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E39 Ålgård - Hove. Kommunedelplaner og konsekvensutredning. 
Forslag til planprogram til høring og varsel om oppstart av arbeid 
med kommunedelplaner. 
  
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til planprogram for ny E39 på strekningen Ålgård i 
Gjesdal kommune til Hove i Sandnes kommune. Planprogrammet sendes herved ut til høring 
og offentlig ettersyn. 
 
Det varsles samtidig om at arbeid med kommunedelplaner igangsettes. 
 
Bakgrunn 
 
Strekningen er en del av E39 som tilhører rute 3 på det norske stamvegnettet, og er også en 
del av det europeiske stamvegnettet (TERN). Dagens veg er av delvis dårlig standard og går 
gjennom tettstedene Figgjo og Ålgård. Strekningen er ulykkesutsatt. 
 
I Stortingsmelding nr 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010 – 2019 er strekningen 
omtalt som aktuell i siste halvdel av perioden, forutsatt delvis bompengefinansiering (Jæren-
pakke 2). 
 
For at prosjektet skal kunne tas opp til nærmere vurdering og prioritering er det nødvendig å 
avklare trasevalg gjennom kommunedelplaner med tilhørende konsekvensutredning. 
 
Utredningsalternativ / korridorer 
 
Det er ikke fastsatt konkrete trasealternativer det skal arbeides videre med, men på bakgrunn 
av foreløpig arbeid er det vist alternative korridorer. 
 
For den nordre delen – strekningen Osli – Hove (kryss E39 x rv. 13), er det kun beskrevet en 
realistisk korridor, korridor A som i hovedsak går langs eksisterende veg. Mellom Osli og 
Skurve sør for Ålgård er det beskrevet to alternative korridorer, korridor B og C. Korridor B 
ligger nordøst for dagens trasé og tettstedene Figgjo og Ålgård. Korridor C ligger på 
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sørvestsiden av tettstedene og også på sørsiden av Edlandsvatnet. Korridor C forutsetter 
krysning av Figgjoelven ved Bråstein. 
 
Foreløpige trafikkberegninger og vurderinger viser at korridor C vil få vesentlig mindre 
trafikk enn korridor B, siden korridor C har dårlig tilknytning til trafikkskapende områder og 
korridoren er klart lengre. En korridor C kan medføre at trafikkavlastningen av dagens E39 
blir liten eller ingen i forhold til i dag. Dette vil også gjelde selv med en ny tverrforbindelse til 
Jæren og med en større utbygging i ”Bybånd sør”. Korridor C har i tillegg større miljømessige 
konflikter enn korridor B. Statens vegvesen mener at korridor C har dårlig måloppnåelse og 
ikke bør utredes videre. Bakgrunnen for dette er utdypet i planprogrammet kap. 7. 
 
Høring og videre prosess 
 
Planprogrammet sendes ut til høring i perioden 3. februar - 23. mars 2010. Det varsles 
samtidig at arbeidet med kommunedelplaner igangsettes. 
 
Det arrangeres åpent informasjonsmøte 3. mars kl 18:00 i kommunestyresalen i Gjesdal, 
Rettedalen 4, Ålgård (”Veveriet”).  
 
Etter at høringsuttalelsene er behandlet fastsetter kommunene planprogrammet, og med 
bakgrunn i dette utarbeides det forslag til kommunedelplaner og konsekvensutredning. 
Statens vegvesen vil være forslagstiller for planene, mens kommunene vedtar den delen som 
ligger i sin kommune. 
 
Høringsuttalelsene sendes innen 23. mars til:  
Statens vegvesen Region vest 
Askedalen 4 
6863 LEIKANGER 
eller til: firmapost-vest@vegvesen.no 
Vennligst henvis til saksnummer 20100010799  
 
 
Kontaktperson: Bjørn Åmdal, tel 950 33 506, e-post: bjorn.amdal@vegvesen.no 
 
Dokumentet er også lagt ut på www.vegvesen.no ”Offentlige høringer”, og hos Sandnes, 
Gjesdal og Time kommuner. 
 
 
Avdeling Rogaland 
Med hilsen 
 
 
Arnfinn Ansok 
Avdelingsdirektør 
 Bjørn Åmdal 
 
 
Vedlegg: Planprogram, høringsutgave datert 1. februar 2010. 
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Høringsinstanser 
 
Sandnes kommune 
Gjesdal kommune 
Time kommune 
Klepp kommune 
Sola kommune 
Stavanger kommune 
Bjerkreim kommune 
Hå kommune 
Sirdal kommune 
Fylkesmannen i Rogaland 
Rogaland Fylkeskommune, kulturseksjonen 
Rogaland Fylkeskommune, regionalplanseksjonen 
Jernbaneverket Region vest 
Telenor 
Forsvarets Bygningstjeneste 
Bergvesenet 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Mattilsynet region for Rogaland og Agder 
Statens Kartverk 
Statsskog SF 
Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 
Sandnes politistasjon 
Lensmannen i Gjesdal 
IVAR IKS 
Lyse Energi A/S 
Sandnes Bondelag 
Sandnes bonde- og småbrukarlag 
Jæren Bonde- og småbrukarlag 
Time bondelag 
Gjesdal Bondelag 
Forening for jordvern og alternativ regionutvikling 
Veolia Transport Sør AS 
Nettbuss Vest 
Rogaland Kollektivtrafikk FKF 
Jæren Friluftsråd 
Stavangerregionen Næringsutvikling AS 
Næringsforeningen i Stavangerregionen 
Gjesdal Næringspark 
Gjesdal Næringsforening 
Rogaland Fritidspark as 
Region Stavanger BA 
Naturvernforbundet i Rogaland 
Stavanger og omegn Turistforening 
Syklistenes Landsforening 
Stavanger og Rogaland Jeger og fiskerforening 
Figgjo elveeigarlag 
Foreningen for Norske fortidsminnemerkers 
bevaring 
Norsk ornitologisk forening 
Jæren Jakt- og fiskelag 
Kvernaland Vellag v/Fredrik Kverneland 
Figgjo bydelsutvalg 
Austrått bydelsutvalg 
Ganddal bydelsutvalg 
Sviland bydelsutvalg 
 
 


