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E39 Byrkjelo - Grodås

Informasjonsmøte 19-21

 Om planlegging på E39, informasjon om Våtedalen og Reed-Sandane
 Gjennomgang av løysingane på Byrkjelo
 Spørsmål

Frå Statens vegvesen:
Svenn Egil Finden, avdelingsdirektør Sogn og Fjordane (vegeiger)
Bjarte Sandal, arealplankontakt (vegeigar)
Kurt Skagen, vegplanleggar
Ellen Njøs Slinde, planleggingsleiar



Kva gjer vi med rasfaren i Votedalen?
E39 Votedalen

Foto: Silje Drevdal



Høg skredkategori

1. Steinløkefonna – 40m  
2. Bakkefonna  - 40m
3. Sletteskrefonna  - 40m
4. Brendestølsfonna - 160m
5. Kvitesvora - 50m
6. Buskrefonna – 80m

Snøskredbreidde
Steinsprang – 20m: 1, 2 og 6 

Ingen omkøyring
ÅDT=2400

E39 Votedalen



Vidare planarbeid
E39 Votedalen

 Skredsikringsplan viser seks skredpunkt i Votedalen. 

 I NTP 2018–2029 er det forslag om å sikre alle skredpunkta med lang tunnel.

 Det må utarbeidast kommunedelplan med KU for Klakegg – Byrkjelo.

 Planarbeidet vil vurdere både nullalternativet, tunnel og andre alternative 
skredsikringstiltak.

 Kan vera aktuelt å starte planarbeidet i 2020-2021.

 Det kan vera at det først kjem eit skredsikringstiltak i Votedalen og at det ligg 
lenger fram i tid å gjera noko med heile E39 mellom Klakegg og Byrkjelo.



E39 Reed – Sandane 

Inge Alsaker – 22.11.2016



Kva er gjort?

● Det er laga eit forprosjekt som skildrar problemstillingar og behov

● Vi har vurdert ulike alternativ teknisk og teikna ut eit tilrådd 
alternativ i plan og profil for både Jarbu og Gullkista, og 
masseberekna det

● Vi har gjennomført ei ANSLAG-berekning for å finne omtrentleg 
kostnad på prosjekta

● Prosjekta vart melde inn som moglege og aktuelle prosjekt i 
arbeidet med NTP både for NTP 2014-23 og NTP 2018-29.
Prosjekta har så langt ikkje nådd opp.

● No er prosjekta med i vurderingane for neste NTP (2022-31)

E39 Reed - Sandane



Oversiktskart
E39 Reed – Sandane 

For Gullkista og Jarbru ynskjer SVV å starte reguleringsplanarbeidet i 2020-2021. 



Forprosjekt med problemstillingar 

● Dagens situasjon
- Trafikk, tryggleik, miljø, geologi etc.

● Mål for utvikling av vegen
- Dagens E39, men skal i framtida avløysast av ny trasé
- Bør ha gul midtlinje og tilfredsstillande kurvatur

● Utfordringar: Terrenget forbi Jarbu og Gullkista er kupert og 
sidebratt, og det er vanskeleg å finne gode tunnelpåhogg

● Utviding langs eksisterande veg er svært krevjande utan 
lange stengingar av vegen

E39 Reed – Sandane 



Kommunedelplan klar for vedtak hausten 2019
E39 Byrkjelo - Grodås

Hengebru over Nordfjorden. Hovudspenn 1555 m. Seglingshøgde 75 m. 



Planprosess og framdrift
E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019

Aktivitetar Tidsplan

Planprogrammet, saman med varsel om planoppstart, sendt ut på 
høyring

April 2016

Høyring inkludert informasjonsmøte April 2016

Handsaming av merknadar og fastsetjing av planprogram Haust 2016

Planarbeid kommunedelplan og konsekvensutgreiing 2016 / 2017

Kommunedelplan med konsekvensutgreiing vert lagd ut på høyring. 
Informasjonsmøte

Hausten 2018

Vurdering av innkomne merknadar og saksførebuing for politisk 
handsaming

Våren 2019

Vedtak av kommunedelplan med konsekvensutgreiing kommunane Sept./okt. 2019



Positiv samfunnsnytte 
E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019

Konsekvensanalysen viser at ny E39 
gir stor samfunnsnytte med kortare og 
raskare veg.

Reisetid 25-27 min frå krysset på 
Byrkjelo til Kvivsvegen. 

Bra for tungtransporten. 
Stor nytte for trafikantane.
Knyter Nordfjord tettare både til 
Sunnmøre og til Sogn og Sunnfjord.
Felles bu- og arbeidsmarknad. 



Ein time redusert 
reisetid

E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019

Reisetider på heile strekninga 
Byrkjelo ved Bergheim til 
Kvivstunnelen i dag samanlikna 
med ny E39. Det vil berre ta 1/3-
del av tida.

Byrkjelo –
Kvivstunnelen

Dagens reisetid langs 
E39 (Anda – Lote)

97 min

Dagens reisetid langs 
fv. 60 (Utvikfjellet)

83 min

Ny reisetid 27 – 29 min



Oversiktskart
E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019



Kostnadsreduksjonar, byggesteg og vegstandard 
E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019

Eit første byggesteg Byrkjelo - Svarstad gir 
innkorting og stor samfunnsnytte til redusert 
kostnad. Blir vurdert i neste NTP (2022-2033).

I kommunedelplanen er det sett av areal til at vegen kan byggast med 
midtrekkverk, dvs. vegbreidde 12,5 meter.
Det blir vurdert å i første omgang å bygga veg med breidde 9 m for å redusere 
kostnader.
Tunnelløp med total breidde 10,5 m 



Resultat av konsekvensanalysen
Samanstilling av ikkje-prissette konsekvensar og rangering av alternativ. 
           Fagtema 
 
Alternativ 

Landskaps-
bilete 

Nærmiljø og 
friluftsliv 

Natur-
mangfald Kulturmiljø Natur-ressursar Samla vurdering og 

rangering 

Referanse 0 Ubetydeleg 
/ ingen (0) - Ubetydeleg 

/ ingen (0) - Ubetydeleg 
/ ingen (0) - Ubetydeleg 

/ ingen (0) - Ubetydeleg 
/ ingen (0) -  Ubetydeleg / 

ingen (0) 0 

Byrkjelo 

B1 

Liten til 
middels 
negativ  

(-/--) 

1 

Ubetydeleg 
til liten 
negativ  

(0/-) 

1 Liten 
negativ (-) 1 Liten negativ 

(-) 1 
Middels til 

stor negativ 
 (--/---) 

3 
Liten til 
middels 

negativ (-/--) 
1 

B2 Middels 
negativ (--) 2 

Liten til 
middels 
negativ  

(-/--) 

3 Middels 
negativ (--) 3 Middels 

negativ (--) 2 
Middels til 

stor negativ  
(--/---) 

1 Middels 
negativ (--) 2 

B3 Middels 
negativ (--) 3 

Liten til 
middels 
negativ  

(-/--) 

2 Middels 
negativ (--) 2 Middels 

negativ (--) 3 
Middels til 

stor negativ  
(--/---) 

2 Middels 
negativ (--) 3 

 

E39 Byrkjelo

12.09.2019

På Byrkjelo er B1 klart betre enn B2 og B3 på alle fagtema utanom 
naturressursar der konsekvensgraden er lik for alle.
B1 er totalt sett vurdert til å gi «liten til middels negativ konsekvens» for ikkje-
prissette tema.
B1 er i tillegg best på prissette konsekvensar (inkl. lågast investeringskostnad)



Klimatilpassing
Flaumsonekartlegging er 
utført, og det er store 
område på Byrkjelo som 
vil bli overfløymt ved ein 
200-årsflaum. 

Valgt alternativ går 
utanom desse areala.

(Også litt av dagens veg 
ligg i flaumutsett sone)

E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019



Høyring av planen – 9 merknader frå Gloppen
E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019

 SVV har tilpassa løysinga etter innspel frå mellom anna 
bondelag, grunneigarar og Tine Meierier. 

 Kommunedelplanen for E39 Byrkjelo-Grodås bandlegg ei 
brei sone på kvar side av framtidig vegtrasé. 

 Når reguleringsplan seinare skal utarbeidast blir endeleg 
plassering av vegen innafor dette beltet bestemt. 

Merknadane har med gode forslag som kan jobbast vidare 
med i reguleringsplanen:
- Areal for riggområde
- Område for oppdyrking
- Utslaking av skråningar osv.



Går vekk frå mellombels løysing fordi:
Om løysinga på  Byrkjelo

12.09.2019

I plankartet som var på høyring var det vist ei mellombels løysing på 
Byrkjelo. Planen var å bygge ei tilkopling til dagens veg direkte ned 
frå nytt kryss ved å bygga eit enklare kryss.

Det kom fleire innspel i høyringsperioden som var skeptiske til denne 
løysinga. Ved å detaljere løysinga såg SVV at det ville gå med mykje 
areal til mellombels løysing som ikkje kunne brukast om igjen til 
bygging av permanent løysing. 

For å bruke mindre areal, og for å ha betre standard og ei meir 
trafikksikker løysing frå dag ein, har ein difor valt å gå vekk frå dette.

Løysinga ligg lenger frå bygningar og campingplass enn midlartidig 
løysing gjorde.



Stikkord for presentasjonen
Om løysinga på Byrkjelo

12.09.2019

● Revidert B1-løysing 
● Gått vekk frå midlartidig løysing
● Framtidsretta løysing
● Kryss nærare Byrkjelo
● God veg til meieriet
● Kollektivknutepunkt 
● Jordbruksveg er lagt inn
● Gang – og sykkelveg
● E39 går utanom sentrum
● Utvidingsareal til meieriet
● Muleg næringsareal
● Muleg bakkeplanering



12.09.2019



Byrkjelo
E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019



Byrkjelo
E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019



Byrkjelo
E39 Byrkjelo - Grodås

12.09.2019



Tilkomst til eigedomane

12.09.2019

Tilkomst til gardsbruket på Åland blir direkte frå nytt kryss. 

Eigedom 104/30 og hytta får tilkomst via jordbruksveg.



Kryssområde og eigedom 104/1
Avstand mellom ny veg og eigedomane

12.09.2019

Kryssområdet. E39 ligg høgt slik at tilførselsvegen 
går under. Snittet er litt vest for undergangen.

Avstanden frå gardstunet på eigedom 104/1 og opp til ny E39 vil vera om lag 150- 200 meter. 



Åland
Avstand mellom ny veg og eigedomane

12.09.2019

Avstanden mellom ny veg og tunet på Åland vil vera 
om lag 130 – 150 meter. 

Høgdeskilnaden vil vera om lag 20 meter.



Eigedom 104/30 og hytta
Avstand mellom ny veg og eigedomane

12.09.2019

Bygningane på eigedom 104/30 vil ligga nær ny E39 men på eit litt høgare nivå.

Hytta som ligg i skogkanten ovanfor eigedom 105/1 vil ligga om lag 150 meter 
frå ny E39 og på eit mykje høgare nivå



Kollektivløysing
Byrkjelo

12.09.2019

Skissa viser eit av fleire forslag til 
plassering av kollektivløysing ved nytt 
kryss på Byrkjelo. 

Løysinga for kollektivreiser vil bli 
detaljplanlagt som del av reguleringsplan 
og i samråd med fylkeskommune og 
buss-selskap. 



12.09.2019

Kryssområdet vil ligga nær meieriet. 
Det er plass for utviding av meieritomta mellom ny E39 og Meierivegen.



Framtidig arealbruk ved kryssområdet
Byrkjelo

12.09.2019

Arealet på oppsida av ny E39 kan evt. 
bakkeplanerast. 

I gjeldande reguleringsplan er det vist eit 
næringsareal på ca. 12 daa på andre sida av 
tilkomstvegen til meieriet.

Evt. utviding av meieribygget vil primært skje nær 
dagens bygg på det arealet som er parkeringsplass. 
Arealbehov utover dette er flisfyringsanlegg, 
drivstoffanlegg, utelager og evt. erstatningsareal for 
parkeringsplassar.

Skissa viser at arealet mellom ny veg og vegen opp 
til meieriet kan bli eit utvidingsareal for meieriet på 
om lag 20 daa. I eit framtidig reguleringsplanarbeid 
(i kommunal regi) kan ein vurdere om behovet for 
utvidingsareal er blitt større og evt. ta med meir 
utvidingsareal. 



Arealreknskap
Byrkjelo

12.09.2019

Først når reguleringsplanen er klar, og vegtrasèen er endeleg vedteken, får ein eit 
eksakt svar på dette. Planendringar og justeringar ved utarbeiding av 
reguleringsplan kan endre kor mykje areal som går med. Det er til dømes ikkje 
teke med eventuell bakkeplanering/oppdyrking av areal.

Omtrentleg arealbeslag per 
alternativ for alternativa ved 
1) Byrkjelo, 2) Utvik, 3) Innvik, 
4) Innvik – Markane og 5) 
Hornindal. Alle tal i dekar.

Figuren frå 
konsekvensutgreiinga viser at 
alt. B-1 på Byrkjelo kan gi i 
overkant av 100 daa  tap av 
fulldyrka mark. 



Arealreknskap, revidert utrekning
Byrkjelo

12.09.2019

Utrekninga er basert på same grunnlagsdata 
(ar5) som vart nytta i samband med 
konsekvensutgreiinga som har vore på 
høyring. Den gongen vart det lagt inn ei ekstra 
buffersone rundt heile området på 5 meter 
utanfor topp skjering og botn fylling. Det 
same er gjort ved utrekning av arealbruken for 
nytt B1 alternativ.

 Arealbeslag for nytt alternativ B1 er om lag 
likt med B1 slik det var vist i 
kommunedelplanen som var ute til høyring. 

 Ei midlertidig løysing på Byrkjelo ville 
saman med permanent løysing teke meir 
areal. Dette er ein av grunnane til at det er 
teke ut av planen.



Oppsummering
Om løysinga på Byrkjelo

12.09.2019

● Framtidsretta løysing
● E39 går utanom sentrum
● Kryss nærare Byrkjelo
● Kollektivknutepunkt 

● Jordbruksveg 
● Gang – og sykkelveg
● Utvidingsareal til meieriet
● Kan utviklast i ein reguleringsplan
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