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Forord 
 
Statens vegvesen region vest planlegg ny veg på strekninga Langeland – Moskog i kommunane 
Gaular og Førde i Sogn og Fjordane i nært samarbeid med kommunane. 
 
Dette arbeidet er gjort i samband med utarbeiding av kommunedelplan for ny E39 på strekninga. 
Det er planlagt fleire ulike vegløysingar på strekninga, med tilhøyrande vegstandard, tunnelar, 
kryss, sidevegar, bruer og konstruksjonar.  
 
Denne delrapporten omhandlar temaet lokal og regional utvikling. Rapporten er utarbeida av 
Statens vegvesen. 
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0. Samandrag 
Førde er den kommunen i Indre Sunnfjord som har det klart største innbyggjartalet. Innbyggjartalet 
har vakse i mange år, og er no 12 490 personar. Kommunen har mange store arbeidsplassar, m.a. 
Sentralsjukehuset i Sogn og Fjordane, og regionale funksjonar som t.d. vidaregåande skular. Både 
handelsstatistikk og tal frå arbeidsmarknaden viser at Førde er eit viktig regionsenter. Med m.a. 
Sentralsjukehuset og stor vekst i arbeidsplassar er Førde og viktig for heile fylket. 
 
I Førde sentrum er i dag vidare vekst og vedteken fortetting noko hindra av at utbyggingar må 
tilpassast E39 og rv. 5, som saman med fv. 481 Angedalsvegen og Langebruvegen er dei vegane 
som all trafikk må nytte. Dette gir kapasitetsproblem på delar av vegnettet i korte periodar om 
ettermiddagen. Med vidare folketalsvekst vil desse problema auke. 
 
Bygging av ny E39 vil gi noko innsparing i reisetid for gjennomgangstrafikken og for trafikk til/frå 
Førde. Innsparinga er ikkje så stor at ein vil få større pendling i vesentleg grad, men berekningar i 
trafikkmodell tyder på at utbygginga vil gi om lag 5 – 10 % vekst i trafikken inn til Førde. Førde si 
rolle som regionsenter vil bli styrka. Alternativa med størst innkorting i reisetid vil gi høgast vekst. 
Tiltaket vil bidra til å oppfylle Sogn og Fjordane sin strategi med å etablere fleire og sterkare bu- og 
arbeidsmarknadsregionar. 
 
Svært mye av trafikken på vegnettet sentralt i Førde er lokaltrafikk, og 60 -70 % av trafikken på 
E39 utanom Førde har Førde som reisemål. Omlegging av E39 vil derfor ikkje gi ein vesentleg 
reduksjon av trafikk på vegnettet i Førde, og det er liten skilnad mellom dei ulike alternativa. Skal 
ein oppnå betre kapasitet her, og leggje til rette for betre utnytting av sentrale areal, vil framtidig 
arealbruk, og utbyggingar av vegnettet lokalt i Førde vere viktigare enn utbygging av E39. 
 
Utanfor sentrum vil alle alternativ gi avlasting av trafikk, men alt. 5 Myra – Pinndalen – Soleide og 
alle alternativ om Reset/Holten vil gi dårleg avlasting frå sør, trafikk inn til Førde vil ikkje nytte ny 
tunnel pga. lang kjøreveg. Alternativa om Kronborg kan gi større bindingar på arealbruk i dette 
området enn dei andre alternativa. 
 
I dag går E39 inn til sentrum av Førde. Alle alternativ vil kome lengre frå Førde, og ein vil i liten 
grad sjå Førde frå ny E39. Unnataket er ved Kronborg for alternativ som går der, der vil trafikantar i 
begge retningar kunne sjå mot sentrum av Førde.  Trafikantar frå aust vil og kunne sjå t.d. 
Sentralsjukehuset og busetnaden i lia ved Angedalsvegen på ein kort strekning frå tunnelpåhogget 
ved Viegjerdet til krysset på Brulandsberget. Dette vil truleg ikkje verke inn på det store 
handelsvolumet i Førde. Regionalt vil det ikkje ha verknad, da nokre av spontanstoppa som blir 
tekne i Førde i dag vil bli flytta til områda sør for og nord for Førde. 
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1. Innleiing 

1.1. Bakgrunn for planarbeidet 

E39 frå Kristiansand til Trondheim går gjennom Førde kommune, og er i Førde sentrum knytt til 
riksvegen mot Florø, rv. 5. E39 har låg standard, slik at framkomsten for gjennomgangstrafikk er 
dårleg. Samtidig ligg vegen som ei barriere nær Førde sentrum. Målet med planarbeidet er m.a. å 
utbetre dette, men samtidig sikre god tilkomst også for trafikk som skal til og frå Førde. Om lag to 
tredjedelar av trafikken på E39 har Førde som målpunkt. 
 
Målet for planarbeidet er at E39 skal bli eit effektivt nord-sør samband på Vestlandet, og 
samstundes sikre eit godt lokalt vegnett på strekninga og bidra til positiv sentrumsutvikling i Førde. 
 
Førde kommune har i sin kommuneplan liggjande ein gamal vegtrase for E39 som ikkje stettar 
dagens krav, og den er i tillegg til dels attbygd. I samsvar med konseptvalutgreiing (KVU) for E39 
Lavik – Skei og seinare handsaming av den i den statlege KS1- ordninga (kvalitetssikring av store 
statlege investeringsprosjekt i tidleg planfase) er det no gjennomført eit planarbeid der ein vurderer 
å byggje ny E39 på strekninga Langeland – Moskog. Både i KVU-arbeidet og i samband med By- 
og tettstadsforming (Botsfor)-seminar om Førde har det tydeleg kome fram at når ein ser på 
løysingar for E39 gjennom Førde må ein også vurdere tilknytinga til rv. 5 og til anna lokalvegnett. 
 
Kommunedelplanen skal innehalde plankart som viser utbyggingsområde (nye vegar). I samsvar 
med ”Forskrift om konsekvensutredninger» § 2c skal ein slik plan alltid innehalde ei 
konsekvensutgreiing. 

1.2. Planavgrensing 

Avgrensinga er planlegging av ny E39 frå kryss med fv. 57 på Storehaug i Gaular til litt aust for 
kryss med fv. 13 på Moskog. Tilknyting til Førde sentrum og vurderingar av eks. E39 inngår i 
planarbeidet. 
 

 
Fig. 1.1 Planavgrensing  
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1.3. Viktige problemstillingar 

E39 frå Kristiansand til Trondheim er ein del av det overordna nasjonale vegsystemet som bind 
saman landsdelar og regionar.  Gjennom ferjesambandet Kristiansand – Hirtshals knyt E39 og 
Norge til utlandet, og E39 er ein del av det europeiske stamvegnettet TEN-T. 
 
Eit av problema i dag er at det overordna vegnettet på lange strekningar er det einaste vegnettet 
gjennom planområdet. Dette gjer at vegen samtidig blir både hovudveg og lokalveg, noko som gir 
redusert framkomst for gjennomgangstrafikk på det overordna vegnettet. Først og fremst skuldast 
dette lange strekningar med redusert fartsgrense, men all lokaltrafikken gir og noko redusert 
kapasitet i delar av døgnet. Halbrendslia med stor stigning, smal veg og dårleg kurvatur er ein 
flaskehals for tunge kjøretøy. At det overordna vegnettet går gjennom sentrumsområdet gjer 
samtidig at vegane blir ein barriere, og vegen ligg som eit hinder for sentrumsutvikling. Førde 
kommune må, slik det er no, ta store omsyn til E39 og rv. 5 ved arealplanlegging. Førde sentrum 
kan ikkje utvikle seg på eigne premissar. 
 
E39 er som nemnt eit viktig ledd i det nasjonale hovudvegsystemet, og skal binde Vestlandet 
saman. Vegens standard gjer at den ikkje fyller denne funksjonen. I planområdet har vi 
Halbrendslia, som har stigning og kurvatur som gjer at den er eit problem for tungtrafikken. At 
vegen fungerer både som hovud- og lokalveg med busetnad inn til vegen gir lange strekningar med 
nedsett fartsgrense, som heller ikkje er i samsvar med funskjonen som ein del av det overordna 
nasjonale vegnettet. 
 
Både i og utanfor sentrum er det eit problem at det er få veglenker i vegsystemet. I sentrum gjer 
dette at all trafikk har få vegar å nytte, og dette gir tidvise kapasitetsproblem på dei få veglenkene 
som finst. Utanfor sentrum er det ofte berre ei veglenke, dette gjeld både frå sør, vest og aust. 
Vegnettet manglar omkjøringsmoglegheiter og er dermed svært sårbart med tanke på beredskap 
både ved uhell og vedlikehald. Dette problemet blir forsterka av at Sentralsjukehuset ligg sentralt i 
planområdet. 
 
Dagens E39 går gjennom Førde sentrum. Da store delar av trafikken på det overordna vegnettet har 
Førde som målpunkt er det viktig å oppretthalde ei god tilknyting til Førde sentrum. 

1.4. Mål 

Nasjonal Transportplan legg dei overordna politiske føringane for transportpolitikken i Norge. Der 
er desse måla gitt: 

 Færre drepne og alvorleg skadde i vegtrafikken (0-visjonen vert lagt til grunn) 
 Betre framkomst og reduserte avstandskostnader i og mellom regionar 
 Avgrense utslepp av klimagassar og redusere miljøskadelege verknader av transport 
 Eit transportsystem som er tilgjengeleg for alle 

 
Ut frå desse føringane og problemstillingane i dette planprosjektet, vart i planprogrammet (som var 
felles med revisjon av Kommunedelplan Trafikk i Førde sentrum), dette gitt som overordna mål for 
prosjektet: 
 
Målet for planarbeidet er at E39 skal bli eit effektivt nord-sør samband på Vestlandet, og 
samstundes sikre eit godt lokalt vegnett på strekninga og bidra til positiv sentrumsutvikling i Førde. 
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Dette er vidare konkretisert: 
 
Samfunnsmål 

 Utvikle E39 på strekninga Langeland - Moskog som lekk i eit effektivt nord-sør-samband på 
Vestlandet innanfor dei rammer og føringar som er gjeve i NTP. 

 Val av løysing for E39 må gi ei god tilknyting til rv. 5 mot Florø og mot anna lokalvegnett. 
 Veg- og transportløysingar skal bidra til å skape ei god sentrumsutvikling i Førde. 
 

Effektmål 

 Transportkostnaden og reisetida for gjennomgangstrafikk og trafikk til/frå Førde må bli 
redusert 

 Del av trafikken i Førde som er gåande og syklande må aukast 
 Del av trafikken i Førde som er kollektivreisande må aukast 
 

Resultatmål 

 Utarbeide kommunedelplan i samsvar med framdriftsplan.  
 Tilrådd alternativ i planen skal stette dei samfunnsmål og effektmål som er gitt. 
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2. Metode 
Lokal og regional utvikling er ikkje ein del av den samfunnsøkonomiske analysen da den 
omhandlar tema som ofte heilt eller delvis kan vere analysert der. Om temaet vart omhandla der kan 
det derfor gi dobbeltteljingar. Temaet blir derfor behandla for seg, og skal synleggjere verknader, 
og i nokon grad, seie noko om kor det blir verknader. 
 

Lokal og regional utvikling er nytta som eit omgrep for ei rekke samfunnstema. Temagruppa er i 
hovudsak indirekte verknader og tilpassingar som over tid vil følgje av prosjektet. Temaet femner 
vidt, og omfattar følgjande samfunnsområde: 

 arbeidsmarknad 
 næringsliv; private og offentlege verksemder og reiseliv 
 kultur-, fritids- og handlemønster 
 kommunikasjonsknutepunkt 
 endra arealbruk som konsekvens av prosjektet 
 regiondanning og senterstruktur 

 
Statens vegvesen handbok 140 om konsekvensanalysar gir ikkje ein eintydig metodikk for temaet 
regional og lokal utvikling, men tilrår å tilpasse metodikken til det som er etterspurd i 
planprogrammet. 
 
Det vart utarbeida felles planprogram for arbeidet med Kommunedelplan E39 Langeland – Moskog 
og for arbeidet med revisjon av Kommunedelplan Trafikk i Førde sentrum. I planprogrammet står 
dette om temaet Lokal og regional utvikling: 
 

«Lokale og regionale endringar er i hovudsak indirekte verknadar og tilpassingar som over tid 
fylgjer av tiltaka. Det viktigaste å vurdere for dette prosjektet er: 

 Endra arealbruk som konsekvens av prosjektet  
 Førde si rolle som regionsenter, både med omsyn til arbeidsplassar og med omsyn til 

handel og service» 
 
Det vart seinare utarbeida ein silingsrapport for å definere dei vegalternativa som skulle utgreiast på 
strekninga Langeland – Moskog. Bystyret i Førde hadde eit tillegg i si handsaming av denne: 
 

«Det skal i det vidare arbeidet med planen utgreiast kva (regionale og lokale) verknader det har 
at E39 vert lagt med utsikt og nærleik til Førde.» 

 
Når det gjeld arealbruk vil verknader i stor grad vere innafor planområdet. Ved vurdering av Førde 
som regionsenter må ein og vurdere omlandet til Førde, det same gjeld vurderinga av kva verknad 
det har at E39 har utsikt til Førde. 
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3. Situasjonen i dag 
3.1.   Trafikksystemet i dag 

I dag går riksvegane E39 og rv. 5 gjennom Førde sentrum. E39 er kyststamvegen frå Kristiansand 
til Trondheim, rv. 5 er eit samband ut til kysten/Florø. Sambandet går vidare austover frå Jølster til 
Lærdal, der ein knyter seg på E16 vidare mot Austlandet. Viktige samband nord/sør og aust/vest 
møtast altså i Førde. I Sogn og Fjordane blir ofte strekninga Florø – Førde – Sogndal omtalt som ein 
vekstakse. 
 
I tillegg går fv. 609 sør for Førdefjorden ut mot Askvoll, og det er lokale fylkesvegar mot 
Angedalen (fv. 481) og mot Sentralsjukehuset frå Kronborg (fv. 484). I sentrum av Førde er det og 
nokre kommunale vegar, men vegnettet er her i stor grad avgrensa til riksvegane og fylkesveg 481. 
Dette tvinger all trafikk gjennom sentrum inn på eit avgrensa vegnett, og gir kapasitetsproblem i 
nokre kryss i kortare periodar i rushtida, spesielt om ettermiddagen. Med forventa trafikkvekst fram 
mot 2040 vil desse problema auke om det ikkje blir gjort noko med vegnettet. Ein kan vente 
kapasitetsproblem i lengre periodar, og problema vil forplante seg slik at det og vil bli 
avviklingsproblem langs E39. 
 
Samtidig gjer den avgrensa kapasiteten på vegnettet at Statens vegvesen må vere restriktive ved nye 
utbyggingar i sentrumsområdet. Det blir sagt nei til nokre utbyggingar, og for dei fleste utbyggingar 
blir det stilt krav om kartlegging av dei trafikale konsekvensane. Dette gjeld både langs rv. 5 
Naustdalsvegen og langs E39 (Fjellvegen/Hafstadvegen) i Sentrum Sør. For ein del av dei vedtekne 
utbyggingane, t.d. Hafstad bydel og Indre Øyrane, ligg det inne rekkefølgjekrav av omsyn til E39 
og rv. 5. Dette hindrar gjennomføring av utbyggingane. 
 
Det avgrensa vegnettet gjer at det i krisesituasjonar er svært få eller ingen omkøyringsmoglegheiter. 
Dette er særleg merkbart utanfor sentrumsområdet, på E39 sør og aust for Førde er det ingen 
omkøyringsmoglegheiter. Dette problemet blir forsterka av at Sentralsjukehuset for Sogn og 
Fjordane ligg i Førde. 

 
Fig. 3.1 Kart over sentrale delar av Førde kommune 
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3.1.1. Trafikkmengder 

 
Fig. 3.2 Trafikkmengder i Førde m/tellepunkt (kjt/døgn i 2011) 
 
Jfr. fig 3.2 er det stor skilnad på trafikkmengda sentralt i Førde og litt lengre frå sentrum. Svært mye 
av trafikken sentralt i Førde er lokaltrafikk, og denne trafikken må nytte dei få veglenkene som er i 
sentrum. Trafikkmengda på E39 i Sentrum sør (Fjellvegen) er om lag 13 000 kjt/døgn, medan den 
nord for Storehaug er om lag 3 900 kjt/døgn, vest for Moskog om lag 4 400 kjt/døgn og ved 
Hornnes på rv. 5 om lag 4 200 kt/døgn. I tillegg til at det er mye lokal trafikk i Førde skal 
størstedelen av trafikken på E39 til Førde. Vi reknar med at berre om lag 30 % av trafikken på E39 
ved Storehaug og Moskog er gjennomgangstrafikk. Av dei om lag 13 000 kjøretøya i Fjellvegen er 
altså mindre enn 1 500 kjøretøy gjennomfartstrafikk på E39.  

3.1.2. Verknader av arealbruk 
Arealbruk, kor ein plasserer bustader, butikkar og arbeidsplassar, har mye å seie for omfanget av 
trafikk. Som eit døme på dette skal vi sjå på trafikkutviklinga på E39 Hafstadflata i Førde 
samanlikna med andre teljepunkt. 
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Fig. 3.3 Trafikktal Hafstadflata (kjelde www.vegvesen.no/trafikkdata 22.11.2012) 
 
Tal for teljepunktet på Hafstadflata er viste i fig. 3.3.  Auken i trafikk frå 2007 til 2011 er på 17,8 
%. I same tidsrom var trafikkauken på teljepunktet Førde vest 1,1 % og på teljepunktet Storehaug 
nord rett nord for kryss med fv. 57 på Storehaug 7,4 %. Større trafikkauke på Hafstadflata skuldast 
utbygging av næringsområdet på Brulandsvellene og bustadbygging i Vieåsen Sør etter at fv. 484 
Kronborg – Vie vart opna i 2002. Om det hadde vore same auke på Hafstadflata som på Storehaug 
desse åra, hadde ÅDT vore om lag 1 000 kjt/døgn lågare enn den er i dag. 

3.2. Busetnad 

Jfr. fig. 3.4 har Førde kommune hatt stor vekst i busetnad dei siste åra, det er no 12 490 
innbyggjarar. Figuren syner at nabokommunane har hatt stabil busetnad dei siste 10 åra. Fram til 
2040 reknar SSB med at folketalet i Førde vil vekse til over 16 000 innbyggjarar. Det er og rekna 
med noko auke i Jølster og Gaular, medan Naustdal i følgje prognosane vil ha ein svært liten auke. 
 

 
Fig. 3.4 Folketalsutvikling 2000 – 2010 (tal frå SSB, via Fylkesspegel) 

http://www.vegvesen.no/trafikkdata
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Fig. 3.5 Folketalsutvikling 2000 – 2010 i Førde pr. grunnkrins (kjelde Fylkesspegel) 
 
Fig. 3.5 viser at folketalsauken ikkje er jamt fordelt i Førde kommune, det er i dei sentrale områda i 
kommunen folketalsauken er størst. Den same tendensen ser ein og i nabokommunane. 
 
Alderssamansetninga i Førde skil seg, i følgje NIBR, markant ut frå resten av fylket ved at det er 
ein ung befolkning. Også Naustdal, som har stor pendling til Førde, har yngre befolkning enn dei 
andre kommunane i Sogn og Fjordane. 

3.3.   Næringslivet/pendling 

3.3.1. Næringslivet/sysselsetting 
Fig. 3.6 viser at næringslivet i Førde skil seg frå nabokommunane. Det er få sysselsette i jordbruk, 
medan det er mange sysselsette innanfor varehandel etc.  
 
Førde har mange offentlege arbeidsplassar. Sentralsjukehuset er den største arbeidsplassen i Sogn 
og Fjordane med 1 400 arbeidsplassar. Det er vidaregåande skuler i Førde, og Høgskulen i Sogn og 
Fjordane har avdeling i Førde med helse- og sosialfag og ingeniørfag. Stiftelses- og Lotteritilsynet 
ligg i Førde. Både fylkeskommunen og fylkesmannen har avdelingar i Førde. 
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Fig. 3.6 Sysselsette fordelt på næringar (2010-tal frå SSB, via Fylkesspegel) 
 
Gaular kommune har også mange sysselsette innafor gruppa «Varehandel, hotell og restaurant, 
transport etc.». Dette skuldast at Førde Lufthamn Bringeland ligg i Gaular kommune, og at dei har 
fleire større transportfirma. 
 
Det store talet tilsette innan varehandel i Førde syner att i handelsstatistikken. I følgje SSB sine tal 
var omsetninga pr. innbyggjar i Førde om lag 136 000 kr i 2011. Dette er nær det dobbelte av 
landsgjennomsnittet på om lag 73 000 kr, og er blant dei høgaste i heile landet. Handelsnæringa i 
Førde er dimensjonert for og tener 5 gonger talet på innbyggjarar. Varehandelen har likevel flata ut 
dei siste par åra. Nabokommunane har eit handelsvolum som ligg til dels langt under snittet for 
landet, Jølster har om lag 41 000 kr pr. innbyggjar, Gaular om lag 24 000 og Naustdal om lag 
19 000. 
 
Førde og nabokommunane har låg arbeidsløyse, noko under snittet for fylket. 

3.3.2. Omfang av pendling 
Studiar som er gjennomført for bu- og arbeidsmarknadsregionar viser at omfanget av 
pendling/integrering minkar kraftig om pendlingsavstanden blir større enn om lag 45 minutt. Fig. 
3.7 viser at dette til dels syner att og i pendlingsomlandet inn mot Førde. Pendlingsomfanget er 
ganske lite når avstanden blir over 60 km. Flora ligg høgare enn andre kommunar med same 
avstand til kommunesenter frå Førde. Dette skuldast m.a. fleire innbyggjarar (m.a. stor busetnad i 
Eikefjord nærare Førde) og god vegstandard. 
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Fig. 3.7 Innpendling til Førde og avstand mellom kommunesentra (tal frå Asplan Viak) 
 
Det er i dag eit stort tal arbeidsplassar i Førde, og det er stor innpendling frå nabokommunar for å 
dekke behovet for arbeidstakarar. 
 

 
Fig. 3.8 Innpendling til Førde (kjelde, Asplan Viak) 
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I Førde er det, jfr. tal frå SSB, om lag 9 000 arbeidsplassar i dag, dette er ein auke frå om lag 8 800 
arbeidsplassar i 2008. Førde kommune har om lag 5 700 arbeidstakarar i eigen kommune, over 80 
% av arbeidsstokken i Førde arbeider i heimkommunen. Om lag 3 300 pendlar til kommunen. Dette 
er over ein tredjedel av arbeidsstokken i Førde. Som det går fram av fig. 3.8 er innpendlinga størst 
frå nabokommunane Gaular, Naustdal og Jølster. I Naustdal er det fleire som arbeidar i Førde enn i 
heimkommunen, og i både Gaular og Jølster pendlar om lag 35 – 40 % av arbeidsstokken til Førde. 
Frå andre kommunar er graden av innpendling vesentleg mindre, men i tal er innpendlinga og frå 
Flora stor. Jfr. TØI har pendlinga mellom Florø og Førde auka etter at rv. 5 til Florø vart utbetra, og 
bompengane i Naustdalstunnelen nedbetalte. 
 
Om lag 1 200 personar pendlar ut frå Førde. Flest pendlar til Gaular og til Flora, med om lag 150 til 
kvar. Om lag halvparten av dette pendlar til både Naustdal og Jølster, elles er det eit fåtal som 
pendlar til mange forskjellige kommunar. 
 
Tabell 3.1 viser at Førde har ei stor grad av innpendling samanlikna med andre større sentra på 
Vestlandet. 
 
Tabell 3.1 Inn- og utpendling til/frå regionsentra på Vestlandet (frå innleiing til bystyret 22.11.2012 v/Oddvar Flæte, 
tal frå Jan Øhlckers AS) 

 

3.4. Førde som regionsenter 

Gjennomgangen vist ovanfor om pendling og næringsliv, viser at Førde fungerer som senter i 
Sunnfjord-regionen, og spesielt i forhold til nabokommunane Naustdal, Jølster og Gaular. Svært 
mange i desse kommunane pendlar til Førde, slik at Førde er viktig for busetnaden i desse 
kommunane. Samtidig er arbeidskraft i desse kommunane viktig for næringslivet i Førde. Også 
handelsstatistikken viser stor integrering med Førde som sentrum, mye av innkjøpa til dei busette i 
nabokommunane blir gjennomførte i Førde. 
 
Samtidig har Førde og ein del regionale funksjonar, som t.d. vidaregåande skular. Sentralsjukehuset 
i Sogn og Fjordane er eit viktig reisemål ikkje berre for regionen, men for heile fylket. 
 
Førde er eit viktig regionsenter i denne delen av Sogn og Fjordane, og som regionsenter er naturleg 
nok Førde og avhengig av sine nabokommunar og omlandet elles. I tillegg er Førde viktig for heile 
fylket Sogn og Fjordane. Det er berre Sunnfjord som har ein vekst i tal arbeidsplassar som er på 
høgde med det vi finn som eit snitt i landet elles. Fig. 3.9 viser at det er utvikla eit felles bu- og 
arbeidsområde i Sunnfjord og kring Førde som er av stor verdi for fylket. 
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Fig. 3.9 Frå innleiing i Førde bystyre 22.11.2012 v/Oddvar Flæte, styreleiar i Førdepakken AS 

3.5. Arealbruk 

Som nemnt går rv. 5 og E39 gjennom Førde sentrum. Det er få andre vegar i sentrumsområdet, og 
trafikken blir tvinga til å bruke desse vegane. Dette gir kapasitetsproblem i nokre kryss, spesielt om 
ettermiddagen. Statens vegvesen må derfor vere restriktive i si forvaltning av vegnettet, og det blir 
sagt nei til ein del utbyggingar både langs rv. 5 (Naustdalsvegen) og langs E39 (Fjellvegen-
/Hafstadvegen). For nokre utbyggingar blir det kravd utgreiingar av trafikkmessige konsekvensar. 
 
Lokalt opplevast det som ein konsekvens av restriksjonar frå Statens vegvesen og rekkefølgjekrav i 
kommunale reguleringsplanar at det er tilnærma byggestopp i delar av sentrum. Det blir opplevd at 
vegnettet legg sterke avgrensingar på utviklinga i sentrum. Samtidig er det fleire tome lokale i 
Sentrum sør, og eit tomt kjøpesenter langs Naustdalsvegen, så kor stort det reelle utbyggings-
behovet er totalt sett er ikkje godt å seie. Samtidig er det lett å skjøne frustrasjonen til dei som har 
eigedomar som vanskeleg let seg utnytte på grunn av omsynet til vegnettet og trafikken. Fortetting 
av sentrum, som er ein vedteken politikk i Førde kommune, blir noko hindra som ein konsekvens av 
dette. 
 
Også utanom sjølve sentrum legg E39 restriksjonar på arealbruken. Ein får ikkje avkøyringar til 
vegen utan at det blir laga planar for samla utbyggingar. 
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4. Tiltaket sin verknad 

4.1. Utgreidde alternativ 

Det er utgreidd i alt 14 alternativ for E39 for strekninga frå krysset med fv. 57 på Storehaug til litt 
aust for kryss med fv. 13 på Moskog, jfr. fig. 4.1 og tabell. 
 

 
Fig. 4.1 Dei utgreidde vegalternativa 
 
Tabell.4.1 Dei utgreidde vegalternativa 
Namn på alternativ Lengde E39 

1. Myra - Kronborg - Viegjerdet 16.660 m 

2. Myra – Kronborg – Soleide 17.960 m 

3. Myra – Brulandsberget – Viegjerdet 15.850 m 

4. Myra – Brulandsberget – Viegjerdet m/arm til Hafstad 15.850 m 

5. Myra – Pinndalen – Soleide 14.940 m 

6. Myra – Pinndalen – Soleide m/arm til Hafstad 14.940 m 

7. Reset – Kronborg – Viegjerdet 20.230 m 

8. Reset – Kronborg – Soleide 21.530 m 

9. Reset – Brulandsberget – Viegjerdet 19.570 m 

10. Reset – Pinndalen – Soleide 19.820 m 

11. Holten – Kronborg – Viegjerdet 19.830 m 

12. Holten – Kronborg – Soleide 21.130 m 

13. Holten – Brulandsberget – Viegjerdet 18.540 m 

14. Holten – Pinndalen - Soleide 18.490 m 
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Lengda på dei forskjellige alternativa er viste i tabellen på føregåande side. Lengda langs eks. E39 
frå Storehaug til litt aust for Moskog er om lag 23,2 km, og reisetida i dag er om lag 23 minutt. 

4.2. Reisetid/pendling 

4.2.1. Mot nabokommunar 
Alle dei utgreidde alternativa gir innkorting av E39, men i noko varierande grad. Vi har vurdert 
reisetider inn til krysset mellom E39 og rv. 5 ved Storehagen bru. Mot Naustdal vil omlegging av 
E39 ikkje ha noko å seie. 
 
Frå sør varierer innkortinga i reisetid for alternativ frå eit snautt minutt til nærare 3,5 minutt. Størst 
innkorting har alternativa med arm til Hafstad, minst innkorting gir alt. 5 Myra – Pinndalen - 
Soleide og alternativa via Reset og Holten. For dei med minst innkorting vil trafikken til og frå 
Førde fortsatt gå ned Halbrendslia, innkorting i reisetid er knytt til utbetring av eks. E39 frå 
Storehaug fram til Myra/Reset/Holten. Trafikken vil ikkje nytte ny tunnel, da det er kortare å kjøre 
eks. veg frå krysset og ned til Førde. Desse alternativa gir ikkje ei god avlasting av eks. E39 ned 
Halbrendslia. 
 
Frå aust er innkortinga 3-3,5 minutt for alternativ via Viegjerdet og om lag 2 minutt for alternativ 
via Soleide. 
 
Ingen alternativ gir innkortingar av eit slikt omfang at ein når store busetnader med eit potensiale 
for pendling til Førde, som i dag pendlar dit i lite omfang. Størst innkorting blir det mot Jølster. 
Innkortinga mot nabokommunane er så liten at den i seg sjølv venteleg ikkje vil påverke 
pendlingsomfanget nemneverdig. Ein tilleggseffekt er det at ein får betre vegstandard, og ein veg 
som er mindre sårbar for stengingar ved uhell og liknande. 

4.2.2. I eit E39-perspektiv 
For gjennomgangstrafikk på E39 vil innkortinga vere større. Den varierer frå litt over 6 minutt til 
over 12 minutt (altså meir enn halvering av reisetida). Alt. 5 og 6 Myra – Pinndalen – Soleide har 
størst innkorting, alternativa om Reset minst innkorting. Lokalt kan dette, i avgrensa omfang, gi 
auka pendling mellom t.d. Jølster og Gaular. 
 
Ein arbeider for tida med utgreiing av ferjefri E39 frå Kristiansand til Trondheim. Som ledd i ei slik 
utbygging vil nok ikkje ferjefrie løysingar i Sogn og Fjordane vere fyrste prioritet. Eit fyrste steg 
bør vere å få god vegstandard mellom fjordkryssingane, som t.d. utbygging på strekninga 
Langeland - Moskog. Ved full utbygging av ferjefri E39 reknar ein med at ein kan få ei innkorting i 
reisetid frå Kristiansand til Trondheim på opp i mot 7 timar. Dette kan evt. gi auka trafikk langs 
heile E39, med dei ringverknadene dette vil ha også i Sunnfjord-regionen. 

4.2.3. Nyskapt/omfordelt trafikk 
Vi har nytta trafikkmodell i samband med planarbeidet. Modellen er ein persontransportmodell som 
analyserar transporttilbodet og etterspørsel for busette i modellområdet. Turane vert fordelte på 
reisemiddel, formål og ruteval. Resultata frå modellen er litt usikre, og i sentrum er dei meir usikre 
enn utanfor sentrale strok. Frå trafikkmodellen ser ein kor mye meir trafikk det vil bli inn mot Førde 
i dei forskjellige utbyggingsalternativa. Noko av denne trafikken vil vere reiser som ikkje blir teke i 
dag, men som ein vil ta når det blir eit betre vegnett. Ein anna del av auken vil vere trafikk som 
endrar reisemål pga. det nye vegnettet. 
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Fig. 4.2 Nyskapt/omfordelt trafikk for utbyggingsalternativa i % samanlikna med situasjonen i dag 
 
Figuren viser auka trafikk for dei forskjellige alternativa fordelt på trafikk frå sør og trafikk frå aust. 
Noko av auken vil vere auka gjennomgangstrafikk som ein vil finne att begge stader, ein kan soleis 
ikkje leggje saman tala direkte.  
 
Tala tyder på at ein som følgje av ny E39 får ein auke av trafikk inn mot Førde på 5 – 10 %, enda 
litt høgare frå sør for nokre alternativ. Den nye trafikken vil vere fordelt på arbeidsreiser, 
handlereiser og fritidsreiser, og viser ei styrking av Førde som regionsenter. Dette er i samsvar med 
Sogn og Fjordane fylkeskommune sin Regionale planstrategi som vart vedteken i oktober 2012. For 
å nå det overordna målet om å auke folketalet i fylket er det ein strategi å styrke kommune- og 
regionsentra. 

4.3. Arealbruk 

Dei uttalte problema rundt arealbruk er i stor grad knytt til Førde sentrum. Som nemnt er mye av 
trafikken her lokal trafikk, og ein stor del av trafikken på E39 skal til Førde. Trafikkmessig er derfor 
verknaden av ein ny E39 på det eks. vegnettet i sentrum avgrensa. Derfor er ei utbygging av 
vegnettet internt i Førde viktig. Tabell 4.1 på neste side viser trafikktal på eks. E39 i 2040 for 
forskjellige alternativ. Dette er modellberekningar, og i seg sjølv er prognosar for trafikk usikre, 
men tala gir ein indikasjon på kor stor trafikken vil vere etter at E39 er lagt om. 
 
Lengst ned i Halbrendslia vil det bli ei merkbar avlasting av trafikk for mange av alternativa, men 
ikkje for alternativa om Reset/Holten og for alt. 5 Myra – Pinndalen – Soleide. Også i Sentrum Sør 
gir alle alternativa avlasting, det er ikkje stor skilnad mellom alternativa. Lengre aust gir nokre 
alternativ avlasting av trafikk, medan andre gir noko auka trafikk. For Sentrum sør, der det har vore 
ein del utbyggingssaker dei siste åra, vil omlegging av E39 gi litt mindre trafikk. Vel så viktig er det 
kanskje at omfanget av tungtrafikk venteleg vil minke, da ein større del av denne trafikken er 
gjennomgangstrafikk. Utbygging av vegnettet internt i Førde, som vil bli handsama i 
Kommunedelplan Trafikk, kan gi ytterelegare avlasting i Sentrum Sør. Dette kan få følgjer for kor 
restriktiv Statens vegvesen vil vere med tanke på utbyggingar i området, men rv. 5 vil framleis gå 
her. 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Alt. 1 Alt. 2 Alt. 3 Alt. 4 Alt. 5 Alt. 6 Alt. 7 Alt. 8 Alt. 9 Alt.
10

Alt.
11

Alt.
12

Alt.
13

Alt.
14

Nyskapt
trafikk frå
sør
Nyskapt
trafikk frå
aust



E39 LANGELAND-MOSKOG – DELTEMA LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING 
 

19 
 

Tabell 4.1 Trafikktal på snitt sentralt i Førde (berekna ÅDT i 2040)  
 Dagens E39 

vest for x fv. 
609 

Sentrum sør 
v/for 

Langebrua 

Hafstad-
Kronborg 

Kronborg-
Bruland 

Alternativ 0 (utan ny E39) 11900 13300 11000 8400 

1 Myra-Kronborg-Viegjerdet 6400 10400 12800 8900 

2 Myra-Kronborg-Soleide 6400 10400 12500 8600 

3 Myra-Brulandsberget-Viegjerdet 6600 10200 12300 10900 

4 Myra-Brulandsberget-Viegjerdet 
m/arm til Hafstad 

6500 10700 10000 7000 

5 Myra-Pinndalen-Soleide 9500 11000 9200 6800 

6 Myra-Pinndalen-Soleide m/arm til 
Hafstad 

6400 10300 9600 6100 

7 Reset-Kronborg-Viegjerdet 9500 11100 9300 9000 

8 Reset-Kronborg-Soleide 9500 11000 9000 8700 

9 Reset-Brulandsberget-Viegjerdet 9500 11100 9300 7500 

10 Reset-Pinndalen-Soleide 10000 11500 9300 6600 

11 Holten-Kronborg-Viegjerdet 9500 11100 9400 9000 

12 Holten-Kronborg-Soleide 9500 11000 9200 8700 

13 Holten-Brulandsberget-Viegjerdet 9500 11100 9300 7700 

14 Holten-Pinndalen-Soleide 10100 11600 9400 6700 

 
Status på eks. veg i Halbrendslia/ved Langelandsvatnet og langs Movatnet etter ei omlegging av 
E39 er ikkje fastlagt. Men vegane vil få til dels vesentleg mindre trafikk enn i dag, og vil ha ein 
annan funksjon. Kommunane og grunneiarane vil derfor kunne stå noko friare i utnytting av areal 
inntil eks. E39 enn i dag. 

4.4. Kapasitet 

I samband med utarbeiding av Kommunedelplan Trafikk er det utarbeida ein delrapport for trafikk, 
og det er kjørt modellberekningar for div. tiltak som blir vurdert i den planen. Tabell 4.1 viser at det 
t.d. i Sentrum Sør vil bli litt mindre trafikk når E39 blir lagt om. Men med auka trafikk pga. økt 
busetnad, og med det avgrensa vegnettet ein har i Førde, er dette ikkje tilstrekkeleg til å unngå 
kapasitetsproblem på vegnettet. For å få til dette må ein byggje nokre fleire veglenker sentralt i 
Førde, slike tiltak vil bli vurdert i Kommunedelplan Trafikk. 
 
Korleis ein styrer arealbruken i Førde vil ha større innverknad på trafikkmengdene sentralt i Førde 
enn den avlastinga ein får pga. omlegging av E39. Om ein, i tråd med gjeldande kommuneplan, 
legg opp til fleire sentrale utbyggingsområde, vil dette redusere framtidig transportbehov, og ein 
kan i større grad oppnå å få fleire til å sykle og gå. 

4.5. «Å sjå Førde» 

Ved handsaming av silingsrapport la bystyret i Førde til alternativa om Reset for å få alternativ der 
ein skal sjå Førde frå E39. Bystyret bad spesielt om at verknaden av å sjå Førde skulle vurderast. 
Det er tre moglege stader der ein evt. kan sjå Førde frå ny E39: 

1. Ved Reset/Holten for alternativa der. 
2. Ved Kronborg for alternativ som går der.  
3. Ved Viegjerdet for alternativ som går der. 



E39 LANGELAND-MOSKOG – DELTEMA LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING 
 

20 
 

  
1. Reset/Holten 
For alternativa om Reset og Holten er det linja ved Reset som ligg slik til at det er størst potensiale 
for å sjå Førde frå sør. Fig. 4.3 viser snitt frå vegen ned mot Førde. 
 

 
Fig. 4.3 Snitt frå alternativa på Reset ned mot Førde (utarbeida av Sweco) 
 
Det er dei som kjem frå sør som evt. kan sjå Førde. Dei vil kjøre i det innarste kjørefeltet, og det vil 
vere to kjørefelt oppover pga. stigning. Fig. 4.3 viser at dei som kjører mot Førde da ikkje vil sjå 
Førde, dei vil sjå over sentrum mot fjellsida nord for Førde. 
 
2. Ved Kronborg 
Dei som kjem frå aust vil sjå inn til Førde slik som i dag. Dei som kjem frå sør vil ha ei kort 
strekning inn til ei rundkjøring. Dei vil kunne sjå mot Vieåsen, og vil sjå at ein er i eit område der 
det er busetnad og næringsaktivitet. 
 
3. Ved Viegjerdet 
Trafikk frå sør vil ikkje sjå Førde. Jfr. fig. 4.4 på neste side vil trafikk frå aust få utsikt mot 
Sentralsjukehuset og busetnaden i lia ved Angedalsvegen. 
 
Om ein byggjer ny E39 vil Førde altså bli mye mindre synleg frå E39 enn i dag. Kva følgjer kan 
dette få for Førde? Handel med kapitalvarer vil neppe bli påverka, men omsetnad i handel som skjer 
i Førde pga. spontanstopp vil bli noko redusert. Kor stort dette omfanget er i dag er uvisst. Men jfr. 
kap. 3 er Førde i dag eit sterkt regionsenter, og handelsstatistikken viser at mange i omlands-
kommunane gjer mange av sine innkjøp i Førde. Denne type handel vil ikkje bli påverka.   
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Omfanget av gjennomgangstrafikk er og liten. Men litt reduksjon av handel pga. spontanstopp vil 
det bli, kanskje spesielt om sommaren med ferietrafikk. Dette vil vere ein liten negativ verknad for 
nokre få verksemder, men kan for omlandet gi positiv verknad, da slike spontanstopp da vil bli gjort 
lengre sør og lengre nord langs E39. Regionalt vil dette gå opp i opp, og verknaden vil i sum vere 
svært liten. 
 

 
Fig. 4.4 Utsikt frå området ved tunnelpåhogg Viegjerdet mot Førde sentrum 

  



E39 LANGELAND-MOSKOG – DELTEMA LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING 
 

22 
 

5. Samla vurdering 
Ingen E39-alternativ har innkortingar i reisetid som vil gi vesentleg større pendlingsomland rundt 
Førde. Men ny, betre vegstandard og litt innsparing i reisetid gir auka trafikk inn mot Førde og vil 
styrke Førde si rolle som regionsenter. Innkorting i reisetid for gjennomgangstrafikken vil vere 
større, og ny E39 vil og gi noko økt moglegheit for pendling mellom t.d. Gaular og Jølster. For 
pendling er det ingen stor skilnad mellom alternativa, men dei som gir størst innkorting i reisetid vil 
gi størst positiv verknad. For gjennomgangstrafikken gjeld dette alternativa Myra-Pinndalen-
Soleide. For trafikk til Førde frå sør gjeld det alternativa med arm til Hafstad og Myra-Kronborg. 
Frå aust gjeld det alternativa via Viegjerdet. Tiltaket vil bidra til å oppfylle Sogn og Fjordane sin 
strategi med å etablere fleire og sterkare bu- og arbeidsmarknadsregionar. 
 
Det er sentralt i Førde at E39 (og rv. 5) i dag gir dei største problema med omsyn på arealbruk. 
Sentralt i Førde vil omlegging av E39 gi litt avlasting. Men korleis ein styrer arealbruken i Førde og 
kva lokale vegtiltak som blir bygd vil ha større innverknad på omfanget av trafikk i t.d. Sentrum 
Sør. For rv. 5 Naustdalsvegen har omlegging av E39 ingen verknad, reduksjon av trafikk her må 
kome som følgje av lokale vegtiltak i sentrum. Slike vil bli vurdert i arbeidet med Kommunedelplan 
Trafikk. 
 
For arealbruk vil alle alternativ gi positiv verknad (mindre restriksjonar) utanfor sentrale Førde. Dei 
alternativa som gir størst avlasting av trafikk og lengst område med avlasting vil vere best. Frå sør 
gjeld dette alle alternativ frå Myra med unnatak av alternativet om Pinndalen utan arm. Frå aust er 
det alternativa via Viegjerdet. Alternativa om Kronborg kan gi større bindingar på arealbruk i dette 
området enn dei andre alternativa. 
 
Med unnatak av alternativa via Kronborg vil ein ikkje sjå Førde frå ny E39. Dette vil ikkje verke 
inn på det store handelsvolumet i Førde. Regionalt vil det ikkje ha verknad, da nokre av 
spontanstoppa som blir tekne i Førde i dag vil bli flytta til område lengre sør og lengre nord langs 
E39. 
 
I dag går E39 inn til sentrum av Førde. Alle alternativ vil kome lengre frå Førde, og ein vil i liten 
grad sjå Førde frå ny E39. Unnataket er ved Kronborg for alternativ som går der, der vil trafikantar i 
begge retningar kunne sjå mot sentrum av Førde.  Trafikantar frå aust vil og kunne sjå t.d. 
Sentralsjukehuset og busetnaden i lia ved Angedalsvegen på ein kort strekning frå tunnelpåhogget 
ved Viegjerdet til krysset på Brulandsberget. Dette vil truleg ikkje verke inn på det store 
handelsvolumet i Førde. Regionalt vil det ikkje ha verknad, da nokre av spontanstoppa som blir 
tekne i Førde i dag vil bli flytta til områda sør for og nord for Førde. 
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