som firefeIts 

vei 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

• E 39 Søgne·Ålgård skal ikke være en lokalvei 

• E 39 Søgne-Ålgård må vurderes som en naturlig forlengelse av KVU for Kristiansand-regionen, 

samt visjonen om en ferjefri E 39 nordover fra Stavanger. 

• E·39 Søgne - Ålgård skal utrustes med gatelys. 

God og fremtidsrettet infrastrukturen i regionen er svært viktig for vekst og utvikling, spesielt i 

områdene som ligger mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på 

strekningen vil være det enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, 

både i form av færre drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig 

næringsutvikling i hele regionen. 

2. høring 

Det gis tilslutning til anbefalingen i konseptvalgutredningen med følgende presiseringer jfr. tidligere 

vedtak i sak 103/ 11: 

 Eigersund kommune mener at forslaget fra Rune Gjedrem til ny trase E-39 og bane, 

vurderes på lik linje med andre traseer. 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen planlegges som, og kan 

bygges på firefeltsvei. Regionale og lokale etater og myndigheter vil medvirke til en 

effektiv planlegging. 

 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges som møtefri veg. 

 E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges med parallelt lokalvegnett. 

 E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand 

og Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. 

 Det må tilrettelegges for etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak 

på kort sikt i de største flaskehalsene. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises for øvrig til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. Med unntak av første 

punkt i 2. høring, er kommunens uttalelse til svært lik uttalelsen fra Vest-Agder fylkeskommune.  For 

dette punktet viser vi til vår kommentar til Rune Gjedrems uttalelse. 

C-19 Bjerkreim kommune 

1. høring 

Bjerkreim kommune tilrår etter en samlet vurdering av prissatte og ikke prissatte forhold, at 

firefeltskonseptet legges til grunn i det videre arbeidet med utbedring av E-39 Søgne-Ålgård. 

Bjerkreim kommune forutsetter at Vikesåbakkane blir planlagt ferdig som firefeltskonsept og 

realiseres uavhengig av konseptvalgutredningen. 

Statens vegvesens kommentar 

Statens vegvesens vurdering av firefeltskonseptet er kommentert under høringsuttalelsen til Vest-

Agder fylkeskommune.  
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C-20 Gjesdal kommune  

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges som firefelts 

vei. 

• E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei. 

• E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei. 

• E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

2. høring 

Det gis tilslutning til anbefalingen i konseptvalgutredningen med følgende presiseringer: 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges som firefelts 

veg 

• E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges som møtefri veg. 

• E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges med parallelt lokalvegnett. 

• E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling. 

• Det må tilrettelegges for etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak på 

kort sikt i de største flaskehalsene. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Kommunen bruker begrep som 

‘… må så langt det la seg gjøre…’, men ellers er uttalelsen identisk med uttalelsen fra Vest-Agder 

fylkeskommune).  
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D. Organisasjoner  

D-1 Sørlandets samferdselsløft 

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen straks kan bygges som firefelts 

vei 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei  

 E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

 E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim. 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

Regionen har et svært vekstkraftig næringsliv. Dersom næringslivet i regionen fortsatt skal skape 

verdier som fremtidens velferd er avhengig av, må rammebetingelsene være best mulig. En 

fremtidsrettet, trygg og moderne infrastruktur er i denne sammenhengen en grunnleggende 

forutsetning.  

2. høring 

I andre høringsrunde understrekes det at behovet for firefelts veg fra Søgne til Ålgård ikke er 

redusert, tross nye kostnadsanslag. SSL fastholder sin opprinnelige støtte til at firefeltskonseptet bør 

legges til grunn for den videre planleggingen av E39 Søgne – Ålgård. De slutter seg samtidig til 

presiseringer identisk med punktene i fellesuttalelse 2  

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse.  

D-2 Kristiansand havn KF  

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutvikling generelt, tilsier at følgende 

prinsipper for ny E39 på strekningen Søgne-Ålgård. 

• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges som firefelts 

vei 

• E39 Søgne-Ålgård må planlegges som møtefri vei 

• E39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

• E39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim 
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Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentraene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkeltvedtaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Uttalelsen er tilnærmet lik 

uttalelsen til første høring fra Vest-Agder fylkeskommune).  

D-3 Greater Stavanger  

1. høring 

Hensynene til trafikksikkerhet, næringsutvikling og regionutviklingen generelt, tilsier at følgende 

prinsipper legges til grunn for ny E39 på strekningen Søgne‐Ålgård: 

 Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges som firefelts 

vei 

 E 39 Søgne-Ålgård må planlegges som en møtefri vei 

 E 39 Søgne-Ålgård skal ikke være en lokalvei 

 E 39 Søgne-Ålgård er en viktig del av kyststamveien mellom Kristiansand og Trondheim 

Infrastrukturen i regionen er i dag til hinder for vekst og utvikling, spesielt i områdene som ligger 

mellom vekstsentrene Kristiansand og Stavanger. En ny, firefelts vei på strekningen vil være det 

enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, forsterket regional utvikling og en mer vekstkraftig næringsutvikling i hele 

regionen. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Uttalelsen er identisk med 

uttalelsen til 1. høring fra Vest-Agder fylkeskommune).  

D-4 NHO (Næringslivets hovedorganisasjon) Rogaland  

1. høring 

Næringslivet i regionen er helt avhengig av effektiv og tidsmessig infrastruktur for å sikre 

konkurranseevnen. E39 svært viktig for å holde bedriftenes logistikkostnader på et 

konkurransedyktig nivå. Effektive transportløsninger fra denne regionen ut mot Europa vil bli en 

avgjørende faktor for utviklingen av næringslivet i hele nasjonen. Dette gjelder ikke minst 

logistikkløsninger basert på sjøverts transport ut fra regionens mest sentrale havner.  

Etter realiseringen av Rogfast vil trafikken øke utover de prognoser som legges til grunn i KVU-en. 

E39 må bygges ut i henhold til mer ekspansive prognoser og med realistisk dimensjonering av 

vegnettet.  

NHO Rogaland slutter seg derfor til Rogaland fylkeskommunes:  
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• Trasevalget som gjøres må legge til grunn at hele strekningen på sikt kan bygges som firefelts 

veg.  

• E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges som møtefri veg.  

• E 39 Søgne-Ålgård må så langt det lar seg gjøre planlegges med parallelt lokalvegnett.  

• E 39 Søgne-Ålgård vil inngå som en del av en høgverdig Kyststamveg mellom Kristiansand og 

Trondheim og være viktig for næringsutvikling og annen regional utvikling.  

• Det må tilrettelegges for etappevis utbygging inkludert gjennomføring av enklere tiltak på 

kort sikt i de største flaskehalsene så som delprosjekter i Dalanepakken i Rogaland.  

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. (Uttalelsen siste del er identisk 

med uttalelsen til 1. høring fra Vest-Agder fylkeskommune).  

NHO hevder at effektive transportløsninger fra denne regionen ut mot Europa er en avgjørende faktor 

for utviklingen av næringslivet i hele nasjonen. Dette oppfatter vi som innspill til tema som kunne 

vært bedre belyst i KVUen, og dermed et underlag for nye vurderinger av konseptanbefaling. Statens 

vegvesen mener at dette underbygger behovet for raskt å etablere en høyverdig vegstandard på 

strekningen. Vi vurderer imidlertid fortsatt firefeltskonseptet til å ha for høy investeringskostnad uten 

tilsvarende høyere samfunnsnytte, sammenliknet med midtrekkverkskonseptet.  

 

Ut fra kunnskapen vi nå har, hav vi lagt til grunn at Rogfast ikke innebærer en vesentlig trafikkendring 

sør for Ålgård. Midtrekkverkskonseptet har tilstrekkelig kapasitet, og har også robusthet i forhold til 

slike usikkerheter i forutsetningene. Statens vegvesen Region vest har startet transportmodell-

beregninger for hele Kyststamvegen samlet. Innen vi starter planlegging av nye enkeltstrekninger, vil 

vi derfor ha et enda bedre grunnlag for trafikktallene som legges til grunn, og dermed sikre at vegen 

planlegges innenfor vegnormalenes standardkrav. 

D-5 Nei til Frontkollisjoner  

1. høring 

E 39 Søgne-Ålgård må planlegges i sin helhet som en møtefri og sikker veg. Firefeltskonseptet er det 

eneste som ivaretar en møtefri og sikker veg på hele strekingen. 

En ny, vekslende 2+1/1+2-felts veg på strekningen (2+2 felt der trafikkmengden tilsier det) vil være 

det enkelttiltaket som uten sammenligning vil gi størst samfunnsnyttig effekt, både i form av færre 

drepte og hardt skadde, men også være med på å forsterke regional utvikling og en mer vekstkraftig 

næringsutvikling i hele regionen på Sørlandet og Rogaland.  

Med utgangspunkt i opplysninger fra det svenske Trafikvärket kan fordelene med "svenske" 3-felts 

veier oppsummeres med:  

1. Tilstrekkelig kapasitet til å ta unna opp mot 16 000 ÅDT ifølge Trafikvärket  

2. Trafikksikkerheten er bedre enn tilsvarende 4-felts veg.  

3. Langt billigere å bygge og vedlikeholde 
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4. Betydelig mindre nedbygd areal  

5. Uovertruffen løsning for gradvis utbygging ved økende kapasitetsbehov  

6. Den best tenkelige prøvestrekningen for å se om vi i Norge får like gode resultater som i 

Sverige.  

KVU-ens tabell side 50 viser 1,8 drepte per år for midtrekkverkskonseptet, mens Vegdirektoratets 

tiltakskatalog viser at en sammenhengende møtefri veg (også gjennom tunnelene) vil gi en reduksjon 

på 6,5 drepte per år. En så markant nedgang i de verste ulykkene, vil måtte ha en vesentlig 

innvirkning på både samfunnsnytte og nyttekostnadsberegninger, i tillegg til det viktigste: sparte liv. 

Statens vegvesens kommentar 

Statens vegvesen er enig i at trafikksikkerhet er viktig for utvikling av vegnettet. Målet om 

trafikksikkerhet var et viktig grunnlag for å anbefale midtrekkverkskonseptet på strekninger som i 

utgangspunktet har litt for lave trafikkprognoser til at dagens vegnormaler vil innebære 

midtrekkverk. 

Den foreslåtte løsningen (vekslende 2+1/1+2-felt) er prinsipielt svært lik Midtrekkverkskonseptet hvis 
dette hadde vært utvidet til med møtefrie tunneler, slik blant annet Fylkesmannen i Vest-Agder har 
spilt inn. Også norske vegnormaler legger opp til at veger med midtrekkverk skal ha betydelig 
mengde forbikjøringsfelt (2+1/1+2-felt). Det vises til vår kommentarer til uttalelsen fra Fylkesmannen 
i Vest-Agder.  
 
Kostnadene ved bygging er en viktig del av grunnlaget for Statens vegvesens anbefaling av 

midtrekkverkskonseptet framfor firefeltskonseptet. Statens vegvesen er enig i at også 

vedlikeholdskostnader og arealforbruk taler mot firefeltskonseptet.  

Vår anbefaling innebærer tofeltsveg med midtrekkverk og hyppige forbikjøringsfelt på strekninger 

som i prognosesåret 2040 ventes å få årsdøgntrafikk under 12 000 kjøretøy, dog utenom tunneler og 

Fedafjorden bru. Videre innebærer det firefelts veg der hvor forventet ÅDT overstiger 12 000. Både 

norske og svenske erfaringsdata tilsier dermed at det blir betydelig reservekapasitet for eventuell 

trafikkvekst utover prognosene.  

D-6 Norges Automobil-Forbund NAF 

1. høring 

NAF anbefaler at firefeltskonseptet legges til grunn for den videre planleggingen av E39 Søgne – 

Ålgård. Riksvegene må være effektive transportårer med jevn standard og hastighet.  

Anbefalingen av firefeltskonseptet ble opprettholdt i andre høringsrunde. Selv om konseptet viser 

seg 11 mrd.kr. dyrere enn opprinnelig estimert, er det dette konseptet som ivaretar NAF-

medlemmenes interesse best med tanke på trafikksikkerhet og reduksjon i tidskostnadene. 

Ber om at det vurderes statlig regulering av det videre planarbeidet. 

Dersom E39 legges for tett på tettsteder og byområder er det en fare for at riksveien mister sin 

funksjon som effektiv nasjonal hovedferdselsåre for fjern- og gjennomgangstrafikk.  
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Både Stavanger- og Kristiansandsregionen er i sterk vekst, og sørvestlandskysten har mye 

eksportrettet transport. E39 må bygges med slik standard at den kan imøtekomme økonomisk 

utvikling og vekst langt utover det man regner som 'veiens levetid' i samfunnsøkonomiske analyser.  

Hvis vi i tillegg til politiregistrerte ulykker, også kontrollerer for sykehus- og forsikringsregistrerte 

ulykker, er det grunn til å anta at forskjellene i konseptene vil øke betydelig i favør firefeltskonseptet. 

Midtrekkverkskonseptet ikke er forenlig med nullvisjonen da det ikke vil være fysisk adskilte 

kjøreretninger på hele strekningen.  

2. høring 

NAF støtter fremdelse firefeltskonseptet. Det ivaretar medlemmenes interesse best med tanke på 

trafikksikkerhet og reduksjon i tidskostnadene.  

Midtrekkverkskonseptet er ikke møtefritt, og derfor ikke forenlig med 0-visjonen. Det er beregnet å 

redusere antallet personskadeulykker med 53 i løpet av en tiårsperiode, mens firefeltskonseptet 

reduserer med 579. Forsikrings- og sykehusregistrerte ulykker komme i tillegg. Statens vegvesens 

trafikkprognoser er  ofte underestimert. 

Statens vegvesens kommentar 

Statens vegvesen har lagt til grunn at midtrekkverkskonseptet gir god trafikksikkerhet og god 

reduksjon i tidskostnader. Anbefalt konsept vil ikke gå så nær byer og tettsteder at ikke vegen blir en 

fullverdig effektiv nasjonal hovedfartsåre for fjern- og gjennomgangstrafikk. Det stemmer at lokale 

politiregistrerte er inngangsparameter i våre beregninger. Modellene vekter imidlertid dette opp mot 

mer generelle gjennomsnittstall for å prissette samfunnets totale ulykkeskostnader, inkludert ulykker 

som ikke er politiregistrert fordi de er uten rapporterte personskader. 

Det vises for øvrig til vår kommentarer under uttalelsene til Fylkesmannen i Vest-Agder og Vest-Agder 

fylkeskommune 

D-7 RiksvegSørlandet  

1. høring 

Styringsgruppa støtter Vest-Agder fylkeskommune sine vurderinger og vedtak i samband med høring 

for KVU Søgne- Ålgård og KVU Kristiansand. 

Statens vegvesens kommentar 

Det vises til vår kommentar til Vest-Agder fylkeskommunes uttalelse. 

D-8 Næringsforeningen i Stavanger-regionen, ressursgruppe Dala  

2. høring 

Ber om at synspunkter og argumenter som er framlagt av Rune Gjedrem, Bjerkreim, blir vurdert 

seriøst og raskt av kompetente fagfolk med bred er faring. Hans initiativ oppfattes som positivt og vel 

verdt å se nærmere på. 

Statens vegvesens kommentar 

Uttalelse fra Rune Gjedrem er oppsummert og kommentert nedenfor. 
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E. Privatpersoner 

E-1 Rune Gjedrem 

2. høring 

Foreslår en ny, felles korridor for E39 og jernbane fra Kristiansand til 

Nord-Jæren, og fokuserer på strekningen Flekkefjord-Sandnes. 

Hovedpoenget er å legge E39 nærmere kysten og befolkningen der. Det 

oppnås ekstra lønnsomhet ved å planlegge og å bygge dobbeltsporet 

jernbane parallelt og samtidig med ny firefelts motorveg. 

“Statens vegvesen og Jernbaneverket har ei spesiell moglegheit til å lage eit mønsterprosjekt om ein 

brukar den foreslåtte traseen. Ny dobbelspora hurtigtoglinje og firefelts motorveg bygd parallelt og 

samtidig vil vera svært kostnadseffektivt og framtidsretta. Me som skal bruka denne gode vegen og 

banen, vil sitje med ei kjensle av å få noko skikkeleg tilbake for billett- og bompengane. Eit slikt 

anlegg og infrastruktur vil også gi oss trua på at me klarer å lage noko som vil vere til nytte for 

komande generasjonar. Om 150 år vil dei kunne sjå tilbake og vera stolte av det me klarte å oppnå.” 

Argumenter for den nye korridoren er: 

• Få berørte beboere og lite berørt dyrkbar jord. 

• Redusert gjennomgangstrafikk på fv 44 gjennom Flekkefjord.  

• God tilkomst til flere vindmølleparker 

• Ny E39 vil gi svært godt vegsamband og stor verdi for Soknadal kommune og Hauge sentrum, 

Eigersund, Hå og Time. Store fordeler for næringsmiddelindustri, landbruk og gartnerier. 

• Store fordeler for Klepp kommune av en ny E39 gjennom Bogafjell og Lyefjell.  

• Redusert reisetid og kjørelengde  

• Reduksjon i drivstofforbruk. Dette må regnes i et 100-årsperspektiv. 

• Store kostnadsbesparelser ved at ny veg ikke bygges langs trafikkert veg. 

• Ny trasé gir muligheter for omkjøring. 

Følgende forhold er drøftet: bompengefinansiering og brukermedvirkning ved beslutninger, 

forholdet mellom kulturlandskap og infrastrukturbygging, vintervedlikehold og ambisjoner når det 

gjelder reduksjon av ulykker. 

Ønsker følgende samfunnsøkonomiske gevinster beregnet: reduserte avstands- og reisekostnader i 

et 50-100-årsperskpektiv, tidsbesparelse og økt sikkerhet ved å kunne bygge uten å måtte ta hensyn 

til trafikk på eksisterende veg. 

 

Påpeker at økte kostnader som følge av redusert framkommelighet (venting) ikke er omtalt i KVU-

rapporten og mener denne kostnaden må fordeles. Bruker strekningen Handeland-Feda som 

eksempel på for kortsiktig tenking og lav standard, er kritisk til vegvesenets regnemodeller, mener 

psykologiske ringvirkninger og framtidstru burde vært utredet og mener erfaring viser at vi ofte 

tenker for smått. 
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Statens vegvesens kommentar 

Premissene for en eventuell felles trasé med jernbane vil i det alt vesentlige styres av banens strenge 

krav til stigningsforhold og kurveradius. Et slikt samspill kan være hensiktsmessige i flatt lende. Her 

består jernbanekorridoren i det alt vesentlige av tunneler, til dels bruer høyt over tverrdaler. 

På grunn av topografien må i så fall E39 -traséen i stor grad frigjøres fra jernbanetraséen, slik at 

vegen i noe større grad kan følge terrenget opp og i enkelte tilfeller også rundt vann og høyder. En 

slik trasé vil innebære at vegen stedvis kan bli liggende 100-200 meter høyere enn dagens E39. På 

grunn av de store høydeforskjellene er det ikke gitt at en ny firefeltsveg for fjerntrafikken samtidig 

innebærer attraktive forbindelser opp fra / ned til tettbebyggelser ved kysten.  

Korridoren vil uansett medføre en betydelig mengde tunneler, som gjør at løsningen blir minst like 

kostbar både å bygge og å drifte, som langs dagens korridor. Dersom E39 skal bygges i denne 

korridoren, må i tillegg hele strekningen Flekkefjord – Ålgård bygges ut under ett før vegen kan settes 

under trafikk. Med dagens bevilgningstakt vil det kunne gå svært lang tid før dette blir realistisk.   

Det vil også kunne gå lang til før en eventuell høyhastighetsbane kan bli realisert på denne 

strekningen. Høyhastighetsutredningene forutsetter at InterCitystrekningene til rundt 120-130 mrd. 

kr må bygges først. Transportetatenes forslag til NTP 2014-2023 viser at selv for IC-satsingen vil bare 

en relativt liten brøkdel gjennomført innen nevnte planperiode. Statens vegvesen mener at dagens 

E39 trenger kontinuerlig oppgradering. Statens vegvesen anbefaler derfor fortsatt at E39 utvikles i 

dagens korridor. Dette gjelder uavhengig av om høyhastighetsbane via Egersund skulle bli realisert 

eller ikke.  

På grunn av de topografiske forholdene forventes det ikke samdriftfordeler ved å bygge E39 i en slik 

jernbanekorridor.   

 






