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1 Samandrag
Dette arbeidet er gjort for å avgrense tal alternativ som skal utgreiast. Målet har vore å sile vekk dei “verste”
alternativa. Det er grove vurderingar som er gjort i denne omgang. Alternativa er ikkje fastlagte, dei kan bli
justerte i det vidare planarbeidet. Vi har heller ikkje hatt som mål å kartleggje alle konsekvensar av alternativa,
det skal gjerast i det vidare arbeid. Kva alternativ som skal veljast skal vurderast når planarbeidet er utført neste
haust.

Nokre kombinasjonar mellom alternativ frå sør og alternativ frå aust gir mellomstrekningar langs eks. E39. Dette
gjeld strekningar frå Hafstad/Kronborg til Brulandsberget/Pinndalen. Ved Hafstad/Kronborg vil det vere naturleg
at ny E39 får nedsett fartsgrense. Ved vidare utgreiing av slike kombinasjonar vil det inngå å vurdere kor lange
strekningar med nedsett fartsgrense skal vere. Det inngår og i det vidare planarbeidet å vurdere standard og
funksjon for eks. E39 inn mot Førde sentrum.

1.1 Vegstandard og trafikk

Om det er stor tidsforskjell mellom utbygging av E39 frå sør og E39 frå aust vil det ikkje vere noko problem for
dei fleste alternativa. Unnataket er alternativ frå sør til Brulandsberget. Desse blir avslutta slik mot eks. E39 at
det vil vere uheldig om ei vidareføring austover (som for desse alternativa må skje via alternativet via Viegjerdet)
ikkje blir realisert ganske raskt etterpå. Dette må takast inn i sluttvurderingane. Som omtalt i kap. 6.3.4 i
planprogrammet må vi ved sluttvurderingane i det vidare utgreiingsarbeidet og vurdere kor realistisk eit tiltak vil
vere på kort sikt, og vurdere om mindre tiltak kan vere aktuelle i påvente av store tiltak langt fram i tid.

Dimensjonerande trafikk for ny E39 m/tunnelar vil sannsynlegvis vere over 6 000 kjt/døgn både mot sør og aust.
Ut frå dei nyaste vegnormalane vil det da vere krav om midtrekkverk på veg i dagen. Tidleg i planarbeidet må vi
fastsetje dimensjonerande trafikk og vegstandard. I dette vil og inngå å vurdere standard på tunnelane.

1.2 Alternativ som skal utgreiast
Alternativa er vurdert ut frå silingskriteria gitt i planprogrammet. Vi har gjort ei enkel konsekvensanalyse, og det
er lagt særskilt vekt på å vurdere alternativa opp mot målet om at dei skal bidra til reduserte transportkostnader
og reisetid både for gjennomgangstrafikk på E39 og for trafikk til/frå Førde. I tillegg til dette har vi lagt vekt på at
vi skal få utgreidd løysingar som er prinsipielt forskjellige.
1.2.1 E39 frå sør
For lange tunnelalternativ frå sør vil desse alternativa bli utgreidd vidare:
1. Tunnel frå Myra til Hafstad
2. Tunnel frå Myra til Kronborg
3. Tunnel frå Myra til Brulandsberget
4. Tunnel frå Myra til Pinndalen
5. Tunnel frå Myra til Brulandsberget med arm til Hafstad
6. Tunnel frå Myra til Pinndalen med arm til Hafstad
Om alternativ 1 og 2 har dei same trafikale verknadene vil berre alt. 2 bli lagt fram. Alternativ 5 og 6 vil berre bli
lagt fram om det er vesentleg betre med omsyn på transportøkonomi, og det blir gitt løyve til å ha kryss i tunnel.
I tillegg til desse tunnelalternativa, som alle startar sør for Langelandsvatnet, skal vi greie ut linje 10014 gjennom
Bekkjaholten og vidare ned i Halbrendslia. Linja har tre alternative avslutningar i nord:
 Kronborg
 Brulandsberget
 Pinndalen
1.2.2 E39 frå aust
For denne strekninga blir det to lange tunnelar som skal utgreiast vidare:
 Frå Viegjerdet til Moskog
 Frå Soleide til Moskog
1.2.3 E39 samla
Det er ikkje alle kombinasjonar av alternativ for E39 frå sør og frå aust som kan kombinerast. Dette gjeld for
alternativa frå sør som ender i Brulandsberget og i Pinndalen. Alternativ til Brulandsberget kan berre vidareførast
mot aust med alternativet via Viegjerdet. Alternativ til Pinndalen kan berre vidareførast mot aust med
alternativet via Soleide. Alternativa mot Hafstad og Kronborg kan kombinerast med begge alternativa mot aust.
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Kart for alternativ som skal utgreiast er vist på neste side.
1.2.4 Rv. 5
Når det gjeld trafikksystemet i og rundt Førde er det stor semje om at det viktigaste å løyse er problema i
sentrum og i Halbrendslia. Det nest viktigaste er E39 austover. Tiltak for rv. 5 mot Naustdal vil kome etter at
desse problema er løyst. Ut frå realistiske rammer til investering vil da tiltak på rv. 5 liggje langt fram i tid. Vi vil
derfor ikkje ta med slike tiltak vidare i utgreiinga.
For å ta omsyn til moglege framtidige løysingar bør ein i arealplanlegginga halde av vegkorridorar sør for Erdalen
og austover frå Øyrane.
1.2.5 Fjellvegen/Sentrum sør
Vi har i denne fasen ikkje verktøy til å vurdere korleis aktuelle alternativ verker inn på trafikkbiletet i Fjellvegen.
Vi vil sjå nærare på dette og vurdere om evt. avlastingstunnelar bør utgreiiast. Ein avlastingstunnel kan vere
aktuell i frå Storehagen bru til Essostasjonen, Hafstad eller Kronborg. Ut frå noverande framdriftsplanar vil vi
kunne leggje fram ei vurdering rundt dette i februar.
1.2.6 Revisjon av Kommunedelplan Trafikk for sentrum
Heller ikkje for dette området har vi verktøy til å kunne vurdere verknader av tiltak på plass. Vi vil i februar og
kome attende til dette.
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Alternativ for E39 som vil bli vurderte i det vidare planarbeid
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2 Innleiing
Det skal utarbeidast kommunedelplan for E39 frå Langeland til Moskog, og Kommunedelplan Trafikk for Førde
sentrum skal reviderast. I planarbeidet inngår å vurdere tilknyting mellom E39 og rv. 5 vidare vestover mot
Naustdal og Florø. Planprogram for planarbeidet har vore til høyring, og er no vedtatt i Førde og Gaular
kommune.
Denne rapporten tek føre seg moglege løysingar av vegsystemet i og rundt Førde. Alternativa som er omtalte og
vurderte her har kome fram m.a ved innspel til planprogrammet og på ein idedugnad i Førdehuset 8. juni. Ved
denne idedugnaden tok vi utgangspunkt i tidlegare idedugnadar som vart gjennomførte i 2008 i samband med
andre planarbeid. Referat frå idedugnaden (og planprogram) er tilgjengeleg på Statens vegvesen sine nettsider,
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39langelandmoskog . Vi vil presisere at alternativa som er viste her
ikkje er planlagt i detalj. Alternativa som blir valt ut til å bli utgreidde, kan bli noko endra når ein i utgreiingsfasen
ser meir i detalj på dei.
I planprogrammet er det ikkje definert kva alternativ som skal utgreiiast vidare. Prosess for avklaring av slike
alternativ er omtalt i kap. 6.1.2 i planprogrammet:
I kap. 5.2 – 5.4 har vi omtalt aktuelle tiltak som kan vurderast. Vi har der ikkje definert kva
tiltak/alternativ som skal utgreiast. Dette skal gjerast tidleg i planarbeidet. Ut frå innspel til
planprogrammet og andre møte vil vi få opp alle moglege alternativ. Når vi har fått opp moglege
tiltak/alternativ vil vi gjere ein fagleg jobb der vi vurderer desse. Målet er å sile vekk dei dårlegaste
alternativa, slik at vi i vidare utgreiingsarbeid står att med eit handterleg tal alternativ/tiltak.

Effektmåla i kap. 4.2 som er omtalt i fyrste prikkpunkt er:
 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
Som det vil framgå av seinare kapittel omhandlar vi i dette dokumentet i liten grad tiltak i Førde sentrum, og det
er da punktet om transportkostnad/reisetid som er mest relevant. For å vurdere korleis alternativa verker inn på
dette har vi vurdert veglengder for både gjennomgangstrafikk og for trafikk til/frå Førde. For trafikk til/frå Førde
har vi brukt lengder til/frå Storehagen bru i vurderingane. Kostnader er ikkje utrekna, men vurdert ut frå
omfanget av nye tiltak (lengde ny tunnel, bru og veg, tal kryss).
I denne silingsrapporten blir moglege alternativ vurdert ut frå kriteria omtalt i planprogrammet, og ut frå dette er
det laga ei tilråding om kva alternativ som skal utgreiast vidare i samsvar med planprogrammet. Det er viktig å
presisere at vi i ikkje har utgreidd konsekvensane no, det skal gjerast vidare for dei alternativa som det blir tilrådd
å arbeide vidare med. Det er fyrst når alle konsekvensar er utgreidd at ein kan vurdere kva som er beste
alternativ. No skal ein vurdere kva alternativ/prinsipp som det bør arbeidast vidare med, ikkje ta stilling til beste
alternativ. Formålet er å luke vekk dei dårlegaste alternativa, som ikkje gir god måloppnåing, eller som ikkje gir
betre måloppnåing enn andre alternativ med mindre kostnader eller mindre inngrep.
For å gjere det vidare planarbeid handterleg er det viktig å avgrense tal alternativ som det skal arbeidast vidare
med. Samtidig er det viktig at vi har ein god argumentasjon rundt dei alternativa som no blir forkasta, om ikkje
risikerer ein at desse alternativa kjem opp att seinare. Om det blir fastlagt å utgreie mange alternativ vidare vil
dette gjere utgreiingsarbeidet omfattande, og det er ikkje sikkert at det vil vere mogleg å halde den planlagde
framdrifta i arbeidet.

Kriteria som skal inngå i vurdering av siling er:









Nokre generelle kommentarar til dei vurderingane som er gjort:
Måloppnåing sett opp mot Effektmål gitt i kap. 4.2. Transportkostnad/reisetid vil vere mest
relevant for lengre veglinjer, del reisande med kollektiv/sykkel og gange vil bli brukt ved vurdering
av ein del tiltak i sentrumsområdet.
Korleis moglege tiltak/alternativ verker inn på arealbruk skal vurderast.
Det skal utførast ei vurdering av kva avlasting av trafikk på eks. vegnett som aktuelle alternativ
gir.
Kostnader ved tiltaka.
I tillegg skal det gjerast ei enkel konsekvensanalyse rundt aktuelle veglinjer i dagen,
tunneltilknytingar og massedeponi for å klarleggje om nokre alternativ har stor negativ verknad
med omsyn på ikkje prissette konsekvensar. Metodikken for dette er omtala i kap. 6.2.2.
Analysane skal baserast på føreliggjande materiale og synfaringar. Det skal ikkje gjerast
omfattande nye registreringar.
Det gjerast ei overordna vurdering av om veglinjer og tunnelpåhogg er utsett for rasfare.
Det må til slutt gjerast ein samla vurdering av konsekvensar. Metodisk vil dette bli gjort som
omtalt i kap. 6.3.4, men må tilpassast desse grovare vurderingane.

På grunnlag av dette vil det bli utarbeida ein silingsrapport med ei fagleg tilråding om kva alternativ som
skal utgreiast vidare. Denne rapporten skal politisk handsamast i kommunane. Revidert silingsrapport
etter politisk vedtak vil vere eit vedlegg til konsekvensutgreiing/kommunedelplanar når desse blir lagt ut
til offentleg ettersyn.
4

Landskap
Landskapsvurderingar er utført på eit grovt nivå. Det er ikkje utarbeida landskapsanalyse av området og det er
ikkje gjort verdivurderingar av landskap slik som metodikken i ein konsekvensanalyse legg opp til.
Konsekvensanalyse skal gjennomførast som del av kommunedelplanen. I landskapsvurderingane er det lagt vekt
på å verdsette område med vatn og vassdrag høgt. Det er også lagt vekt på å få fram kva for inngrep som er
mogleg å terrengtilpasse og kva som vil vera varige inngrep.
Naturmiljø
Der det står “0” er det ingen registrerte naturverdiar i naturbasen (DN) eller fylkesatlas Sogn og Fjordane (EDNA
FM Sogn og Fjordane). Der er det heller ikkje registrert raudlista artar i kategoriane VU, EN eller CR (sårbar,
direkte truga, kritisk truga) i artsdatabanken. Merk at det for vilt ikkje finst oppdaterte registreringar/kart for
dette området.
Her er berre teke med kjende konfliktpunkt /eksisterande kunnskap. Fleire av alternativa medfører relativt store
inngrep i naturmiljø med potensiale for funn av raudlista artar eller mindre biotopar av stor verdi for biologisk
mangfald som kan kome fram ved nærare utgreiingar (KU).
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3 Vegstandard
3.1 Trafikk
Ved vurdering av vegstandard er det trafikken som vil gå på ny veglenke som vil liggje til grunn for standardval.
For å få ein peikepinn på dette har vi sett på trafikktala rett nord for krysset med fv. 57 på Storehaug, og rett vest
for krysset med fv. 13 på Moskog. Ved dimensjonering av vegar skal ein bruke trafikken 20 år etter opning.
Opningsår for ny E39 forbi Førde er usikker, men det tek nokre år både å planleggje og byggje ny veg. Ved
vurderingane set vi opningsåret til 2020.
Rett nord for krysset på Storehaug har Statens vegvesen eit kontinuerleg teljepunkt som har vore i drift frå og
med 2004. I 2010 var det i snitt 3 843 kjt/døgn som passerte her i begge retningar, 452 (11,8 %) av desse var
tunge kjøretøy. I frå 2004 til 2010 har det i snitt vore ein årleg vekst på 2,9 %. Det er til dels store årlege
svingningar, m.a. var det ein nedgang i trafikken på 0,1 % frå 2009 til 2010. Ved å bruke standardprognosar for
Sogn og Fjordane som skal nyttast ved utarbeiding av Nasjonal Transportplan blir ÅDT for punktet Storehaug
nord knapt 5 000 i 2040. Om ein bruker 1,5 % årleg trafikkvekst blir ÅDT1 litt over 6 000.
Ved Moskog har vi ikkje kontinuerleg teljing, men ÅDT var i 2010 om lag 4 300 kjt/døgn, 10 % av desse var tunge
kjøretøy. Ved å nytte standardprognosar gir dette ÅDT i 2040 på knapt 5 500, 1,5 % årleg vekst framover gir ÅDT
på mellom 6 500 og 7 000.

3.2 Vegklassar
Ved vurderingane no har vi nytta eit utkast til nye vegnormalar (Handbok 017), sist revidert 5. april 2011. Ved
planlegging av nye veglinjer bør det i utgangspunktet bli lagt opp til ei fartsgrense på min. 80 km/t, men 60 km/t
kan vere aktuelt på ei avgrensa strekning nær Førde, og på sidearmar ut frå kryss. For alternativ langs eks. veg
kan det vere aktuelt å nytte utbetringsstandard. I siste utkast til vegnormal finst det, når dimensjonerande ÅDT
er over 4 000, utbetringsstandard for nasjonale hovudvegar med fartsgrense 80 km/t. Det finst ikkje slik
utbetringsstandard kombinert med 60 km/t.
Ut frå trafikktala ser det ut til at det er vegklasse H4 (evt. U-H4 langs eks. veg) som er mest aktuell. Det er signal
om at nedre grense for trafikk der det vil bli krav om midtdelar i nye vegnormalar vil bli ved 6 000 kjt/døgn. Kap.
3.1 viser at det er usikkert om vi kjem over denne grensa innanfor planområdet. I vurderingane no har vi nytta
H4, og sett på U-H4 på veglinjer i dagen frå Langelandsvatnet til Reset. H1 er brukt på sidearmar ut mot sentrum.
For tunnelar legg vi, ut frå trafikktal, til grunn tunnelklasse C med tunnelprofil T10,5. Dette vil bli nærare vurdert i
ROS-analysen som skal gjennomførast som ein del av planarbeidet. For tunnelar er det maks. stigning 5 %. I
utgangspunktet er det ikkje lov å ha kryss i tunnel. Om det blir lagt opp til det må det søkast om fråvik frå
vegnormalane der ein viser at eit alternativ med kryss i tunnel har vesentlege positive verknader samanlikna med
aktuelle alternativ utan kryss i tunnel. Ein slik søknad vil bli handsama i Vegdirektoratet.
Søknader om fråvik må vurderast i det vidare planarbeidet. Dette er mest aktuelt for å få ein gjennomgåande
standard over lengre strekningar og ved tilpassingar i vanskeleg terreng. Det er eit mål å unngå fråvik. Ved
søknad om fråvik vil det bli sterkt vektlagt korleis fråviket vil verke inn på trafikktryggleik. Søknader om fråvik må
vere godkjent før utkast til kommunedelplan og konsekvensutgreiing blir lagt ut til offentleg ettersyn.

1

ÅDT = ÅrsDøgnTrafikk, snitt tal bilar pr. døgn i begge kjøreretninger.
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I det vidare planarbeidet vil det bli svært viktig å klargjere om dimensjonerande ÅDT er over 6 000 kjt/døgn, og
kva dette vil ha å seie for vegstandard. Det er klare signalar om at vi skal planleggje for midtrekkverk når
dimensjonerande ÅDT er over 6 000 kjt/døgn, men om dette inneber bruk av dimensjoneringsklasse H5 fullt ut er
ikkje avklara. Det er heller ikkje avklara kva som er tilrådd tunnelklasse når det blir krav om midtrekkverk, vil
dette innebere 2-løps tunnelar?
Avklaringar om trafikkmengde og vegstandard må skje tidleg i det vidare planarbeidet.
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Standardklasse

Utbetring
U-H4
U-H5

4 000 – 8
000

8 000 12 000

H1
H1
0 – 12
000

Fartsgrense

80

90

60

Vegbreidde

10

11,5+
midtdelar

8,5

Horisontalkurvatur
Vertikalkurvatur
- høgbrekk
- lågbrekk

300

450

150

250

4400
2100

6400
2600

1200
1100

3000
1000

ÅDT

Stigning

H4

Nye vegar
H5

6%

6%

6%

4 000 - 8
000

80

10(8,5)*

8 %*

Det er nye signal om at det
8 000 - 12 vil bli krav om midtdelar
000
frå ÅDT 6 000.
Ligg til grunn for dei
geometriske krava, treng
ikkje nødvendigvis skilte
80
med denne grensa.
*Kan nytte 8,5 m i
kostbart/sårbart terreng,
eller om det er 8,5 m brei
11,5 +
veg i dag. Dette kan vere
midtdelar
aktuelt langs
(10)**
Langelandsvatnet.
**Kan nytte 10 m om det
er det i dag, det er ikkje
aktuelt i planområdet.
250
3000
1000

6%

Kryss

T-kryss,
rundkøyr.
el planskilt

planskilt

Min avstand mellom
kryss

1000

1000

Min horisontalkurve
Min vertikalkurve
høgbrekk

Krysstype

Maks stigning
Avkjørsler

6

T-kryss el T-kryss el
rundkøyr rundkøyr
.
.

250

800

500 (?)

225

400

10900

2900

3500

Kommentar

planskilt

1000

5%
5%
5%
Avkjørsels Avkjørsels- Avgrensa Avgrensa Avkjørsels-fri
fri
tal
tal
fri

**Ved radius ned til 1200
m, ved kurver under 700
m er det maks 6 %
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4 E39 frå sør inn mot Førde
4.1 Innleiing
Dette kapitlet inneheld omtale av alternativ for E39 frå sør inn mot Førde. Hovudproblemet her i dag er
vegstandarden i Halbrendslia, der det er bratt og smal veg med fleire slyngar. Lengst ned mot Førde er ÅDT over
12 000 kjt/døgn, og det er tidvis kapasitetsproblem i nokre kryss. I krysset med fv. 609 har det vore ein del
ulukker dei seinare åra, men ingen med alvorleg personskade.
Omtalen av alternativa er delt i to:
 Alternativ med lengre tunnelar som går frå Langelandsvatnet, eller enda lengre sør, til Førde eller aust
for Førde
 Alternativ som nyttar eks. E39 lengre ned mot Førde, slik at ein vil sjå Førde frå E39 før ein kjem dit.
Nokre av desse alternativa vil og kunne gi betre tilknyting til industriområdet på Reset for trafikk som
skal nordover på E39.
Jfr. kap. 2 er det avstandar/reisetider til/frå Storehagen bru som i det vidare er brukt for å vurdere
Veglengder/måloppnåing til Førde.

4.2 Lengre tunnelar
Vi vurderer fyrst aktuelle påhogg for tunnelar, før vi ser på moglege koplingar mellom tunnelpåhogg i sør og
tilsvarande påhogg i nordenden av tunnelen. Vi har ein eigen vurdering av mogleg kryss i ein lang tunnel.
4.2.1 Påhogg i sør
Dei vurderte påhoggsområda er vist på kart.

Vurderte påhoggsområde i sør.
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4.2.1.1 Myra
Eit mogleg alternativ er å ta av frå E39 rett sør for kryss m/kommunal veg på Skilbrei, om lag 700 m nordaust for krysset med fv.
57 på Storehaug. Vegen kan ha sitt høgaste punkt på om lag 280 moh, om lag 55 m lågare enn om ein kjører opp til
Langelandsvatnet.
Det ligg godt til rette for å byggje planskilt kryss. Det vil da vere naturleg å ha felles kryss med fv. 57, og ha lokalveg parallelt med
E39 derfrå.

Bildet viser området sør for Langelandsvatnet der ein tunnel på E39 mot Førde kan starte, anten i bildekanten eller oppe ved
Langelandsvatnet.

Nærmiljø/friluft
God avstand til bustader og
til friluftsområdet på
Langeland (litt over 1 km
opp dit).

Landskap
Vegen kryssar dalføret, noko som kan vera uheldig
dersom vegen blir liggande høgt i terrenget og blir ein
visuell barriere. Slakt terreng og lausmassar gjer at god
terrengtilpassing er mogleg å få til. Sannsynlegvis er det
og mogleg å leggje E39 under sidevegar i krysset.
Vinkelrett tunnellpåhogg gjer at inngrepsona blir minst
mogleg. Tunnelportalen kan med fordel utformast skrå og
dekkast med lausmassar.

Vegstandard
Med planskilt kryss saman
med krysset med fv. 57 vil
ein få ein svært god
vegstandard. Tunnelen vil få
stigning på under 4 %.

Skred/geologi
Ser ut til å vere greitt, men
må undersøke kor djupt
det er til fjell, det er nokre
lausmassar i området ved
påhogg.

Kryss/tilknyting
God plass til kryss. Knapt 1
km ned til krysset på
Storehaug., desse to kryssa
bør slåast saman.

KONKLUSJON
Vil gi god vegstandard. Nokre konfliktar med omsyn til naturmiljø og landskap.
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Naturmiljø
Samlevegar ned mot Storehaug om
ein ønskjer å slå saman kryssa kan gi
nærføring mot Skilbreivatnet
naturreservat. Store myrområde gir
store fysiske inngrep og potensiale
for endringar i hydrologiske forhold,
spesielt mellom veg og
Skilbreidvatnet naturreservat. E39 vil
krysse Storelva, må ta omsyn. Elva og
Skilbreivatnet er ein del av
Gaularvassdraget som er verna
vassdrag.
Avlasting av eks. vegnett
Førebelse analyser tyder på at ein
stor del av både
gjennomgangstrafikken og trafikken
til/frå Førde vil ta tunnelen. E39 i
Halbrendslia kan bli avlasta med om
lag 2 000 kjt/døgn. For E39 i Sentrum
Sør har vi ikkje pr. i dag verktøy til å
konkludere med verknad.

Kultur
Ingen kjente funn,
men potensialet for
å finne noen er
relativt stort. Må
undersøkast
arkeologisk.
Flintdolk (B10317)
funne på Skilbrei.

Naturressursar
Vil ta dyrka mark i avgrensa omfang.

Arealbruk
Med tunnelar frå
sør for
Langelandsvatnet
vil ein stå friare i
utnytting av areal
langs eks. E39.

Omfang av tiltak/kostnader
Vil vere avhengig av kor tunnelen ender i
nord. Om lag 7,3 km lang tunnel til
Kronborg/Brulandsberget.

Veglengder/Måloppnåing
Vil vere avhengig av kor tunnelen ender i
nord. Til Kronborg/Brulandsberget vil det
bli ei innkorting for E39-trafikk på 5-6 km.
For trafikk til Førde (Storehagen bru) vil det
bli over 1 km innkorting via Kronborg. Det
vil bli litt lengre, men raskare, veg via
Brulandsberget.
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4.2.1.2 Kleiva - Langeland
Vi har sett på moglege påhogg i området rett sør for Langelandsvatnet.
Det er registrert ein gravhaug på garden Kleiva sør for hoppbakken, vi har derfor berre vurdert alternativ nord for hoppbakken.
Hoppbakken er i bruk, og ligg i Skikrinsen sin anleggsplan. Vi har derfor og prøvd å ta omsyn til denne.
Sør for Langelandsvatnet er det mye aktivitet som er tilknytt eks. E39, hoppbakken, skianlegget med parkering og for friluftsaktivitet,
eit gardsbruk og avkjøring til hytte/bustad og Postvegen. Vi har grovt vurdert korleis alt dette kan samlast i eit kryss mot ny E39
innafor krava i vegnormalane. Det vil bli nokre samlevegar, sannsynlegvis bør sideveg knytast til på vestsida av E39, med ein
undergang til gardsbruk og hoppbakken.
Det vil truleg bli vanskeleg å få til eit fullgodt planskilt kryss. Men da det og vil vere kostbart å få til avkjørselsfri veg opp frå
Storehaug, kan eit T-kryss vere OK. E39 frå Storehaug må utbetrast i samsvar med utbetringsstandard.
Påhogget vil liggje på ca. kote 330.

Nærmiljø/friluft
Hoppbakken ligg i skikrinsen
sin anleggsplan som “større
anlegg med søknadsrett til
fylkeskommunal
driftsstønad” og er i bruk.
Kryss kjem nært bustader og
gardsbruk. God tilkomst til
friluftsanlegget på
Langeland.

Landskap
Vegen kryssar dalføret, noko som kan vera uheldig dersom
vegen blir liggande høgt i terrenget og blir ein visuell
barriere. Dalen smalnar av her slik at dette alternativet er
noko betre enn “Myra”. Vinkelrett tunnellpåhogg gjer at
inngrepsona blir minst mogleg. Slakt terreng og lausmassar
gjer at god terrengtilpassing er mogleg å få til.
Tunnelportalen kan med fordel utformast skrå og dekkast
med lausmassar.
Dette påhogget vil ligge i same landskapsrom som
Langelandsvatnet og vil vera synleg frå vatnet og frå
friluftsområdet.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Det er grunt til fjell i
Ut frå vegnormalane kan det
området, OK. Må kartlegge
bli kort avstand frå tunnel til
rasfare i lia før endeleg
eit kryss.
fastsetjing av tunnelpåhogg.

Naturmiljø
E39 med kryss og sidevegar skal
krysse Storelva, det kan bli nødvendig
å leggje om denne, må ta omsyn. Elva
er ein del av Gaularvassdraget (verna
vassdrag).

Kultur
Ved Gnr 108/1, Kleiva vart ein
gravhaug (ID 64094) utgreve i
1885. Men sjølve gravkista av
stein ligg framleis urørt under
bakken. Kjem ikkje i fysisk
konflikt med tiltaket.

Naturressursar
Ein kjem inn på gardsbruket nordafor. Grunneigar kan vere interessert i
massar for å heve jordbruksareal.

Vegstandard
Avlasting av eks. vegnett
Arealbruk
Omfang av tiltak/kostnader
Veglengder/Måloppnåing
Vil få veg med avkjørsler frå
Vurdering som for Myra.
Vurdering som for Myra, men vil Om lag 1 km kortare tunnel enn Dette alternativet vil gi litt mindre
Storehaug til tunnelen og vil
ikkje gi same avlasting av eks.
frå Myra.
innkorting enn alternativet frå Myra.
ikkje få planskilt kryss. 5 %
veg frå Storehaug til
stigning på tunnel ned mot
Langelandsvatnet.
Førde.
KONKLUSJON
Vil gi litt mindre investeringskostand enn alternativet på Myra pga. 1 km kortare tunnel Vil gi dårlegare vegstandard (større stigning i tunnel, avkjørsler og kryss i plan). Alternativet kjem meir i konflikt med gardsbruk og med friluftsområdet og
hoppbakken. Totalt sett eit dårlegare alternativ enn Myra.
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4.2.1.3 Langelandsvatnet sør
Langs Langelandsvatnet er det sidebratt terreng og vanskeleg å gå inn med ny E39 og samtidig få til eit kryss. Denne
dalen i sørlege del er sannsynlegvis den beste plassen for eit påhogg. Det er og i dette området grensa går for kor ein
kan få til ein tunnel ned mot Førde med 5 % stigning utan å ha vesentleg ekstra lengde på tunnelen, kjem ein lengre
nord må det leggjast inn “unødvendig” lengde på tunnelen for å kome innafor stigningskrava. Her er berre ei lita
forlenging av tunnelen nødvendig for å få nok lengde. Høgde på veg ved tunnelpåhogg blir ca. 335 moh.
Eks E39 vil bli utbetra frå Storehaug.
Planskilt kryss vil vere vanskeleg å få til.

Aktuelt påhogg er til høgre for fjellskjeringa midt i bildet.

Nærmiljø/friluft
Påhogg m/kryssområde
kjem langt unna bustader.
Tilkomst til turveg over
påhogg må sikrast.

Vegstandard
Vil få veg med avkjørsler
frå Storehaug til tunnelen.
Tunnel ned til Førde vil ha
5 % stigning.

Landskap
Dette påhogget vil ligge i same landskapsrom som
Langelandsvatnet og vil vera synleg frå vatnet og frå
friluftsområdet.
Krysset vil krevje utfylling i Langelandsvatnet.
Tunnellpåhogget kan formast bra men vil vera
synleg frå store område.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Sannsynlegvis OK, men
Mogleg å få til, men vil gi
det er litt lausmassar i
fyllingar ut i vatnet.
dalen og kan bli høge
skjeringar fram mot
tunnel.

Naturmiljø
Krysset vil krevje utfylling i
Langelandsvatnet, som er
ein del av det varig verna
Gaularvassdraget.

Kultur
Vegen vert sers synleg
frå Postvegen frå andre
sida av dalen. Elles ingen
kjende konfliktar.

Naturressursar
Må sikre tilkomst til utmarka, bør vere greitt å få til, men vil gi ekstra inngrep i form av samleveg for
jordbruk. Dette kan gi behov for utfylling i Langelandsvatnet.

Avlasting av eks. vegnett
I grove trekk same
verknad som Myra og
Langeland.

Arealbruk
I grove trekk same
verknad som Myra og
Langeland.

Omfang av tiltak/kostnader
Tunnellengde blir om lag som for Langeland,
1 km kortare enn Myra

Veglengder/Måloppnåing
I grove trekk same verknad som Myra og Langeland,
men litt mindre innkorting.

KONKLUSJON
Vil gi dei same problema som alternativet Kleiva-Langeland med omsyn til landbruk og friluftsliv. Dårlegare med tanke på landskap enn Kleiva-Langeland pga. stort inngrep i eit stort landskapsrom. Ingen fordelar samanlikna med KleivaLangeland.
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4.2.1.4 Langelandsvatnet nord
Kan leggje vegen i tunnel frå heilt i nordenden av Langelandsvatnet, inn i Bekkjaholten. Kotehøgde 330-335. Pga. stigningskrav vil ein få
lengre tunnel enn “nødvendig” ned til tilknytingspunkt på nordsida. Eks. E39 må utbetrast frå Storehaug.
Planskilt kryss vil vere vanskeleg å få til.

Tunnelpåhogg i nordenden av Langelandsvatnet, venstre kant av bilde.

Nærmiljø/friluft
Påhogg rett ved eks.
utfartsparkering for
hovudtilkomsten til Bymarka
gir nærføring, men god
tilkomst. E39 vil gå
nær/gjennom friluftsområdet
på Langeland.
Ligg ei hytte rett over
påhogget.
Vegstandard
Vil få veg med avkjørsler frå
Storehaug til tunnelen. Tunnel
ned til Førde vil ha 5 %
stigning.

Landskap
Tunnelpåhogg ligg i ytterkant av landskapsrommet ved
Langelandsvatnet og vil vere synleg frå vatnet og frå
friluftsområdet. Bør trekkast lengst mogleg vekk frå vatnet slik
at ein ved hjelp av terrengforming og vegetasjon kan dempe
inngrepet sett frå friluftsområdet.

Naturmiljø
Kryssløysing kan gi noko
utfylling eller nærføring med
Langelandsvatnet, som er ein
del av det verna
Gaularvassdraget.

Kultur
Ingen kjende konfliktar.

Naturressursar
Ingen problem ved påhogget. Kan vere konflikt mot jordbruk langs E39 vidare
sørover ved utbetring av denne.

Skred/geologi
Uproblematisk ved påhogget,
men med stigning på 5 % er
det ikkje mogleg å oppnå
tilstrekkeleg overdekning for
tunnelen vidare nordover.

Avlasting av eks. vegnett
Førebelse analyser tyder på at
ein stor del av både
gjennomgangstrafikken vil ta
tunnelen, men store delar av
trafikken til Førde/rv. 5 vil
fortsatt bruke Halbrendslia, da
det er kortare. E39 i
Halbrendslia vil bli avlasta i
mye mindre grad enn for
sørlegare alternativ. For E39 i
Sentrum Sør har vi ikkje pr. i
dag verktøy til å konkludere
med verknad.

Arealbruk
I grove trekk same verknad
som Myra og Langeland, men
da det blir att meir trafikk på
E39 i Halbrendslia vil ikkje
fridomen i arealbruk bli like
stor som for sørlegare
alternativ. Industriområdet på
Reset vil få litt betre tilkomst
for trafikk nordover, mot sør
er deira situasjon uendra da
dei vil nytte eks. E39.

Omfang av tiltak/kostnader
Tunnellengde blir om lag som for
Langeland, 1 km kortare enn
Myra. Lengre sone med bygging
av veg i dagen enn på Langeland.

Kryss/tilknyting
Ut frå vegnormalane kort
avstand frå tunnel til eks. veg,
fråvikssøknad kan vere
aktuelt.

Veglengder/Måloppnåing
Vil bli om lag 3,5 km lengre til Førde enn
frå Myra. E39-trafikk vil få innkorting,
men det vil bli like langt til/frå Førde som
i dag.

KONKLUSJON
Går ut da avlastinga av eks veg i Halbrendslia blir mindre enn for sørlegare alternativ. Dette fordi alternativet ikkje gir innkorting for trafikk frå sør mot Førde, dermed er det og dårleg måloppnåing. Liten overdekning i tunnel vidare nordover,
jfr. kap. 4.3.1.2. Vi har vurdert påhogget for linjer ned mot Halbrendslia med kortare tunnelar, sjå kap. 4.3.
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4.2.1.5 Sør for Bekkjavatnet
Frå det same området som Langelandsvatnet nord har vi sett på eit påhogg mot aust, sør for Bekkjavatnet. Dette gir ikkje dei
same problema med hensyn til fjelloverdekning i tunnel. Det er mogleg å få til ei løysing som stettar krava med omsyn til
kurvatur, kryss og avstand kryss/tunnel. Vil gi litt større skjering i nordenden av Langelandsvatnet enn i dag. Det blir
sannsynlegvis eit kryss i plan.

Bildet viser Bekkjavatnet sett frå Hafstadfjellet.

Nærmiljø/friluft
Går inn i friluftsområdet langs
eks. turveg som er
hovudtilkomsten til Bymarka.
Avbøtande tiltak nødvendig.
Elles vurderingar som for
Langelandsvatnet nord.
Vegstandard
Vil få veg med avkjørsler frå
Storehaug til tunnelen. Tunnel
ned til Førde vil ha 5 % stigning.

Landskap
Det er viktig at vegen kjem raskt inn i fjell og at eventuelle inngrep i
område for tunnelportal vil ligge så langt frå Bekkjavatnet at det
ikkje blir synleg. Avstanden til vatnet er truleg så stor at ein kan
terrengforme og plante til eit eventuelt inngrep.

Naturmiljø
Vegløysing (kurve, kryss) kan gi
noko utfylling eller nærføring
med Langelandsvatnet, som er
ein del av det verna
Gaularvassdraget.

Kultur
Ingen kjende konfliktar.

Naturressursar
Ingen problem ved påhogget.
Kan vere konflikt mot jordbruk langs E39 vidare sørover ved
utbetring av denne.

Skred/geologi
Sannsynlegvis OK. Kan bli høg
skjering ved vatnet.

Avlasting av eks. vegnett
Vurderingar som for
Langelandsvatnet nord.

Arealbruk
Vurderingar som for
Langelandsvatnet nord.

Omfang av tiltak/kostnader
Tunnel blir min. 6,3 km lang,
dvs. 1 km kortare enn frå Myra,
ubetydeleg kortare enn frå
Langeland. Lengre sone med
bygging av veg i dagen enn på
Langeland.

Kryss/tilknyting
Er løysbart.

KONKLUSJON
Også dette alternativet gir mindre måloppnåing enn sørlegare alternativ utan at investeringskostnadene vil vere vesentleg mindre. Alternativet går derfor ut.
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Veglengder/Måloppnåing
Vil bli om lag 3,5 km lengre til
Førde enn frå Myra. E39-trafikk
vil få innkorting, men det vil bli
like langt til/frå Førde som i dag.
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4.2.1.6 Konklusjon
Av desse alternativa viser det seg at det er alternativa nærast Førde som gir dårlegast måloppnåing, dette gjeld
og for trafikk til og frå Førde. Måloppnåing vil variere sterkt med kva påhogg ein bruker i nord. Distansen frå
Myra til Storehagen bru er i dag 11,3 km. Jfr. tabell i kap. 4.2.2.6 er tilsvarande distanse via tunnelar frå Myra,
Langelandsvatnet Sør og Bekkjavatnet sør til Kronborg 10,0, 11,2 og 12,5 km.

4.2.2

Påhogg i nord

Dei vurderte påhoggsområda er vist på kart.

Grunnen til at påhogg nærare Førde ikkje gir betre innkorting er høgdeforskjellen frå Langelandsvatnet til Førde
og kravet om maks. 5 % stigning. Pga. høgdeforskjellen blir tunnelane frå dei nordlegaste alternativa om lag like
lange som for dei sørlegare alternativa, og kjørevegen blir da lengre både for trafikk til/frå Førde og for
gjennomgangstrafikken. For desse alternativa vil da ein del av trafikken til/frå Førde fortsatt kjøre eks. veg i
Halbrendslia, og avlasting av denne vegen vil bli mindre enn for alternativa lengre sør. Derfor ser vi berre
alternativa sør for Langelandsvatnet som aktuelle.
I ei samanlikning mellom alternativa Myra og Kleiva-Langeland kjem alternativet Myra best ut m.a. fordi:
 Alternativet vil gi ein betre vegstandard. Stigninga på tunnelen blir slakare, da høgaste punkt ligg om lag
50 m lågare. Alternativet legg til rette for eit planskilt kryss som og kan koplast til fv. 57. Krysset ved
Storehaug kan leggjast ned, og vi får eit samla kryss.
 Alternativet gir mindre inngrep nært friluftsområdet på Langeland.
 Det er større avstand til gardsbruk, bustader og hytter for dette alternativet.
Totalt sett vil desse fordelane veie opp for ulempa det er at alternativ Myra har litt lengre tunnel, og dermed
noko større kostnader til investering og til drift og vedlikehald. Da det ikkje er nokon prinsipiell forskjell mellom
dei to alternativa vil vi tilrå at berre alternativ Myra blir vurdert i det vidare arbeidet.

Vurderte påhoggsområde i nord
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4.2.2.1 Sentralt i Førde (5 alternativ nær Fjellvegen)
For alle desse tunnelpåhogga i sentrum legg vi til grunn at fartsgrensa vil bli 50 km/t. Dette er tatt omsyn til i vurdering av nødvendig
avstand frå tunnel til kryss. Vi legg til grunn at det vil bli rundkjøring i krysset med eks. E39.
Vegnormalane seier at i slike område skal avstanden frå tunnel til kryss vere min. 50 m, og det skal vere min. 40 m mellom kryss.
Vi har sett på fem aktuelle område, ved Storehagen bru (A, hp 10 km ca 1,58), ved krysset inn til kommunen (B, hp 10 km ca. 1,72),
ved ølutsalet (C, hp 10 ca km 1,86), ved kryss med Langebruvegen(D, hp 10 ca km 1,92) og ved Essostasjonen (E, hp 10 ca km 2,14).

Nærmiljø/friluft
Dei fleste alternativa er nær
bustader, vil vere eit
problem og i anleggsfasen.

Landskap
Alle alternativa vil vera eit stort byggverk inn i eit område med
sentrumsbygningar. For alle alternativa er det og lite plass til å
få til kryss/rundkøyring og god landskapstilpassing. Fleire av
linjene har nærføring til bustader.
Tunnel og portal vil bli eit stort byggverk i eit område med
småhuspreg.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Uproblematisk, men ved
Svært utfordrande, sjølv
Storehagen bru og ved
med fartsgrense 50 km/t.
Essostasjonen må ein sikre
Løysing D ved
overdekning mot bygningar og Langebruvegen klart verst
veg, det kan bli omfattande
med omsyn til kryssavstand
innløysingar/omleggingar.
frå tunnel. Løysing C ved
Ølutsalet gir kort avstand til
kryss med Langebruvegen.

Naturmiljø
0

Kultur
Bygningsmassen ikkje
detaljert vurdert. Men ingen
kjende, høge kulturverdiar.

Naturressursar
Ingen konfliktar.

Vegstandard
Avlasting av eks. vegnett
Arealbruk
Omfang av tiltak/kostnader
Veglengder/Måloppnåing
E39 vil for alle alternativa gi
Alternativa vil bli knytt nært
Tunnelen vil bli om lag 7,3 km lang
Vil gi høg måloppnåing for trafikk til/frå
ein overgang frå 80 km/t til
opp til Førde sentrum, og vil
frå Myra.
Førde, litt over 3 km kortare frå Myra til
50 km/t inne i tunnel, med ei
gi god avlasting av
Storehagen bru enn i dag for alt. A. For
kort strekning i dagen fram
Halbrendslia for trafikk frå
gjennomgangstrafikken gir desse alternativa
til kryss. Med mye trafikk i
sør. Mot nord/aust vil
ei innkorting på knapt 3 km.
desse kryssa vil det
trafikken gå på eks. E39. Vi
sannsynlegvis bli periodevis
har ikkje verktøy til å
tilbakeblokkering frå kryssa,
vurdere om alternativa vil gi
slik at det blir kø inn i
forskjellig verknad på
tunnelen. Dette vil vere
attverande trafikkmengde i
uheldig med omsyn på
Fjellvegen.
trafikktryggleik, og gi eit
sårbart system ved
stengingar pga. uhell.
KONKLUSJON
For E39 er alternativa uaktuelle pga. dårleg trafikktryggleik i overgangen frå tunnel til kryss. Kryssa kan og vere eit problem i seg sjølve med omsyn til kapasitet, og det vil sannsynlegvis bli kø inn i tunnel.
Jfr. kap. 7 kan påhogga vurderast i samband med evt. tunnelar som skal avlaste Fjellvegen/sentrum Sør. Alternativ A er da aktuelt som vestleg påhogg, alt. E kanskje som austleg påhogg. Dei tre andre alternativa er uaktuelle.
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4.2.2.2 Hafstad
Kan kome ut i eks. massetak/steinbrot sør for eks. E39, hp 10 km ca. 2,7. Vil da bli knytta til E39 som arm i
rundkjøring. Frå denne rundkjøringa er det godkjent reguleringsplan for ny veg over Jølstra bort til
Angedalsvegen. Fartsgrensa på E39 er her i dag 50 km/t.
Planskilt kryss er uaktuelt i dette området, reknar med ei rundkjøring.

Ny trase for E39 kan eventuelt starte frå rundkøyringa på Hafstadflata.

Nærmiljø/friluft
Små konfliktar, vil bli noko
meir trafikk i kryss nært
bustadhus.

Landskap
Her er det plass for terrengforming av
portalområde. Vurdere lausmassetunnell eller å
ta ut grusmassar.

Naturmiljø
0

Vegstandard
Vil få overgang frå 80 km/t
til sannsynlegvis 50 km/t
gjennom rundkjøringa. Vil
ha betre avstand frå
tunnel til kryss enn i dei
sentrale alternativa, og
noko mindre trafikk i
krysset der vi koplar på.
KONKLUSJON
Blir med vidare.

Skred/geologi
Uproblematisk, god
avstand til lia i sør her.

Avlasting av eks. vegnett
Vil, som dei sentrale,
kunne gi god avlasting av
gjennomgangstrafikk på
dagens E39. Vi har ikkje
verktøy til å vurdere
verknaden inn mot
Storehagen bru.

15

Må sjekke tilhøvet til
gamalt depot i fjell .

Kryss/tilknyting
Med fartsgrense 60
km/ eller lågare bør
denne vere OK med
omsyn til avstand frå
tunnel til kryss.

Kultur
To rune R-ar utan
opplysningar på ØK.
Fylkeskommunen
jobbar med saka. Det
finst fleire krigsminne
her. Mellom anna ein
tunnel.
Arealbruk

Naturressursar
Kan evt. binde opp framtidig uttak av massar.

Omfang av tiltak/kostnader
Tunnelen vil bli om lag 7,2 km lang frå Myra.

Veglengder/Måloppnåing
Vil gi høg måloppnåing for trafikk til/frå Førde, om lag 2
km kortare frå Myra til Storehagen bru. For
gjennomgangstrafikken blir innkortinga om lag 4 km.
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4.2.2.3 Kronborg
Ein kan knyte til ny E39 i området ved eks. kryss mellom E39 og fv. 484 (hp 11 km ca 0,53). Fartsgrensa på E39 er her i dag
60 km/t. Det er mange bygningar her, det kan vere aktuelt å flytte eks. rundkjøring. Kan vere aktuelt å gå både aust og vest
for Trafikkstasjonen.
Planskilt kryss er uaktuelt i dette området, reknar med ei rundkjøring.

Ny tunnel for E39 kan starte frå rundkjøringa på Kronborg

Nærmiljø/friluft
Evt. flytting av kryss kan råke
bustader.

Landskap
Portalområde i dette området er mogleg å få bygd utan å
forringe landskapet.

Naturmiljø
0

Vegstandard

Skred/geologi

Kryss/tilknyting

Vil her sannsynlegvis bli 60
km/t i rundkjøringa, slik at
standard og uheldig overgang
frå 80 km/t er litt betre enn
for Hafstad.

Lia i sør er bratt med
mange skredfarlege parti,
bør unngå å kome heilt inn
i den dei fleste stader. Vi
reknar med at det er
mogleg å finne punkt der
ein kan gå inn i fjellet utan
skredfare. Dette må
kartleggast nærare.

Med fartsgrense 60 km/t
eller lågare bør løysingar
vere OK med omsyn til
avstand frå tunnel til kryss.
Må vurdere trafikalt om
det skal vere eitt eller to
kryss på E39 og korleis
eigedomane blir knytt til
vegnettet.

Avlasting av eks.
vegnett
Vurdering som for
Hafstad.

KONKLUSJON
Blir med vidare. Er eigentleg ikkje prinsipielt forskjellig frå Hafstad.
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Kultur
Ingen kjende
kulturminnekonfliktar.
Men ein rune-r (utan
opplysningar i databasane)
er avmerkt på Øk-kart like
vest for området.
Arealbruk

Naturressursar
Ingen problem.

Omfang av tiltak/kostnader

Veglengder/Måloppnåing

Tunnelen vil bli om lag 7,3 km lang frå
Myra.

Vil, samanlikna med Hafstad, gi ein knapp km
mindre innkorting til Førde, og like mye lengre
innkorting for gjennomgangstrafikken.

E39 LANGELAND-MOSKOG OG KOMMUNEDELPLAN TRAFIKK FØRDE - SILINGSRAPPORT
4.2.2.4 Brulandsberget
Med tanke på nærleik til Førde, busetnad og gardstun (m.a. Futegarden) er det mest aktuelt å leggje påhogg eit
stykke nærare Førde enn butikken på Bruland (hp 11 ca km 1,6). Kote ca. 25.
Det ligg til rette for eit planskilt kryss der ny E39 vil gå over eks. E39. Fartsgrensa på eks. E39 i dag er 70 km/t, ein
evt. ny gjennomgåande E39 kan ha fartsgrense 80 km/t.

Nærmiljø/friluft
Påhogg/kryss i nærleiken
av bustader.

Landskap
Landskapsmessig mogleg å få til eit godt veganlegg her.
Veg og kryssområde legg beslag på store areal som er
veldrevne gardar med godt definerte gardstun i dag.
Inngrepet vil ligge på overgangssone mellom to store
landskapsrom og vil vera synlege frå mange hald t.d frå
Vieåsen.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
OK.
Ligg til rette for eit
planskilt kryss. Eks. E39
kan ligge om lag som i dag
og vere lokalveg.

Naturmiljø
0

Kultur
Den freda futegarden ligg ikkje
langt syd for alternativet. Her finst
også ein rune-r (utan opplysningar i
databasane)på Øk-karta.

Naturressursar
Planskilt kryss vil ta ein del dyrka mark. Om kryss og vidareføring mot aust, sjå kap.
5.2.2.1.

Vegstandard
Avlasting av eks. vegnett
Arealbruk
Omfang av tiltak/kostnader
Veglengder/Måloppnåing
Det vil med dette
Vil avlaste Halbrendslia
Tunnellengden kan (frå Myra) bli om
Frå sør til/frå Storehagen bru vil veglengda
alternativet vere mogleg å
med gjennomgangslag 3-400 m lengre enn til
bli nokre hundre meter lengre enn i dag frå
få til 80 km/t
trafikken på E39. Avlastar
Hafstad/Kronborg.
Myra, men reisetida vil vere litt kortare pga.
gjennomgåande på E39
og Halbrendslia for trafikk
betre vegstandard. For
med ei vidareføring mot
til Førde frå sør, alt etter
gjennomgangstrafikken vil innkortinga bli 5aust i samsvar med kap.
kor den knytast på dagens
6 km.
5.2.2.1.
E39 i sør.
KONKLUSJON
Blir med vidare. Eit problem med alternativet er at det bør byggjast nokonlunde samtidig med ei vidareføring mot aust i samsvar med kap. 5.2.2.1. Om det blir vald andre løysingar mot aust, eller ei slik vidareføring ligg langt fram i tid, er
alternativet mindre aktuelt.
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4.2.2.5 Pinndalen
Ei enda meir direkte linje for E39 kan kome inn på E39 i svingen oppe i Pinndalen, (hp 11 km 2,9), kotehøgda vil vere om lag 55.
Fartsgrensa på E39 er i dag 60 km/t, evt. ny gjennomgåande E39 bør ha fartsgrense 80 km/t, må derfor prøve å få til eit planskilt
kryss. Dette vil vere mogleg.
Kor påhogget skal plasserast må utgreiast. For den nordlege varianten på kartet er det konflikt mot regulert bustadfelt. For den
sørlege varianten kan det vere konfliktar med omsyn til skredfare. Begge variantane har konfliktar med omsyn til eksisterande
bustader, og med kryss vil begge ta ein del dyrka mark.
Vidareføring mot aust er omtala i kap. 5.2.2.2.

Nærmiljø/friluft
Påhogg og veg vidare kjem
nært ein del bustader, nokre
innløysingar vil vere
sannsynleg. Tilkomst til
Hafstadfjellet kan
sannsynlegvis ordnast utan
problem.
Vegstandard
Vil kunne oppnå god
vegstandard. Tunnelpåhogget
ligg ein del høgare enn andre
alternativ, vil gi litt mindre
stigning i tunnelen. Kan få til
80 km/t samanhengande med
vidareføring i samsvar med
kap. 5.2.2.2.

Landskap

Skred/geologi
Den sørlegaste linja kan vere
problemfylt med omsyn til
skredfare. Veg, kryss og
tunnelpåhogg bør ha ein
avstand frå lia i sør for å unngå
mogleg skred/nedfall av stein.
Den nordlegaste linja er
sannsynlegvis OK, men djupne
til fjell må sjekkast nærare.

Kryss/tilknyting
Bør vere mogleg å få til eit
planskilt kryss.

Naturmiljø
0

Kultur
Ingen kjende konfliktar.

Naturressursar
Tek ein del dyrka mark med sørlegaste påhogg. Kryss vil ta ein del også
for den nordlegaste linja. Vidareføring mot aust omtalt i kap. 5.2.2.2. Den
sørlegaste linja kjem lengre frå eks. massetak, og vil vere ein fordel for
utnytting av massar der.

Avlasting av eks. vegnett
Avlastar Halbrendslia med
gjennomgangstrafikken på E39,
men alternativet kan bli noko
for langt frå sentrum for å få ei
god avlastning for trafikk til
Førde frå sør.

Arealbruk
Nordlegaste linja er i konflikt
med vedteken reguleringsplan
for bustader.

Omfang av tiltak/kostnader
Frå sør (Myra) vil det bli 8-900
m kortare tunnel til Pinndalen
enn til Brulandsberget.

Veglengder/Måloppnåing
For trafikk frå sør (Myra) til/frå
Storehagen bru vil det bli ein knapp
km lengre enn i dag. Pga. betre
vegstandard vil tida ikkje vere særleg
lengre.

KONKLUSJON
Samanlikna med Brulandsberget vil dette alternativet gi betre tilkopling mot ei vidareføring langs eks. veg. Har dårlegare tilkomst til Førde. Jfr. kap. 5.2 vil det same vere gjeldande for trafikk frå nord/aust ved ein tunnel frå Moskog.
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4.2.2.6 Konklusjon
Ca. veglengder er vist i tabell. Vi har i tabellen teke med eit par alternativ med andre påhogg i sør, for å vise at i
sør gir påhogg lengre nord mot Førde dårlegare tilkomst til Førde enn Myra.
Distanse Myra – Storehagen bru
Distanse Myra – Brulandsberget
(tilkomst til Førde)
(gjennomgangstrafikk E39)
Alt. 0 (langs eks. veg)
11,3 km
14,2 km
Myra- Storehagen bru (A)
7,9 km
10,6 km
Myra-Hafstad
9,2 km
9,9 km
Myra-Kronborg
10,0 km
9,3 km
Langelandsvatnet sør - Kronborg
11,2 km
10,5 km
Bekkjavatnet sør - Kronborg
12,7 km
12,0 km
Myra - Brulandsberget
11,5 km
8,4 km
Myra – Pinndalen
12,0 km
7,5 km*
* Distanse Myra – Pinndalen. Alternativet kan ikkje koplast mot Brulandsberget, men vil gi størst innkorting for
gjennomgangstrafikk.
Alternativ

I motsetning til alternativa i sør er det her i nord slik at alternativa nærast Førde gir best tilkomst til Førde, men
alle alternativ, kanskje utanom Pinndalen, gir, med utgangspunkt i Myra i sør, minst like god tilkomst til Førde
som i dag. Alternativet Myra – Brulandsberget gir litt lengre kjøreveg enn i dag, men betre vegstandard vil
sannsynlegvis gi litt kortare kjøretid enn i dag. For gjennomgangstrafikken vil innkortinga bli størst jo lengre frå
Førde vi legg tunnelpåhogget.
Pga. omsynet til trafikktryggleik, og at vi vil få kryss på eit vegnett hardt belasta med lokaltrafikk, reknar vi alle
dei 5 alternativa omtalt i kap. 4.2.2.1 som uaktuelle. Når det gjeld vegstandard vil alternativa
Brulandsberget/Pinndalen vere betre enn alternativa Hafstad/Kronborg da vi kan få planskilte kryss og
gjennomgåande 80 km/t på E39.
I ei samanlikning mellom Brulandsberget og Pinndalen vil Brulandsberget gi best måloppnåing når det gjeld
tilkomst til Førde (det gjeld og frå aust, jfr. kap. 5.2). Når det gjeld landbruk vil begge ha negative verknader,
medan Brulandsberget er best med omsyn til nærmiljø.
Desse 4 alternativa blir med vidare i utgreiingsarbeidet:
 Hafstad
 Kronborg
 Brulandsberget
 Pinndalen
Alternativa Hafstad og Kronborg er prinsipielt sett ganske like. Vi vil derfor i innleiinga av vidare arbeid sjå om dei
trafikale verknadene er forskjellig. Om dei ikkje er det vil berre eitt alternativ bli lagt fram i endeleg plan. Om
tunnelpåhogg for alternativet Kronborg viser seg å vere geologisk løysbart utan store ekstra kostnader vil dette
bli valt. Dette m.a. fordi alternativet knyter seg direkte til fv. 484 mot Førde Sentralsjukehus.
4.2.3 Veglinjer/kombinasjonar
For lengre tunnelar står vi da att med eitt tunnelpåhogg i sør, og 4 i nord. Desse kan fritt kombinerast, og vi har 4
alternative vegtunnelar: Frå Myra til Hafstad, Kronborg, Brulandsberget eller Pinndalen.
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4.2.4 Vurdering av kryss
Alternativa til Hafstad og Kronborg gir innkorting til/frå Førde samanlikna med i dag. For Brulandsberget vil
veglengda bli litt lengre, men tidsmessig vil det sannsynlegvis vere kortare i ny tunnel. Vi vil likevel tilrå at ein for
dette alternativet og for Pinndalen vurderer om eit kryss inne i tunnelen med arm ned mot Førde gir vesentleg
reduserte transportkostnader utan at det, med omsyn til tunneltryggleik, er nødvendig med vesentleg
fordyrande tiltak på hovudtunnelen. Av omsyn til trafikktryggleiken ved overgangen frå lang tunnel til
trafikkbelasta kryss på eks. veg bør heller ikkje ein slik tunnelarm kome ut i dei sentrale alternativa omtalt i kap.
4.2.2.1. Hafstad peiker seg derfor ut som naturleg punkt å føre fram ein slik arm til.
Eit evt. kryss vil berre vere til nytte for trafikk frå sør til/frå Førde, det vil ikkje vere naturleg køyreveg frå Førde
om du skal mot aust og nord. Krysset kan derfor utformast berre for trafikk til/frå sør.
Det må utgreiast om innsparingane i transportkostnader er større enn auken i investeringskostnader. Det må da
og vurderast om krysset vil gi auka risiko som gjer at det blir auka krav til tunnelstandard. Om eit slikt kryss har
vesentlege positive verknader vil vi søke om fråvik for å få lov til å ha kryss i tunnel. Om vi får løyve til fråvik vil eit
slikt alternativ bli med i planen når den blir lagt fram.
4.2.5 Konklusjon
For lange tunnelalternativ frå sør vil da desse alternativa bli utgreidd vidare:
1. Tunnel frå Myra til Hafstad
2. Tunnel frå Myra til Kronborg
3. Tunnel frå Myra til Brulandsberget
4. Tunnel frå Myra til Pinndalen
5. Tunnel frå Myra til Brulandsberget med arm til Hafstad
6. Tunnel frå Myra til Pinndalen med arm til Hafstad
Om alternativ 1 og 2 har dei same trafikale verknadene vil berre alt. 2 bli lagt fram. Alternativ 5 og 6 vil berre bli
lagt fram om dei gir positive verknader, og det blir gitt løyve til å ha kryss i tunnel.
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4.3 Alternativ med dagsone i Halbrendslia
4.3.1 Innleiing
I innspel til planprogrammet og i idedugnaden som vart gjennomført 8. juni er det frå mange eit sterkt ønske om
at alternativ må utformast slik at reisande frå sør mot Førde ser Førde når dei kjører på E39. Vi har derfor sett på
ein del slike alternativ. I den bratte Halbrendslia ned mot Førde er det ikkje lett å utforme alternativ som
tilfredsstillar krava i vegnormalane med omsyn til stigning, spesielt ikkje om ein og ønskjer kryss i området. Andre
utfordringar er at ein tunnel frå Langelandsvatnet vil ha svært liten fjelloverdekning i området vest for
Bekkjavatnet, jfr. kap. 4.2.1.4.
I lia nord for Hafstadfjellet er det mange stader skredfare, slik at det ikkje er tilrådeleg å ha veglinjer langsetter
her. Høgdeforskjellen frå ei dagsone oppe i Halbrendslia og ned til Førde gjere tunnelar unødvendige lange med
“slyng” inne i fjellet. Total kjøreveg blir da lang både for E39-trafikken og for trafikk til/frå Førde, og
måloppnåinga blir liten for slike alternativ.
I dette kapitlet omtaler vi alternativ vi har funne med dagsone i Halbrendslia som er innafor krava i
vegnormalane, og samtidig ikkje gir alt for lang kjøreveg. Også desse alternativa skal gå mot tunnelpåhogg i nord
som er omtalt i kap. 4.2.2.

Vurderte alternativ med dagsone i Halbrendslia
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4.3.1.1 Utbetring av eks. veg (10010)
Eks E39 kan utbetrast i samsvar med utbetringsstandard frå Storehaug og nordover. Vil gi litt tiltak opp til
Langeland, små tiltak langs Langelandsvatnet, og større tiltak frå Langelandsvatnet og ned Halbrendslia (m.a.
krabbefelt). Kan evt. lage ein kort tunnel nord for Langelandsvatnet for å redusere ulemper med omsyn til friluftsliv,
naturmiljø og landskap.
NB! På kartet er det berre vist utbetring ned til Reset.

Nærmiljø/friluft
E39 vil fortsatt gå
gjennom friluftsområdet
på Langeland og nært inn
til Bymarka ved
Bekkjavatnet. Vil gå
mellom bustadfelt i nedre
del av Halbrendslia.
Vegstandard
Vil ikkje gi fullgod
stamvegstandard.

Landskap
På ein del strekningar kan ei utbetring gi store
inngrep.

Naturmiljø
Kan gi utfylling i Bekkjavatnet
(registrert i fylkesatlas som
viktig fugleområde) og i
Langelandsvatnet (verna
vassdrag)

Kultur
Ingen kjende konfliktar.

Naturressursar
Små konfliktar. Litt mot landbruk opp til Langeland. Å følgje eks. veg ned mot Reset
vil ikkje forverre situasjonen vesentleg med omsyn til steinressursane ved Førde
Granitt eller med omsyn til høgdebassenget for vassforsyning nede i Halbrendslia.

Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Ingen store utfordringar. Må prøve å redusere
talet på avkjørsler og
utbetre kryss.

Avlasting av eks. vegnett
Eks veg vil ikkje bli avlast, men
vil bli betre tilpassa omfanget
av trafikk.

Arealbruk
Barriereverknad av eks. vegnett kan
bli auka. Gir god tilkomst til
stamvegnettet.

Omfang av tiltak/kostnader
Ingen lange, dyre tunnelar, men
tiltaka nedover Halbrendslia kan bli
ganske omfattande med m.a. mye
støytiltak.

Veglengder/Måloppnåing
Vil ikkje gi vesentlege innkortingar,
avstandar vil bli som i dag.

KONKLUSJON
Aktuelt berre frå sør fram til og med fyrste slyngen oppe ved Reset. Uaktuelt vidare pga. fleire slyngar og at vegen vil gå mellom bustadfelt og gjennom vanskelege kryss. Å følgje eks. veg heile vegen ned til Førde vil ikkje gi betre tilhøve for
gjennomgangstrafikk, og vil ikkje gi betre tilkomst til Førde.
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4.3.1.2 Lang dagsone med stigning i lia vest for Halbrendsfossen (10008)
Går inn i tunnel i nordenden av Langelandsvatnet, kjem ut i dagen i dalen nedafor Bekkjavatnet. Går med maks. fall
ned i lia til eit tunnelpåhogg på ca. kote 170.
Eit kryss mot eks. E39 i dalen nedafor Bekkjavatnet. Vil der ligge så lågt at vi sannsynlegvis må senke Sageelva.
Veg mot Kronborg vil bli minst like lang som til Brulandsberget, vil vere vanskeleg å få til veg mot Hafstad pga.
stigning/kurvatur.
Tunnelen vil vest for Bekkjavatnet sannsynlegvis ikkje ha tilstrekkeleg overdekning.
Vurdering av ekstra kryss mot Førde/Storehagen bru utanfor tunnel:
 Vil kome på kote ca. 190 og vil gi om lag 4 km veg til Storehagen frå kryss. Vil gi om lag 5 km veg frå kryss mot
Reset/ Halbrendslia via nytt vegsystem.
 Frå kryss og ned om lag 4,5 km via eks. veg i Halbrendslia. Krysset vil da sannsynlegvis bli svært lite nytta.
 Vil sannsynlegvis ikkje bli 1 000 m mellom dette krysset, og krysset mot Reset/Halbrendslia
 Alternativet slik det ligg føre må justerast (redusere stigning) for å kunne leggje inn kryss

Nærmiljø/friluft
E39 vil gå nært
friluftsområdet på
Langeland. E39 og kryss
vil gi stort inngrep i dalen
nedafor Bekkjavatnet,
må ha avbøtande tiltak
der.
Vegstandard
Oppnår akseptabel
standard, 5 % stigning i
tunnel.

Landskap
Nærføring til Sageelva og Halbrendsfossen.
Vil gi store terrenginngrep i urørt fjellside som er
eksponert/synleg frå Førde.

Naturmiljø
E39 og kryss vil gi stort inngrep
(må sannsynlegvis senke elva) i
dalen nedafor Bekkjavatnet. Store
inngrep i fjellsida mot Førde.

Kultur
Ingen kjende konfliktar.

Naturressursar
Om det er konfliktar med omsyn til ei veglinje her og høgdebassenget i Halbrendslia
må vurderast nærare. Er sannsynlegvis løysbart med evt. avbøtande tiltak.

Skred/geologi
Vil sannsynlegvis ikkje
ha god nok overdekning
for tunnel vest for
Bekkjavatnet. Trase aust
i Halbrendslia er
sannsynlegvis OK, men
må evt. vurderast
nærare i det vidare
arbeid.

Avlasting av eks. vegnett
Vil gje avlastning for
gjennomgangstrafikken på E39, og
mogleg noko av trafikk frå Reset
som skal vidare mot aust. Trafikk
til Førde vil kjøre Halbrendslia,
som i dag.

Arealbruk
Gir god tilkomst til stamvegnettet
for industriområdet i Halbrendslia.

Omfang av tiltak/kostnader
Ikkje vesentleg mindre kostnader
enn for lengre tunnelar.

Kryss/tilknyting

KONKLUSJON
Er uaktuelt pga. manglande overdekning for ein tunnel vest for Bekkjavatnet og pga. dei store inngrepa alternativet vil gi i dalen nedafor Bekkjavatnet.
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Veglengder/Måloppnåing
Vil ikkje gi betre tilkomst til Førde, og ikkje
vesentleg innkorting for
gjennomgangstrafikken.
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4.3.1.3 Veg i lia frå Bekkjavatnet (10014)
I og med at tunnel frå Langelandsvatnet nord sannsynlegvis ikkje vil gi god nok overdekning for ein tunnel er dette
alternativet utforma med ein kort tunnel og kryssar dalen nord for Bekkjavatnet høgare enn linje 10008 (kap.
4.3.1.2) og ligg høgare i lia mot aust enn dette alternativet, tunnelpåhogg ca. kote 180.
Krysset mot Førde /Halbrendslia med industriområdet på Reset blir lagt ved nordvestre “hjørne” av Bekkjavatnet.
Veg mot Kronborg vil bli minst like lang som til Brulandsberget, vil vere vanskeleg å få til veg mot Hafstad pga.
stigning/kurvatur.
Vurdering av ekstra kryss mot Førde/Storehagen bru utanfor tunnel:
 Vil kome på kote ca. 200 og vil gi 4 – 4,5 km veg til Storehagen frå kryss. Vil gi om lag 5,5 km veg frå kryss
mot Reset/ Halbrendslia via nytt vegsystem.
 Frå kryss ved Bekkjavatnet mot Reset/Halbrendslia og ned om lag 5 km via eks. veg i Halbrendslia. Krysset
vil da sannsynlegvis bli svært lite nytta.
 Alternativet slik det ligg føre må justerast (redusere stigning) for å kunne leggje inn kryss

Nærmiljø/friluft
E39 med kryss vil gå
nært friluftsområdet på
Langeland og Bymarka
ved Bekkjavatnet.
Vegstandard
Oppnår akseptabel
standard, 5 % stigning i
tunnel.

Landskap
Vil gi store terrenginngrep i urørt fjellside som er
eksponert/synleg frå Førde.

Naturmiljø
Stort naturinngrep ved utløpet av
Bekkjavatnet og i lia mot Førde.

Kultur
Ingen kjende konfliktar.

Naturressursar
Om det er konfliktar med omsyn til ei veglinje her og høgdebassenget i Halbrendslia må
vurderast nærare. Er sannsynlegvis løysbart med evt. avbøtande tiltak.

Skred/geologi
Trase aust i
Halbrendslia er
sannsynlegvis OK, men
må evt. vurderast
nærare i det vidare
arbeid.

Avlasting av eks. vegnett
Vil gje avlastning for
gjennomgangstrafikken på E39,
og mogleg noko av trafikk frå
Reset som skal vidare mot aust.
Trafikk til Førde vil kjøre
Halbrendslia, som i dag.

Arealbruk
Gir god tilkomst til stamvegnettet
for industriområdet i Halbrendslia.

Omfang av tiltak/kostnader
Ikkje vesentleg mindre kostnader
enn for lengre tunnelar.

Kryss/tilknyting

KONKLUSJON
Sannsynlegvis best av alternativa som gir utsikt til Førde.

23

Veglengder/Måloppnåing
Vil ikkje gi betre tilkomst til Førde, og ikkje
vesentleg innkorting for
gjennomgangstrafikken.
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4.3.1.4 Daglinje ned mot Reset (10017)
I og med at tunnel frå Langelandsvatnet nord sannsynlegvis ikkje vil gi god nok overdekning for ein tunnel er
dette alternativet utforma med ein kort tunnel, og deretter ei daglinje ned forbi Reset.
Kan ved ei mindre justering av føreliggjande linje få til eit kryss ved Reset (kanskje planskilt), vil krysse elva
rett over Halbrendsfossen, og vil liggje lengre nede i lia enn dei to føregåande alternativa. Tunnelpåhogg ca.
kote 155.
Om lag same lengde til Kronborg og til Brulandsberget. Kan gå til Hafstad, vil gi litt ekstra lengde samanlikna
med mot Kronborg.
Vurdering av ekstra kryss mot Førde/Storehagen bru utanfor tunnel:
 Vil kome på kote ca. 170 og vil gi om lag 3,5 km veg til Storehagen frå kryss. Vil gi om lag 4,5 km veg
frå kryss mot Reset/ Halbrendslia via nytt vegsystem.
 Frå kryss på Reset og ned om lag 3,5 km via eks. veg i Halbrendslia. Krysset vil da sannsynlegvis bli
svært lite nytta.
 Vil sannsynlegvis ikkje bli 1 000 m mellom dette krysset, og krysset på Reset
 Alternativet slik det ligg føre må kanskje justerast (redusere stigning) for å kunne leggje inn kryss
(Alternativet kan og kombinerast med utbetring av veg frå Storehaug og gjennom slyngen, jfr. kap 4.3.1.1.
Dette vil gi litt ekstra veglengde, men mindre inngrep og kostnader.)

Nærmiljø/friluft
Vil gi inngrep i eit
område rundt
Postvegen med få
inngrep, men vil
samtidig avlaste det
meir brukte området
ved Bekkjavatnet.
Vegstandard
Oppnår akseptabel
standard, 5 % stigning i
tunnel.

Landskap
Vil gi store terrenginngrep i urørt fjellside som
er eksponert/synleg frå Førde.. Skjer seg
gjennom (små)kupert terreng med støl og
Postvegen.

Naturmiljø
Nærføring med
Halbrendsfossen/Sageelva.

Kultur
Kryssar Postvegen to stader og kjem i
konflikt med stølsområde. Stort
potensiale for nye funn i delar av
dagsona.

Naturressursar
Om det er konfliktar med omsyn til ei veglinje her og høgdebassenget i Halbrendslia må
vurderast nærare. Er sannsynlegvis løysbart med evt. avbøtande tiltak.

Skred/geologi
Trase aust i
Halbrendslia er
sannsynlegvis OK,
men må evt.
vurderast nærare i
det vidare arbeid

Avlasting av eks. vegnett
Vil gje avlastning for
gjennomgangstrafikken på E39,
og mogleg noko av trafikk frå
Reset som skal vidare mot aust.
Trafikk til Førde vil kjøre
Halbrendslia, som i dag.

Arealbruk
Gir god tilkomst til stamvegnettet for
industriområdet i Halbrendslia.

Omfang av tiltak/kostnader
Ikkje vesentleg mindre kostnader enn
for lengre tunnelar.

Kryss/tilknyting

KONKLUSJON
Samanlikna med alternativ 10014 (kap. 4.3.1.3) ekstra lengder og kostnader. Inngrep mot Postvegen og nært stølsområde.
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Veglengder/Måloppnåing
Vil ikkje gi betre tilkomst til Førde, og ikkje
vesentleg innkorting for gjennomgangstrafikken.
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4.3.1.5 Tunnel frå sør for Langelandsvatnet (10024)
Pga. alle problema med omsyn til stigning, fjelloverdekning og kryss ved å gå frå nordenden av
Langelandsvatnet har vi og sett på variantar der vi kan gå frå sør for Langelandsvatnet (t.d. Myra, jfr. kap.
4.2.1.1) og mot Halbrendslia.
Med ein om lag 6 km lang tunnel kan ein da kome ut i dagen under eks. veg vest for elva på om lag kote
130, nedafor den nest øvste slyngen i Halbrendslia. Kan her lage ei kort dagsone på 6-700 m og gå inn i ein
tunnel på om lag kote 120.
Vil ikkje vere mogleg å få til kryss mellom denne linja og eks. E39 i Halbrendslia.
Vurdering av kryss mot Førde/Storehagen bru utanfor tunnel:
 Har tilstrekkelig avstand mellom tunnelar
 Vil kome på kote ca. 130 og vil gi om lag 3 km veg til Storehagen frå kryss.
 Om alternativet går mot Hafstad vil lengden frå kryss via Hafstad til Storehagen vere om lag 3,7 km
 Om alternativet går til Kronborg/Brulandsberget vil innsparinga via eit slikt kryss vere enda lengre.
 Kryss kan vere aktuelt, må sjå på detaljutforming, m.a. avstand frå tunnel på arm mot Storehagen
og krysset. Redusert fartsgrense på arm?

Nærmiljø/friluft
Landskap
Naturmiljø
Kultur
Naturressursar
Om lag 2-300 m frå
Stort inngrep m/kryss nær Sageelva. Men
Nærføring med
Ingen kjende konfliktar.
Om det er konfliktar med omsyn til ei veglinje her og høgdebassenget i Halbrendslia må
linja/evt.kryss til
totalt ei kort sone m/inngrep i dagen.
Halbrendsfossen/vassdraget
vurderast nærare. Er sannsynlegvis løysbart med evt. avbøtande tiltak.
bustadfelta vest for
Sageelva. Kryssar
turveg, avbøtande
tiltak.
Vegstandard
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Avlasting av eks. vegnett
Arealbruk
Omfang av tiltak/kostnader
Veglengder/Måloppnåing
Kan gi ei slak linje for
Er sannsynlegvis OK,
Vil gje avlastning for
Gir ikkje god tilknyting til
Totalt sett ei lang linje med lange
Vil ikkje gi betre tilkomst til Førde, og ikkje vesentleg
E39, spesielt om
men må sjaåst på
gjennomgangstrafikken på E39.
Halbrendslia og industrifelt der.
tunnlar gir store kostnader.
innkorting for gjennomgangstrafikken.
alternativet førast mot vidare.
Usikker verknad for trafikk til
Brulandsberget.
Førde.
KONKLUSJON
Direkte linje frå Myra til Hafstad vil gi om lag 4 km meir innkorting til Hafstad, og om lag 2 km meir innkorting til Storehagen via Hafstad enn via kryss på dette alternativet.
Til Brulandsberget også dårlegare måloppnåing enn direkte linje både for gjennomgangstrafikk og for Førdetrafikk. Større kostnader.
Blir sannsynlegvis dårleg utsikt frå dette alternativet, vi ligg for langt ned i lia.
Går ut!
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4.3.1.6 Daglinje ned mot Reset, tunnel mot vest (10029)
Kan utbetre eks. veg ned mot Reset og gå inn med tunnel mot vest for å unngå slyng. Pga. krav til sikt vil det bli
stor radius i tunnelen, og dermed lang tunnel og lang kjøreveg.
Kan liggje til rette for planskilt kryss.

Bildet viser alternative påhoggsområde ved Reset og ved Halbrendsfossen.

Nærmiljø/friluft
Kryssar Postvegen, må
leggje til rette for
kryssing.

Vegstandard
Kan få til planskilt
kryss, og det vil bli
liten stigning i
tunnelen.

Landskap
Alternativet med tunnelpåhogg i
Reset vil ligge i eit område som er
nytta til utbygging (industri,
steinbrot, veg) og som difor har
liten landskapsverdi.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Uproblematisk
ved påhogg. Eit
punkt der
overdekning for
tunnel kan vere
kritisk.

Ut frå
vegnormalane
kort avstand frå
tunnel til eks.
veg,
fråvikssøknad
kan vere aktuelt.
Bratt terreng kan
og gi
utfordringar, det
same kan
kurvatur og
stigning.

Naturmiljø
0

Kultur
I konflikt med
Postvegen.

Naturressursar
Ingen problem ved påhogget.
Kan vere konflikt mot jordbruk langs E39 vidare sørover ved utbetring av denne.

Avlasting av eks.
vegnett
Vil gje avlastning for
noko av
gjennomgangstrafikken
på E39, og mogleg
noko av trafikk frå
Reset som skal vidare
mot aust. Trafikk til
Førde vil kjøre
Halbrendslia, som i
dag.

Arealbruk

Omfang av tiltak/kostnader

Veglengder/Måloppnåing

Gir god tilkomst
til
stamvegnettet
for
industriområdet
i Halbrendslia.

Tunnel om lag 7 km lang, utbetring av veg
frå Storehaug til Reset. Sannsynlegvis
ikkje særleg mindre kostnad enn lengre
tunnelar frå sør.

Vil ikkje gi betre tilkomst til Førde, og ikkje innkorting for gjennomgangstrafikken.

KONKLUSJON
Går ut da det ikkje blir innkorting for nokon del av trafikken, kostnadene vil og vere ganske høge.
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4.3.1.7 Brattebergkvia (10028)
I dette alternativet utbetrar ein E39 enda lengre ned i Halbrendslia. Vil og her bli lang tunnel pga. krav til kurvatur i
tunnel. pga. sikt. Tanken var å få meir trafikk i tunnelen ved å legjje den nært bustadområde, men trafikkanalysar viser at
det pga. lang kjøreveg vil bli liten trafikk i tunnelen. Kotehøgde om lag 110.
Planskilt kryss er sannsynlegvis uaktuelt.

Nærmiljø/friluft
Påhogg nær busetnad. Ikkje
sjekka om dette er mye brukt
som nærområde for
busetnaden. Vegen ned hit
går mellom bustadfelt.
Vegstandard
Får ikkje planskilt kryss. Vil bli
slak tunnel, men kan verte
vaskeleg å få til god stigning i
Halbrendslia

Landskap
Tunnelportal vil vera synleg frå bustadområda. Stort
inngrep for å få på plass kryss.

Naturmiljø
0

Kultur
Ingen kjende konfliktar.

Naturressursar
Kan vere konflikt mot jordbruk langs E39 vidare sørover ved utbetring av denne.

Skred/geologi
Sannsynlegvis
uproblematisk, men må
sikre overdekning ved
busetnad.

Avlasting av eks. vegnett
Vil gje avlastning for noko av
gjennomgangstrafikken på
E39, og mogleg noko av trafikk
frå Reset som skal vidare mot
aust. Trafikk til Førde vil kjøre
Halbrendslia, som i dag.

Arealbruk
Gir god tilkomst til stamvegnettet
for industriområdet i Halbrendslia.

Omfang av tiltak/kostnader
Tunnel om lag 6 km lang, utbetring
av veg frå Storehaug til langt ned i
Halbrendslia. Sannsynlegvis ikkje
særleg mindre kostnad enn lengre
tunnelar frå sør.

Kryss/tilknyting
Ut frå vegnormalane kort
avstand frå tunnel til eks.
veg, fråvikssøknad kan vere
aktuelt. Fartsgrense kan vere
60 (?) km/t.

Veglengder/Måloppnåing
Vil ikkje gi betre tilkomst til Førde, og ikkje
innkorting for gjennomgangstrafikken.

KONKLUSJON
Går ut da det ikkje blir innkorting for nokon del av trafikken, kostnadene vil og vere ganske høge. Jfr. kap. 4.3.1.1 vil utbetring av vegen heilt ned hit gi store inngrep i Halbrendslia og gjere at vegen går mellom bustadfelta som i dag.
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4.3.2 Konklusjon
Ca. veglengder er vist i tabell.
Distanse Myra – Storehagen bru
Distanse Myra – Brulandsberget
(tilkomst til Førde)
(gjennomgangstrafikk E39)*
Alt. 0 (langs eks. veg)
11,3 km
14,2 km
Linje 10010 (kap. 4.3.1.1)
11,3 km
14,2 km
Linje 10008 (kap. 4.3.1.2)
13,3 km**
10,8 km
Linje 10014 (kap. 4.3.1.3)
13,8 km**
11,4 km
Linje 10017 (kap. 4.3.1.4)
13,3 km***
11,7 km
Linje 10024 (kap. 4.3.1.5)
11,0 km****
11,9 km
Linje 10029 (kap. 4.3.1.6)
15,8 km***
15,2 km
Linje 10028 (kap. 4.3.1.7)
16,8 km***
16,2 km
*for gjennomgangstrafikk brukt alternativ som går direkte til Brulandsberget
**via Kronborg, Hafstad lite aktuelt for dette alternativet
*** via Hafstad
****via evt. ekstra tunnel frå dagsona ned til Storehagen bru
Alternativ

Samanlikna med dei lengre tunnelane frå sør (sjå tabell i kap. 4.2.2.6) gir alle desse alternativa vesentleg mindre
innkorting både for gjennomgangstrafikk og for trafikk til/frå Førde. Berre alternativ 10024 gir ein liten innkorting
til Førde, for dei andre blir det lengre kjøreveg langs ny veg, slik at Halbrendslia vil bli brukt. Omfanget av
tunnelar og vegbygging er heller ikkje særleg mindre enn for dei lange tunnelane, slik at kostnader til investering
og til drift/vedlikehald ikkje vil vere særleg lågare. Som eit eksempel har vi samanlikna linje 10014 (mot Kronborg
i nord) med alternativet Myra – Kronborg:
Alternativ
10014
Myra-Kronborg
Utbetring av eks. veg
4900 m*
700 m
Bygging av ny veg
2600 m
750 m
Bygging av tunnel
1100 + 3600 = 4700 m
7100 m
Kryss
Eit kryss, sannsynlegvis T-kryss
Eit planskilt kryss
* mindre omfattande utbetring på delar av strekninga
Samtidig vil dei gi trafikk og inngrep gjennom friluftsområda sør for Førde, og tunge inngrep i lia sør for Førde
som vil vere godt synlege. Alternativa vil heller ikkje avlaste vegen lengst nede i Halbrendslia i like stor grad som
lengre tunnelar. Desse alternativa vil ha ein liten fordel for industriområdet på Reset. For trafikk frå Reset mot
nord og aust vil det bli betre tilkomst til E39. Mot sør vil tilkomsten vere uendra samanlikna med lang tunnel, da
eks. E39 langs Langelandsvatnet vil bli nytta sørover mot lang tunnel. Ut frå silingskriteria gitt i planprogrammet
burde ingen av desse alternativa vore med vidare i planarbeidet.
I innspel til planprogrammet, og på idedugnaden i Førde 8. juni, har det kome fram eit ønske om at trafikantar på
E39 sørfrå må sjå Førde før dei kjem dit. Desse alternativa er og prinsipielt forskjellige frå alternativ med påhogg
sør for Langelandsvatnet, og det kan vere interessant å få utgreidd eit slikt alternativ fullt ut for å klarlegge
forskjellen i konsekvensar.
Når det gjeld veglengde er linje 10024 best av desse alternativa. Men dette alternativet gir ikkje tilknyting til
industriområdet på Reset, og omfanget av tunnelar vil vere større enn for lange tunnelar omtalt i kap. 4.2. Vi ser
derfor på dette alternativet som uaktuelt. Linje 10008 er nest best med omsyn på veglengder, men dette
alternativet er vanskeleg med tanke på overdekning i store delar av tunnelen frå Langelandsvatnet, og vil gi store
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inngrep i Sageelva nord for Bekkjavatnet. Av dei omtalte alternativa ser derfor linje 10014 (tunnel gjennom
Bekkjaholten, kryss mot Reset/Halbrendslia ved Bekkjavatnet, og daglinje eit stykke vidare i lia mot nordaust) ut
til å vere det beste alternativet, sjølv om det kanskje er andre alternativ som ville gitt betre utsikt mot Førde.
Linje 10017 gir litt betre tilkomst til Førde, men vil vere meir kostbart og gir inngrep i ei dagsone, m.a. kryssing av
Postvegen.
Linje 10014 blir med vidare. Alternativet kan kombinerast mot desse alternative tunnelpåhogga i nord:
 Kronborg
 Brulandsberget
 Pinndalen
Det er ikkje aktuelt å gå mot påhogg Hafstad. Samanlikna med Kronborg ville det gitt lengre kjøreveg for
gjennomgangstrafikk og om lag same veglengde for trafikk til/frå Førde. Det er heller ikkje aktuelt å vurdere ein
ekstra arm i tunnelen for dette alternativet, det vil vere kortare å kjøre ned til Førde via Halbrendslia enn det vil
vere via ein slik arm. Kurvatur og stigning på tunnelen gjer i tillegg eit kryss inne i tunnelen vanskeleg.
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5 E39 frå aust inn mot Førde
5.1 Innleiing
Dette kapitlet inneheld omtale av alternativ for E39 frå aust inn mot Førde.På denne strekninga er det i dag lange
område med nedsatt fartsgrense pga. busetnad langs vegen. Trafikkmengda auker innover mot Førde, det er om
lag 4 700 kjt/døgn ved Moskog, og nærare 6 000 kjt/døgn inn mot rundkjøringa på Kronborg.
Omtalen av alternativa er delt i to:
 Alternativ med lengre tunnelar som går frå Moskog inn mot Førde
 Alternativ som i større grad har lengre dagsoner

5.2 Lengre tunnelar
5.2.1 Påhogg i aust
Vurderte påhoggsområde er vist på kart.

Vurderte påhoggsområde i aust
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5.2.1.1 Moskog
Det vil vere naturleg å leggje ny E39 bak bustadene i krysset med fv. 13 på Moskog. Det ligg til rette for å lage eit planskilt
kryss. Fv. 13 kan knytast til ny E39 både aust for og vest for eks. kryss.

Nærmiljø/friluft
Bustader i krysset får veg på
fleire sider, men blir avlasta
av trafikk nært husa.

Landskap
Skogområde med delvis grunnlendt mark. Det er plass til
landskapstilpassing og evt. revegetering av området.

Vegstandard
Ligg godt til rette for planskilt
kryss og gjennomgåande 80
km/t.

Skred/geologi
OK med omsyn til geologi.

KONKLUSJON
Blir med.
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Kryss/tilknyting
OK.
Fv. 13 kan leggjast både vest
og aust for busetnaden i
krysset, må avklarast i vidare
planlegging.

Naturmiljø
Registrerte rødlistearter i
området; Besk storpigg
(sopp, VU), Strangospora
ochrophora (lav, VU).
Avlasting av eks. vegnett
Alternativet vil gi god
avlasting av eks. E39 mot
Førde

Kultur
Gravminne i området
indikerer at ein jarnaldergard
kan finnast i nærleiken.
Potensiale for funn.
Arealbruk
Opnar opp for meir effektiv
utnytting av areal ved eks.
E39.

Naturressursar
OK.

Omfang av tiltak/kostnader

Veglengder/Måloppnåing
Frå Brulandsberget til Moskog vil dette gi
om lag 2 km innkorting av vegen.
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5.2.1.2 Kusslia
Ved å utbetre E39 frå Moskog mot vest kan ein gå inn i ein tunnel mot Førde i Movika. Vanskeleg å få til eit planskilt
kryss, krysset vil krevje ein del utfylling i Movatnet.

Bilete teke frå Sunnfjord Museum

Nærmiljø/friluft
Nokre bustader i Movika.

Landskap
Landskap av høg verdi p.ga Movatnet og heilskapleg
kulturlandskap.
Kan bli stort inngrep når ein tek omsyn til sidevegar/kryss.

Vegstandard
Vil ikkje få til planskilt kryss,
vil ha utbetringsstandard
vidare mot Moskog.

Skred/geologi
OK med omsyn til geologi.
Det blir sagt at det skal vere
dårlege grunntilhøve i
Movatnet med tanke på
sidevegar/kryss, men vi har
ikkje fått stadfesta dette.

Kryss/tilknyting
Vil vere krevjande å løyse
med fartsgrense 80 km/t,
som bør vere målet.

Naturmiljø
Potensielt konflikt med
Kusslia; naturtype
hagemark og naturtype rik
edellauvskog, begge
registrert i naturbasen
med svært viktig verdi.
Avlasting av eks. vegnett
Alternativet vil gi god
avlasting av eks. E39 mot
Førde, men E39 vil
framleis gå forbi Sunnfjord
museum og Mo
Jordbruksskule. Gir ikkje
mye meir trafikk i
tunnelen enn alternativet
frå Moskog.

Kultur
Utbetring av eksisterande
veg forbi Sunnfjord
Museum. Sjøfartsmuseet
vil truleg sjekke i vatnet.

Naturressursar
Movatnet er reservevasskjelde for Førde, elles ingen konflikt ved påhogg, utbetring av eks.
veg mot Moskog går forbi jordbruksskulen.

Arealbruk

Omfang av tiltak/kostnader
Vil gi noko kortare tunnel enn mot
Moskog, men vil krevje utbetring av
eks. veg fram dit. Kostnaden vil vere
litt mindre.

KONKLUSJON
Blir forkasta både pga. inngrepa ved Movatnet og pga. konfliktame med omsyn til utbetring av E39 mot Moskog.
5.2.1.3 Konklusjon
Alternativet i Kusslia vil vere konfliktfylt både med omsyn til naturmiljø og landskap, og vil gi fortsatt nærføring til Sunnfjord Museum. Vi tilrår derfor at berre Moskog blir utgreidd vidare.
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Veglengder/Måloppnåing
Vil få mindre innkorting frå Førde mot Moskog
enn med lang tunnel.
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5.2.2 Påhogg i vest
Vurderte påhoggsområde er vist på kart.

Vurderte påhoggsområde i vest
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5.2.2.1 Viegjerdet, inkl. dagsone frå Brulandsberget
Frå aktuelt påhoggsområde i Brulandsberget eller eks. E39, over jordbruksareal og Jølstra, inn i fjellet på Viesida. Må så
langt sør som vist for å finne fjell til tunnel.
Og innspel om ei nordleg løysing. Denne deler ikkje jordbruksareal på same måte, men går langs Jølstra, er lengre, og har
veg i kurvatur litt under standardkrav forbi massetak som er i drift.

Eit alternativ er å gå inn med tunnel rett nordaust for gardstunet Viegjerdet.

Nærmiljø/friluft
Kjem nært eit gardstun og
nokre bustader.

Landskap
Ny veg vil krysse dalen og elva. Påhoggsområdet kan og
få ei god utforming i permanent situasjon. I
anleggsperioden kan det bli eit stort inngrep pga at det
må fjernast lausmassar for å få nå inn til fjell. Både
tunnelpåhogg Brulandsberget og Viegjerdet vil liggja i
landskapsrom Bruland og vere synleg over store område.
Veglinja føl dei store linjene i landskapet, terrassefoten
og elva og kryssar Jølstra på ein stad der elva er smal.
For linja nord for Jølstra (rosa linje) er det trongt for å få
plass til veg mellom elva og terassefoten.

Naturmiljø
Linja frå Brulandsberget over
dyrka mark ok i forhold til
naturmiljø. Linja langs Jølstra
problematisk med
nærføring/utfylling i Jølstra,
mulige inngrep i store terrasser
(fylkesatlas) og i konflikt med
viktig naturtype langs elva
(naturbasen).

Vegstandard
For sørlege linje ligg det godt
til rette for planskilt kryss og
gjennomgåande 80 km/t.

Skred/geologi
OK med omsyn til geologi,
men linja må liggje så langt
sør som vist på kartet, det
er store mengder
lausmassar vidare
nordover.

Avlasting av eks. vegnett
Alternativet vil avlaste eks. E39
mot Moskog med om lag 3 –
4 000 kjt/døgn.

Kryss/tilknyting
OK.
Kryss på vestsida av Jølstra.
Gardsveg aust for Jølstra
må under ny E39, ikkje
avkjøring/kryss.

Kultur
Den freda
futegarden ligg
ikkje langt syd for
det søre
alternativet. Her
finst også ein runer (utan
opplysningar i
databasane) på Økkarta. Potensiale
for nye funn.
Arealbruk

KONKLUSJON
Den sørlege linja blir med vidare. Den nordlege forkastast pga. ekstra veglengde og omsynet til både naturmiljøet langs Jølstra og massetaket.
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Naturressursar
Sørlege linje tek ein god del dyrka mark. Kan evt. vere mogleg å redusere ulemper med
jordskifte. Tilhøvet til flom i Jølstra må vurderast for begge løysingane. Nordlege linje konflikt
med omsyn til massetak.

Omfang av tiltak/kostnader

Veglengder/Måloppnåing
Frå Brulandsberget til Moskog vil dette gi om lag 2
km innkorting av vegen, ved bruk av sørlege linje.
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5.2.2.2 Soleide, inkl. dagsone frå Pinndalen
Frå tunnelpåhogg Pinndalen, evt. eks. E39 kan ein gå litt langs eks. veg før ein kryssar over til nordsida av Jølstra til garden Soleide i
vestenden av Bergavatnet. Alternativet har kryss på Soleide, eks. veg innover mot Vie/Førde Sentralsjukehus blir utbetra.

Bergavatnet er eit område med få landskapsinngrep og stor landskapsverdi pga urørd strandsone, variert vegetasjon og fint kulturlandskap.

Nærmiljø/friluft
Nærføring til ein del bustader
på begge sider av Jølstra.

Landskap
Bergavatnet er eit område med få landskapsinngrep og stor
landskapsverdi pga urørd strandsone, variert vegetasjon og fint
kulturlandskap.
Det blir eit stort synleg inngrep i kulturlandskap på Soleide. Krysset
blir eit stort inngrep her.

Naturmiljø
Dei skisserte alternativa her
kan kome i konflikt med ein
lokalitet med terrasser,
kvartærgeologisk verdi
(fylkesatlas Sogn og
Fjordane). Nytt inngrep i
Jølstra med kantsone.

Vegstandard
Med planskilte kryss kan ein få
god standard, 80 km/t. Men det
vil ikkje vere plass til to kryss på
strekninga innafor krava i
vegnormalane.

Skred/geologi
OK. Veg frå Pinndalen må liggje i
litt avstand frå fjellsida i sør for
å unngå fare for steinsprang.

Avlasting av eks. vegnett
Alternativet vil kunne
avlaste eks. E39 mot
Moskog med om lag 3 –
4 000 kjt/døgn.

Kryss/tilknyting
På sørsida av Jølstra er det
mogleg å få til kryss. Nord for
Jølstra er det liten avstand og
terrengmessig vanskeleg å få til
eit kryss utan at det vil gi ekstra
breidde på brua og store
terrenginngrep.. Avstand
mellom kryssa blir mindre enn
kravet på 1 000 m.

KONKLUSJON
Blir med vidare. Må i vidare arbeid sjå på kryssløysingar og kva løysing som er best frå Pinndalen.
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Kultur
Ein Rune-r ligg midt i traseen på
ØK-kart ved vestsida av Jølstra.
Ingen opplysningar i databasane.
Ein gamal ferdsleveg har passert og
det skal ha vore ein ferjestad over
elva i nærleiken. Ein skysstasjon
med overnatting og servering skal
og ha vore her.
Arealbruk
Alternativet vil avlaste eks. E39 mot
Moskog, men på ein litt kortare
strekning enn alternativet frå
Brulandsberget-Viegjerdet.
Med kryss nord for Jølstra kan ein
opne opp for utbygging og på den
sida, og få ei direkte linje mot
Sjukehuset. Vil krevje omfattande
utbetring av vegnettet mot
Sjukehuset.

Naturressursar
Alternativet kan vere i konflikt med massetak. Kryss tek noko dyrka
mark. Alternativet kryssar Jølstra på ein strekning der elva ikkje er
lakseførande.

Omfang av tiltak/kostnader
Vil gi noko kortare tunnel enn
frå Viegjerdet, men brua over
Jølstra vil sannsynlegvis bli meir
omfattande.

Veglengder/Måloppnåing
Med ei vidareføring mot aust kan
dette alternativet gi litt lengre
innkorting for E39-trafikken enn
alternativ via Brulandsberget
med utgangspunkt i Myra.
For trafikk frå nord/aust vil
tilkomst til Førde bli om lag 600
m lengre enn via Brulandsberget.
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5.2.2.3 Konklusjon
Ca. veglengder frå Moskog til Brulandsberget er vist i tabell som indikasjon på kor god tilkomst alternativa gir til
Førde frå aust.
Alternativ
Alternativ 0 (eks. E39)
Via Viegjerdet
Via Soleide/Pinndalen

Veglengde Moskog - Brulandsberget
8,4 km
6,1 km
7,2 km

Alternativet frå Brulandsberget via Viegjerdet gir altså best tilkomst til Førde. Ved bruk av Brulandsberget eller
andre alternativ i nord for tunnel frå sør vil det alternativet og gi kortast kjørelengde for gjennomgangstrafikken
på E39. Om ein for tunnelen frå sør vel alternativet via Pinndalen vil derimot alternativet via Soleide vere kortast
for gjennomgangstrafikken (om lag 13,4 km frå Myra til Moskog, mens det vil vere om lag 14,8 km via
Brulandsberget, i dag er det om lag 22,6 km).

inngrep. Men samanlikna med utbyggingsstandarden kan omfanget av sidevegar reduserast, da eit avgrensa tal
avkjørsler er lov.
I dag er det samanhengande gang- og sykkelveg frå Førde til Farsund bustadfelt, det er vedtatt bygd vidare til
Kusslia. Det er bygd planskilt kryssing for gåande og syklande ved Sunde skule. Ved ei utbetring bør det vere
samanhengande gang-sykkelveg heilt fram til krysset med fv. 13 på Moskog.
Vi vil tilrå at maksimal lengde på sone med redusert fartsgrense vil vere opp til Pinndalen. Vidare mot aust bør
det vere 80 km/t. Vidare mot aust er dei vanskelegaste strekningane med tanke på utbetring forbi Sunde og
Farsund (ikkje sikkert tiltaka vi vere så store, men all trafikk vil framleis gå nært bustadfelta og skule), og gjennom
Movika og forbi Sunnfjord Museum. I det vidare er det sett på om ei veksling mellom tunnelar og veg i dagen kan
gi betre løysingar enn ei full utbetring.

Når ein ser bort frå veglengder er det og fordeler og ulempar ved begge alternativ. Vi ønskjer å ha med to
alternativ vidare i utgreiinga, begge alternativa blir med.

5.2.3 Konklusjon
For lange tunnelar mot aust sit vi da att med eitt alternativ i aust (Moskog), og to i vest (Viegjerdet og Soleide).
Totalt blir det da to lange tunnelar som skal utgreiast vidare:
 Frå Viegjerdet til Moskog
 Frå Soleide til Moskog

5.3 Dagsoner mot aust
Dei tilrådde alternativa for E39 frå sør har alle lange tunnelar. I kap. 5.2 har vi tilrådd at for tunnelar mot aust skal
vi vurdere to lengre tunnelar mot Moskog. Samla vil dette for E39 frå Storehaug til Moskog gi mye tunnel og lite
veg i dagen. Dette er uheldig, både med omsyn til kjøreopplevinga for trafikantane, og med omsyn til framtidige
drifts- og vedlikehaldskostnader. Vi vil i dette kapitlet sjå om det er mogleg å finne gode løysingar for E39 frå
Førde austover mot Moskog der omfanget av tunnelar blir mye mindre.
5.3.1 Utbetring av eks. veg
Eit alternativ kan vere å utbetre dagens heilt frå der E39 kjem inn frå sør bort til Moskog. I dag er det lange soner
her med fartsgrense 60 km/t og 70 km/t, det er 50 km/t ved rundkjøringa på Hafstad. Frå aust inn mot Førde bør
utbetringa ha fartsgrense 80 km/t, medan det nærare Førde kan leggjast inn redusert fartsgrense på ein avgrensa
strekning. Både med omsyn til gjennomgangstrafikken på E39 og til trafikken til/frå Førde og rv. 5 vil det vere ein
fordel om lengda med redusert fartsgrense er kort.
Som omtalt i kap. 2 vil dimensjonerande trafikkmengde her bli godt over 4 000 kjt/døgn. Som omtalt i kap. 3 er
det i utkast til ny vegnormal, for ei slik trafikkmengde, ikkje med ein utbetringsstandard for 60 km/t. Det er berre
ein utbetringsstandard som legg opp til 80 km/t. Krava til kurvatur og breidde for denne standarden (vegklasse UH4) er ikkje vesentleg mindre enn utbyggingsstandarden. For å få tilfredsstillande standard blir det derfor store

35

Vurderte dagsoner mot aust
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5.3.2 Ved Farsund bru
Innspel om tunnel ved Farsund. Må inn så langt vest for å ta omsyn til bustadfeltet (som jo er grunnen til at tunnel blir
vurdert). Vil gi utbetring av eks. veg vidare mot Førde, kan ha fleire avslutningar mot aust.

Ny bru og tunnelportal i Nordenden av Bergavatnet vil vera eit tungt inngrep i eit verdifullt landskap.

Nærmiljø/friluft
Avlastar E39 forbi Farsund
bustadfelt, men E39 vil
framleis gå nært Sunde og
skulen.

Vegstandard
Må utbetre til 80 km/t vidare
mot aust gjennom Movika, og
fram mot Pinndalen.

Landskap
Bergavatnet er eit område med få landskapsinngrep og
stor landskapsverdi pga urørd strandsone, variert
vegetasjon og fint kulturlandskap.
Tunnelportal vil vera eit stort inngrep i eit verdifullt
landskap. To køyrebruer og ei separat gangbru innanfor eit
lite område i overgangsona mellom Movatnet og
Bergavatnet vil vera eit tungt inngrep i eit vakkert
vassdrag.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
OK.
Løysbart. Bør vurdere å sjå
kryss i samband med kryss
mot Sundsdalen.

KONKLUSJON
Blir forkasta pga. inngrepa nært bustadområda og i landskapsrommet ved Bergavatnet.
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Naturmiljø
Nytt inngrep i
Jølstravassdraget med
kantsone. Viktig område
(passasje) for fleire artar
av flaggermus.

Kultur
Ingen kjende konfliktar.

Naturressursar
OK

Avlasting av eks. vegnett
Vil avlaste vegnettet
berre forbi Sunde og
Farsund.

Arealbruk
Vil ikkje stå så fritt i utnytting av
areal langs eks. E39 som med ein
lang tunnel.

Omfang av tiltak/kostnader
Vil vere avhengig av tiltak andre
stader, men vil nok gi lågare
investeringskostnader enn ein lang
tunnel.

Veglengder/Måloppnåing
Vil ikkje oppnå same innkorting av E39
som med ein lang tunnel.
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5.3.3 Movika, ved vatnet
Det er komne innspel om daglinje her, mellom to tunnelar. Vestre påhogg vil vere som Kusslia, sjå kap. 5.2.1.2, og
tunnelen kan gå både til Farsund, Soleide/Pinndalen og Viegjerdet/Brulandsberget. Austre tunnel vil gå mot Moskog.
Alternativet kan vere både med og utan kryss i Movika. Utan kryss må det vere parallell lokalveg.

Verdifullt landskap i Movika.

Nærmiljø/friluft
Vil bli nærføring av bustad i
Movika, innløysing er
sannsynleg.

Vegstandard
Vurdering som for Farsund
bru.

Landskap
Verdifullt landskap med Movatnet og Kusslia. Om ein
kunne unngå inngrep i vatnet er veglinja akseptabel, men
dette er ikkje mogleg verken med eller utan kryss. Dei to
viste påhoggsområda kan bli dominerande sidan dei ligg i
det same verdifulle landskapsrommet.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Sannsynlegvis OK.

KONKLUSJON
Blir forkasta pga. inngrepa i Movika.
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Vil vere løysbart med fylling
i Movatnet.

Naturmiljø
Utfylling i Movatnet vil
bli nødvendig, både
om ein vel kryss og om
ein vel parallell
lokalveg.
Avlasting av eks.
vegnett
Sjølv med kryss vil ikkje
avlasting av E39 mot
Førde bli særleg større
enn for lang tunnel.

Kultur
Sjøfartsmuseet vil truleg
sjekke i vatnet. Elles ingen
kjende konfliktar.

Naturressursar
Movatnet er reservevasskjelde for Førde.

Arealbruk

Omfang av tiltak/kostnader

Veglengder/Måloppnåing

Vil vere avhengig av tiltak andre stader,
men kan gi lågare investeringskostnader
enn ein lang tunnel.

Vil ikkje oppnå same innkorting av E39 som
med ein lang tunnel.
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5.3.4 Movika, oppe i lia
For å redusere omfanget av tunnelar har vi vurdert om vegen kan gå i dagen på ein lengre strekning frå Moskog. Vegen
bør da berre gå fram mot Kusslia, ein bør ikkje ha veg i dagen forbi området som er registrert som viktig naturmiljø i
EDNA. Vidare vestover vil veg i dagen og bli eit stort landskapsinngrep, da veg med stiv kurvatur ikkje kan følgje det
naturlege terrenget.
Mot vest kan alternativet gå til både Soleide/Pinndalen og Viegjerdet/Brulandsberget.
For å vurdere veg i dagen i lia opp for Movika har m.a. geolog synfart strekninga.

Nærmiljø/friluft
OK.

Landskap
Sidebratt terreng gjer at det kan bli store terrenginngrep
som er synlege over store avstandar.

Vegstandard
Vil kunne bli god.

Skred/geologi
Veg i dagen under dei
bratte berga er ikkje
tilrådeleg. Det ligg store
blokker (riktignok gamle)
langt ned i lia på nedsida av
evt. ny E39.

Kryss/tilknyting
Vil få same tilknyting som
alternativet med tunnel til
Moskog, planskilt kryss.

KONKLUSJON
Pga. skredfaren i lia opp for Sunnfjord Museum ser vi på alternativet som uaktuelt.
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Naturmiljø
Registrerte rødlistearter i
austleg del av området;
Besk storpigg (sopp, VU),
Strangospora ochrophora
(lav, VU).
Avlasting av eks. vegnett
Vil gi god avlasting, som for
lang tunnel.

Kultur
Gravminne i området indikerer at
ein jarnaldergard kan finnast i
nærleiken. Potensiale for funn.

Naturressursar
Ei evt. linje kan ta noko dyrkbar mark, går gjennom litt skog. Ingen store konfliktar.

Arealbruk
Vil, som lang tunnel, gjere at ein
står mye friare i arealbruken langs
eks. E39.

Omfang av tiltak/kostnader
Med kortare tunnel blir det litt
mindre investerings- og
driftskostnader enn for ein lang
tunnel.

Veglengder/Måloppnåing
Om lag det same som lang tunnel.
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5.3.5 Konklusjon
I dag ligg E39 frå Førde mot Moskog langs fleire vatn og med busetnad inn til vegen på lange strekningar. Skal
vegen utbetrast slik at ein oppnår fartsgrense 80 km/t vil dette gi store inngrep. Spesielt med omsyn til partia ved
Farsund bru og i Movika vil vi ikkje tilrå utbetring av eks. veg lengre enn til området ved Pinndalen.
Også utanom eks. veg er landskapet sårbart og lite tilrettelagt for vegbygging. Det er område oppe i Kusslia med
stor verdi med omsyn på naturmiljø, og i lia oppe for Movika er det for stor skredfare til å tilrå bygging av ny E39.
Vi tilrår at alle vurderte løysingar blir forkasta.

5.4

Konklusjon

For utbygging av E39 frå Førde mot Moskog står vi da att med to alternativ:

Tunnel frå Viegjerdet til Moskog

Tunnel frå Soleide til Moskog
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Rv. 5 frå vest inn mot Førde

Både i innspel til planprogrammet og ved idedugnaden i Førdehuset har det kome fram denne prioriteringa av
tiltak i Førde-området:
1.
Tiltak i sentrumsområdet/Leggje E39 utanom Halbrendslia (delte meingar om kva som er viktigast)
2.
Tiltak for E39 mot Moskog
3.
Tiltak for rv. 5 mot Florø
Nesten alle er samde i at tiltak for rv. 5 mot Florø har lågast prioritet. Vi veit samtidig at mange aktuelle tiltak,
spesielt for E39 mot sør og aust, men og nokre sentrumstiltak, kan bli svært kostbare. Det er derfor all grunn å
tru at ramma i ei evt. Førdepakke (finansieringspakke med bompengar som kommunen har vedteke at skal
utgreiast) vil vere dekt opp i svært mange år framover. Samtidig viser førebelse trafikkanalysar av tunnel frå
Erdal/Hornnes til Angedalsvegen at desse gir lite avlasting av eks. vegnett.

6.1

Konklusjon

Ut frå at tiltak på rv. 5 mot Florø ikkje vil vere aktuelle på svært lang tid blir slike omleggingsalternativ ikkje
vurdert i det vidare planarbeidet.
I Vedlegg 1 er det ein omtale av påhoggsalternativ vi har sett på så langt. Frå vest ser det ut frå desse
vurderingane ut til at alternativet Smedneset/Styggeneset (litt sør for Erdalen) og alternativet sentralt frå Øyrane
er dei mest aktuelle. Austre ende av ein tunnel bør knytast anten opp mot fv. 484 oppe ved Førde
Sentralsjukehus eller mot ny veg/bru over Jølstra ved Hafstad Bydel. Omtalen i vedlegg kan vere eit grunnlag for
eit planarbeide ein gong i framtida.
Med tanke på vidare arealplanlegging er dei mest aktuelle områda i aust ved Angedalsvegen allereie nedbygde.
For områda i vest bør ein sikre at aktuelle veglinjer ved Smedneset/Styggeneset og inn frå Øyrane ikkje blir
nedbygde. Ved forvalting av fv. 484 frå Førde Sentralsjukehus mot Kronborg, og for vegsystemet forbi
Førdehuset/Hafstad bydel må ein ta omsyn til at desse vegstrekningane på sikt kan bli ein del av eit meir
overordna vegnett.

7

Fjellvegen/Sentrum sør

7.1

Innleiing

Som det går fram av kap. 6 vil alternativ for omlegging av rv. 5 ikkje vere ein del av det vidare planarbeidet. Dette
inneber at rv. 5 vil følgje Naustdalsvegen fram til dagens E39 ved Storehagen bru også i framtida.
E39 i Sentrum sør har i dag ein ÅDT på om lag 12 000 kjt/døgn , og i rushtida kan enkelte kryss vere overbelasta.
Svært mye av trafikken er lokaltrafikk, trafikkmenga er vesentleg mindre vest for krysset med fv. 609 ved
Sageelva og aust for rundkjøringa med fv. 484 på Kronborg. Det er for tida utbyggingsplanar der ein må gjere
utgreiingar rundt trafikkverknaden før ein får lov å byggje. Å redusere omfang av utbygging kan bli aktuelt. Eks.
E39 er såleis til hinder for utbygging i området.
Ved omlegging av E39 til Hafstad eller lengre aust vil trafikk frå E39 til Førde og til rv. 5 gå langs dagens E39 om
ein ikkje byggjer omkjøringar. Korleis omlegging av E39 vil verke inn på omfanget av trafikk på eks. E39 mot
Førde har vi så langt ikkje hatt verktøy til å analysere. Dette må gjerast som ein del av det vidare planarbeidet,
ein må da og vurdere kva type trafikk som vil bruke vegnettet her. Til dømes kan omfanget av både
gjennomgangstrafikk og tungtrafikk gå ned. I tillegg til tiltak omhandla i dette kapitlet vil og andre tiltak kunne
avlaste denne strekninga, jfr. kap. 8.

7.2

Tunnelar m/påhogg

Tiltak på eks. vegnett kan vere aktuelt, men det er og aktuelt å vurdere tunnelar sør for Førde som vil ha som mål
å avlaste spesielt Fjellvegen for trafikk.
I samband med dette kan. m.a. tunnelpåhogg omtalt i kap. 4.2.2.1 vere aktuelle. Av desse peiker alt. A ved
Storehagen bru ut som mest aktuell for eit vestre påhogg. Alt. E ved Essostasjonen kan vere aktuell for eit austre
påhogg for ein tunnel. For vurderingar viser vi til kap. 4.2.2.1.

Evt. tunnelar kan avlaste Fjellvegen /Sentrum Sør

Jfr. neste side har vi og fått innspel om ei alternativ løysing for vestre påhogg.
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7.2.1.1 Tunnel frå Halbrendsøyra
For tunnel i Førde sør er det kome innspel om at påhogget kan vere frå fv. 609 på Halbrendsøyra.
Alternativet er vurdert til å vere aktuelt berre om ein byggjer bru over Jølstra frå Øyrane til Halbrendsøyra,
jfr. kap. 8.1. Dette vil kunne gi ein “vestre ring” som vil kunne avlaste lyskrysset mellom Naustdalsvegen og
Angedalsvegen og rundkjøringa ved Storehagen bru.

Nærmiljø/friluft
Påhogget vil ligge nært
bustader.

Vegstandard
OK.

Landskap
Portalområde, veg og kryss vil vere eit stort
inngrep i eit bustadområde. Veg over
industriområda på begge sider av elva og ny bru
over Jølstra let seg tilpasse byen Førde.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Er ikkje vurdert, reknar Må løyse inn bustader
med at det er små
for å god nok avstand
mengder lausmassar i
mellom tunnel og kryss.
området.

Naturmiljø
0

Kultur
Ingen kjende konfliktar.

Avlasting av eks. vegnett
Vil truleg gi vesentleg
mindre alalsting av
Fjellvegen enn alternativ
som går frå Storehagen bru.
Vil truleg gi større avlasting
i lyskrysset rv. 5/fv. 481 enn
alternativ frå Storehagen
bru.

Arealbruk
Omfang av tiltak/kostnader
Mindre avlasting va Fjellvegen vil
Ein tunnel herfrå vil bli lengre enn ein frå
ha noko å seie for kor fritt ein vil stå Storehagen bru.
i arealbruk.

KONKLUSJON
Blir ikkje med vidare, da vi må byggje ein lengre tunnel som gir mindre avlasting av Fjellvegen enn eit evt. alternativ frå Storehagen bru.
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Naturressursar
Ingen konfliktar.

Veglengder/Måloppnåing
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7.3 Dagsoner/påhogg lenger aust
Vi har fått innspel på løysingar med dagsoner sør for eks. E39. Desse vil vere aktuelle mest i samband med vegar som skal avlaste eks. E39.
7.3.1.1 Dagsone Kronborg
Løysing med dagsone mellom to tunnelar, mange alternative løysingar kan vere moglege.
Det er m.a. skissert ei rundkjøring på kote 60 mellom lia og rundkjøringa på Hafstad. Tunnel mot aust kan gå til
Brulandsberget/Pinndalen.
Pga. skredfare er linjer m/kryss i lia her nært inn till fjellsida svært vanskelege. Vi har og sett på ei linje for å kome seg i
frå rundkjøringa på Kronborg opp til ei evt. rundkjøring på om lag kote 60, og det viser seg at denne vil ha ei stigning
som vil vere over krava, jfr. Vedlegg 2.

Nærmiljø/friluft
Ingen store konfliktar.

Landskap
Landskapsmessig er det mogleg å få til veg i dagen.
Portalområda oppe i ei eksponert li vil vere store, negative
landskapsinngrep som vil vere synleg frå store delar av byen.

Naturmiljø
0

Vegstandard
Ikkje mogleg å leggje veg frå
rundkjøring på Kronborg med
stigning innafor krava, jfr.
skisse. 8,1 % stigning, krav
6%, sjå Vedlegg 2.

Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Generelt for denne lia sør for Løysbart.
Førde er det ein fordel å ha
litt avstand til sjølve lia for å
få god nok sikring mot
skred/nedfall av stein frå lia.
Må vurdere påhogga nøye,
og det er ikkje tilrådeleg med
veg langs lia. Tilhøvet til
fjellanlegg frå krigen må
vurderast.

Avlasting av eks. vegnett
Må vurderast i trafikkmodell.

Kultur
Ein rune R-ar utan opplysningar.
Fylkeskommunen jobbar med
saka. Det finst krigsminne her.
Mellom anna ein tunnel.
Arealbruk
Vil kunne gi friare utnytting av
arealet langs eks. E39.

Naturressursar
Veglinjer i dagen her kan evt. binde opp uttak av massar i massetak.

Omfang av tiltak/kostnader

Veglengder/Måloppnåing
Slike løysingar bidreg ikkje til måla om
reduserte transportkostnader eller auka
del kollektivreisande og gåande og
syklande.

KONKLUSJON
Blir ikkje vurdert vidare, først og fremst pga. skedfare. Men vegstandard og plass til vegar i lia vil uansett vere eit problem. Frå Kronborg og austover er trafikken på E39 vesentleg mindre, og det er her heller ikkje stor busetting eller
utbyggingspress. Tunnel på denne strekninga synest derfor lite aktuelt.
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7.4 Konklusjon
E39 frå Storehagen bru og austover mot Kronborg har i dag mye trafikk. Det er over 12 000 kjt/døgn i
Fjellvegen. Mye av denne trafikken er lokaltrafikk, og korleis ei omlegging av E39 frå sør mot området frå
Hafstad til Brulandsberget vil verke inn på trafikkbiletet i Fjellvegen har vi ikkje verktøy til å vurdere i dag. Vi
vil kome attende med ei vurdering av om det er aktuelt å vurdere avlastingstunnel for Fjellvegen når vi har
slike vurderingar på plass. Inn i slike vurderingar må det også inngå å vurdere om andre tiltak og kan bidra til
å redusere trafikkomfanget i Fjellvegen:
 Evt. nye vegar frå Øyrane til Langebruvegen og frå Angedalsvegen til Hafstad
 Da svært mye er lokaltrafikk, kan kanskje tiltak med omsyn til t.d. parkering, kollektivtransport og
tilrettelegging for gåande og syklande evt. og kunne redusere trafikkomfanget? På lengre sikt kan
kanskje arealbruk gjere det same?
Det som så langt er avklart rundt eit evt. tiltak er:
 Ein avlastingstunnel kan ikkje ha kryss med E39-tunnelen, slik at trafikken vil nødvendigvis måtte ut i
ei dagsone.
 I vest kan det vere aktuelt å kome ut ved Storehagen bru.
 Austre ende av tunnelen kan vere ved Essostasjonen (alt. E i kap. 4.2.1.7), ved Hafstad, eller ved
Kronborg, alt ut frå kor E39 kjem inn frå sør og kva som vil gi god avlasting av Fjellvegen.
 Ein tunnel frå Storehagen bru til Kronborg vil bli om lag 2,5 km lang. Langs eks. E39 er strekninga om
lag 1,8 km lang. Ekstra lengde på tunnelen er meir enn 35 %. For kortare tunnelar vil ekstra lengde i
prosent vere enda større.
 Dagsoner mellom evt. tunnelar inn til lia er ikkje tilrådeleg pga. fare for skred. Det er og vanskeleg å
få til kryss inn til lia pga. krav til stigning og at det er liten plass til alle sidevegar i krysset.
 Evt. avlastingstunnelar vidare austover frå t.d. Kronborg mot Brulandsberget/Pinndalen er ikkje
aktuelle.
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8 Revisjon av Kommunedelplan Trafikk for Førde sentrum
I planprogrammet står det følgjande om tiltak nær Førde sentrum i kap. 5.4.1.4:
Mange aktuelle tiltak i dette området er omtalt i tidlegare trafikkplanar, jfr kap 2.2.1.3. Eit hovedmål
for mange av tiltaka er å etablere eit gatenett, slik at trafikken kan fordelast på fleire vegar enn i dag
og gi eit mindre sårbart vegnett. Andre tiltak kan og vere aktuelle, t.d. ei bru over frå Øyrane og mot
fv. 609. Denne brua kan og bli vurdert som eit tiltak berre for gåande og syklande.
I kap. 2.2.1.3 som det er vist til har vi m.a. vist desse karta for gjeldande trafikkplan frå 1998, med revisjon for
vestre del i 2001:

Det finst allereie godkjende reguleringsplanar for eit vegsamband frå Øyrane til Langebruvegen (planen Indre
Øyrane frå 29.09.2005) og eit vegsamband frå Angedalsvegen til E39 på Hafstad (planen Hafstad Bydel frå
26.03.2009).

8.1 Fv. 609 frå vest
I tillegg til dei overordna riksvegane E39 og rv. 5 kjem og fv. 609 frå Askvoll inn mot Førde sentrum. Fv. 609 blir i
dag knyta til E39 i eit kryss ved Sageelva. Dette krysset må nyttast av alle som kjem fv. 609, uavhengig av kor dei
skal. Krysset er ulykkesbelasta, og har dei seinare åra vore eit ulykkespunkt, dvs. at det har vore minst 4 ulykker
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med personskade dei siste 4 åra. Det har ikkje vore alvorlege personskader i nokon av ulykkene. Krysset har tidvis
og kapasitetsproblem.

9 Innspel på løysingar utanfor planområdet

ÅDT på fv. 609 inn mot krysset med rv. 5 er om lag 3 450 kjt/døgn. 700 m lengre vest er ÅDT om lag 1 450
kjt/døgn. Ein stor del av trafikken inn til krysset er altså lokaltrafikk frå dei næraste bustadområda og frå
næringsområdet på Halbrendsøyra.

I samband med høyring av planprogrammet har vi og fått innspel på løysingar som går utanom det området som
det er meldt planoppstart for. Dette gjeld:
 Ein lang tunnel frå Sande inn mot Førde frå sør
 At E39 mot nord/aust kan gå via Angedalen

Som nemnt i planprogrammet har det, for å avlaste krysset ved Sageelva og kryssa vidare inn mot sentrum, vore
vurdert å byggje ei ny bru over Jølstra frå Halbrendsøyra til Øyrane. Ved vidare vurdering av plassering av ei evt.
bru vil det vere viktig å leggje vekt på at brua fangar opp store delar av trafikken, slik at kryssa blir avlasta.

I tillegg kan det vere mogleg å leggje linjer lengre frå Førde enn dei alternativ som tidlegare er omtalte, da ved å
ha tunnel frå Storehaug-området mot Sundsdalen, og veg vidare derfrå ned mot Movatnet.

8.2 Konklusjon

Desse alternativa er omtalt nærare i Vedlegg 3.

For slike sentrumstiltak, inkl. mogleg bru frå Halbrendsøyra til Øyrane, har vi ikkje verktøy pr. i dag for å vurdere
dei trafikale verknadene. Vi vil evt. kome attende til dette når dette er på plass, i samband med at vi, jfr. kap. 7,
og vil kome attende til vurderingar av tiltak for avlasting av Fjellvegen.

9.1
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Konklusjon

Vi tilrår at ingen av desse alternativa blir med i vidare utgreiing. Vi viser til Vedlegg 3 for grunngjeving.
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10 Massedeponi
Som det går fram av tidlegare kapitler vil mange av dei tiltaka som skal utgreiast vere lange tunnelar. Det er
derfor ganske sikkert at vi vil få eit stort masseoverskot. Ein viktig del av planarbeidet vil vere å finne eigna
plasser til deponering av massar, både midlertidig og permanent. I vedtatt planprogram er dette omtalt slik i kap.
5.5:
Blant aktuelle utgreiingsalternativ finst det fleire lange tunnelar. Lengde og standard for tunnelane vil
bli avklara gjennom utgreiingsarbeidet, masseoverskotet kan vere på opp til 1,5 – 2 mill. m3. Det er eit
mål å nytte desse massane på ein best mogleg måte, og det trengst område til både permanente
deponi og til mellombelse deponi.
Med tanke på samfunnsmessig nytte av massane vil første prioritet vere å nytte dei i område som er set av til
utbyggingsformål og som treng oppfylling. Sannsynlegvis vil det vere eit deponibehov også ut over dette, og
førebels har vi sett på desse områda som aktuelle for mellombelse eller permanente massedeponi:








Sandtak Bruland
Moskog industriområde
Sjøfronten i Førde
o Ytre Øyrane
o Indre Hornnesvika
Sandtak Vie
Sandtak Hafstad
Steinbrotet Reset
Flyplassen på Bringeland

I det vidare planarbeid kan det og vere aktuelt å sjå på andre område.
Vi har fått innspel til eit nytt område som vil bli tatt inn i planprogrammet når det skal opp til vedtak, området til
Førde Granitt på Reset.
Ut frå dei alternativa som no vil bli utgreidd trur vi at vi har eit godt utval av deponiområde, men det kunne vore
ønskjeleg og hatt nokre fleire areal i Gaular kommune. Vi vil arbeide med å finne slike. Når tiltak på rv. 5 ikkje er
aktuelle bør det ikkje leggjast opp til deponi av stort omfang ved Sjøfronten i Førde, da dette vil gi stor
anleggstrafikk gjennom heile sentrum i lang tid. For ein evt. lang tunnel frå Viegjerdet til Moskog vil det vere
viktig å byggje brua over Jølstra mot Brulandsberget før ein starter på tunnelen, slik at ein kan redusere
kjørelengda frå tunnelen fram til aktuelle deponiområde. Dette vil spesielt vere viktig om sandtaket på Vie skulle
vise seg å ikkje vere eit aktuelt område.

11 Oppsummering av alternativ som er tilrådd å vurdere vidare
11.1 E39 frå sør
For lange tunnelalternativ frå sør vil desse alternativa bli utgreidd vidare:
1. Tunnel frå Myra til Hafstad
2. Tunnel frå Myra til Kronborg
3. Tunnel frå Myra til Brulandsberget
4. Tunnel frå Myra til Pinndalen
5. Tunnel frå Myra til Brulandsberget med arm til Hafstad
6. Tunnel frå Myra til Pinndalen med arm til Hafstad
Om alternativ 1 og 2 har dei same trafikale verknadene vil berre alt. 2 bli lagt fram. Alternativ 5 og 6 vil berre bli
lagt fram om det er vesentleg betre med omsyn på transportøkonomi, og det blir gitt løyve til å ha kryss i tunnel.
I det vidare arbeid vil alternativa bli kalla Myra - Hafstad osv. Alternativa med arm blir kalla Myra –
Brulandsberget B og Myra – Pinndalen B.
I tillegg til desse tunnelalternativa, som alle startar sør for Langelandsvatnet, skal vi greie ut linje 10014 gjennom
Bekkjaholten og vidare ned i Halbrendslia. Linja har tre alternative avslutningar i nord:
 Kronborg
 Brulandsberget
 Pinndalen
I det vidare arbeid vil alternativa bli kalla Bekkjaholten – Kronborg osv.
Totalt har vi 6 + 3, altså 9, alternativ for E39 frå sør inn mot Førde.

11.2 E39 frå aust
For denne strekninga blir det to lange tunnelar som skal utgreiast vidare:
 Frå Viegjerdet til Moskog
 Frå Soleide til Moskog
I det vidare arbeid vil alternativa bli kalla Viegjerdet – Moskog og Soleide – Moskog.
Totalt har vi to alternativ for E39 frå aust inn mot Førde.

11.3 E39 samla
Det er ikkje alle kombinasjonar av alternativ for E39 frå sør og frå aust som kan kombinerast. Dette gjeld for
alternativa frå sør som ender i Brulandsberget og i Pinndalen. Alternativ til Brulandsberget kan berre vidareførast
mot aust med alternativet via Viegjerdet. Alternativ til Pinndalen kan berre vidareførast mot aust med
alternativet via Soleide. Alternativa mot Hafstad og Kronborg kan kombinerast med begge alternativa mot aust.
Kombinasjonane vil i det vidare planarbeidet bli kalla t.d. Myra – Hafstad/Soleide – Moskog.
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Totalt tal kombinasjonar er 9 x 2, altså 18. Nokre går altså ut, slik at det totalt er 12 alternativ for E39 som blir
med vidare i planarbeidet. Om ein vurderer Hafstad/Kronborg til å gi same trafikale verknad, og det ikkje blir gitt
løyve til å ha kryss i tunnel kan talet på alternativ evt. reduserast til 8.
Nokre kombinasjonar mellom alternativ frå sør og alternativ frå aust gir mellomstrekningar langs eks. E39. Dette
gjeld strekningar frå Hafstad/Kronborg til Brulandsberget/Pinndalen. Ved Hafstad/Kronborg vil det vere naturleg
at ny E39 får nedsett fartsgrense. Ved vidare utgreiing av slike kombinasjonar vil det inngå å vurdere kor lange
strekningar med nedsett fartsgrense skal vere. Det inngår og i det vidare planarbeidet å vurdere standard og
funksjon for eks. E39 inn mot Førde sentrum.
Om det er stor tidsforskjell mellom utbygging av E39 frå sør og E39 frå aust vil det ikkje vere noko problem for
dei fleste alternativa. Unnataket er alternativ frå sør til Brulandsberget. Desse blir avslutat slik mot eks. E39 at
det vil vere uheldig om ei vidareføring austover (som for desse alternativa må skje via alternativet via Viegjerdet)
ikkje blir realisert ganske raskt etterpå. Dette må takast inn i sluttvurderingane. Som omtalt i kap. 6.3.4 i
planprogrammet må vi ved sluttvurderingane i det vidare utgreiingsarbeidet og vurdere kor realistisk eit tiltak vil
vere på kort sikt, og vurdere om mindre tiltak kan vere aktuelle i påvente av store tiltak langt fram i tid.
Kart som viser alternativa som skal utgreiast på E39 er vist på neste side.

11.4 Rv. 5
Når det gjeld trafikksystemet i og rundt Førde er det stor semje om at det viktigaste å løyse er problema i
sentrum og i Halbrendslia. Det nest viktigaste er E39 austover. Tiltak for rv. 5 mot Naustdal vil kome etter at
desse problema er løyst. Ut frå realistiske rammer til investering vil da tiltak på rv. 5 liggje langt fram i tid. Vi vil
derfor ikkje ta med slike tiltak vidare i utgreiinga.
For å ta omsyn til moglege framtidige løysingar bør ein i arealplanlegginga halde av vegkorridorar sør for Erdalen
og austover frå Øyrane.

11.5 Fjellvegen/Sentrum sør
Vi har i denne fasen ikkje verktøy til å vurdere korleis aktuelle alternativ verker inn på trafikkbiletet i Fjellvegen.
Vi vil sjå nærare på dette og vurdere om evt. avlastingstunnelar bør utgreiiast. Ein avlastingstunnel kan vere
aktuell i frå Storehagen bru til Essostasjonen, Hafstad eller Kronborg. Ut frå noverande framdriftsplanar vil vi
kunne leggje fram ei vurdering rundt dette i februar.

11.6 Revisjon av Kommunedelplan Trafikk for sentrum
Heller ikkje for dette området har vi verktøy til å kunne vurdere verknader av tiltak på plass. Vi vil i februar og
kome attende til dette.
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Alternativ for E39 som vil bli vurderte i det vidare planarbeid
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Vedlegg
Vedlegg 1: Alternativ for rv. 5
Vedlegg 2: Veglinje frå Kronborg til rundkjøring sør for Hafstad
Vedlegg 3: Løysingar utanom planområdet

49

E39 LANGELAND-MOSKOG OG KOMMUNEDELPLAN TRAFIKK FØRDE - SILINGSRAPPORT

Vedlegg 1 Alternativ for rv. 5
I vest
Roteneset/Ringesteinen (like før Erdalsvikane)
Like etter kryss til Klopstad. Går inn her for å kome under Erdalen.

Eit alternativ er å gå inn med tunnel like før Erdalsvikane, heilt til venstre i biletet.

Nærmiljø/friluft
Tunnelpåhogget blir om lag
250m frå busetnaden i Erdal.
Påhogget gjer inngrep i
uframkomeleg ur.

Vegstandard

Landskap
Aktuelt med tunnelpåslag rett vest for Erdal i eit område
med ur. Må truleg ta ned noko av ura for å kome inn til eit
godt fjellpåhogg og dette gir eit stort inngrep. Området har
låg landskapsverdi og ligg i utkanten i av landskapsrommet
Erdal. Her er det truleg mogleg med god forming av
portalområde dersom ein bygger opp igjen terrenget ein
må ta ned. Viktig å vurdere fjernverknaden av tiltaket.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Startar med å gå inn i ur før Dersom krysset med eks Rv.
ein møter på fjell.
5 vert ved avkøyringa til
Komplisert område, omfang Klopstad kan ein få
av ur er sannsynlegvis
tilstrekkeleg avstand mellom
ganske stor.
kryss og rundkøyring ved
fartsgrense 60 km/t. (Om lag
160m.)

KONKLUSJON
Det er ikkje tilrådeleg å gå inn i ura mellom fjellet og dagens rv. 5. Bør ikkje utgreiast vidare.
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Naturmiljø
Ein lokalitet i EDNA blir
råka av dette alternativet,
men den viktigaste delen
av naturtypen rik
edellauvskog er lokalisert
noe lenger nord slik den er
avgrensa i naturbasen.
Avlasting av eks. vegnett
Vil gi noko avlasting av rv. 5
inn mot Førde.

Kultur

Naturressursar

Arealbruk
Kan gi litt friare utnytting
av areal langs eks. rv. 5 inn
mot Førde.

Omfang av tiltak/kostnader

Veglengder/Måloppnåing
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Smedneset/Styggelia (litt sør for Erdalen)
Går inn i tunnel like etter siste hus i Erdal, og like bak badeplass.
Det kan finnast alternative påhogg lenger nord. Desse sikrar omsynet til badeplass og kan vere betre med omsyn til
skred/påhogg , men kjem nært (evt. tek) bustadhus eller tek ein del dyrka mark. Desse er heller ikkje uproblematiske med
omsyn til avstand mellom tunnel og kryss.
Skjer inn i ein skråning før tunnelpåhogget. Fylling/muring ut over strand kan bli aktuelt. Tilknyting til gamlevegen vil også bli
eit inngrep i dette området.

Aktuelt tunnel kan starte rett ovanfor badestranda.

Nærmiljø/friluft
Badeplass og parkering til
denne vert truleg påverka.
Tunnelpåhogg om lag 120m
frå næraste busetnad. Ikkje
mykje busetnad i området.
Alternativ lenger nord vil vere
verre for bustader, betre for
badeplass.
Vegstandard

Landskap
Aktuelt tunnelpåhogg ligg i ytterkant av landskapsrom Erdal
som har høg landskapsverdi. Linjeføring på vegen samsvarar
godt med terrenget men det kan sjå ut til at det er for liten
plass til terrengforming. Inngrep i strand og i gardsbruk er
svært uheldig sidan desse områda er verdifulle.

Naturmiljø
0

Kultur

Naturressursar
Alternativ lenger nord kan ta ein del dyrka mark.

Skred/geologi
Nokre område ein bør unngå
pga fare for nedfall. Stort
sett ok.

Avlasting av eks. vegnett
Vil gi noko avlasting av rv. 5
inn mot Førde.

Arealbruk
Kan gi litt friare utnytting av
areal langs eks. rv. 5 inn mot
Førde.

Omfang av tiltak/kostnader

Område lenger nord kan vere
betre.

Kryss/tilknyting
Kort avstand til kryss.
Maksimalt 100m, ved
etablering av kryss på
parkeringsplass til
badeplassen.
Dette kan vere betre lenger
nord.

KONKLUSJON
Bør vere med i seinare utgreiingar. Både denne veglinja og andre løysingar lengre nord bør sikrast mot anna utbygging i kommunale planar.
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Hornnes
Påhogg i området ved avkøyringa til Hornnesvegen.
Beste påhogg må vurderast nærare, saman med tilkoplingspunkt.
Eks. rv. 5 mot Erdalen må utbetrast om ein vel dette alternativet, kan gi omfattande tiltak for å oppnå vegnormalstandard.

Ny tunnel kan gå inn i fjellpartiet rett bak lokalvegen (gamlevegen) midt i bildet .

Nærmiljø/friluft
Tunnelpåhogg i nærleiken av
busetnad på Hornnes (100150 til næraste hus).

Landskap
Hornes er eit landskapsrom med gode kvalitetar p.g.a klårt
definerte gardstun og dyrka mark samtidig som strandsona
og utmark har behalde sine naturkvalitetar. Forslag til ny veg
har god linjeføring og sidan det er fjell i dagen i dette
området kan det vara mogleg å få til eit portalområde utan
store terrenginngrep.

Vegstandard

Skred/geologi
Lite overdekning første
200m (15-20m). Må
undersøkja kor langt det er
til fjell. Vil variera med ulike
plasseringar av påhogg.

Kryss/tilknyting
Må løysa omlegging av
Hornnesvegen og tilknyting til
denne. Avstand kryss – tunnel
100-120m. Må ta omsyn til eks
tunnel (Hornnestunnelen) og
avstand til denne.

Naturmiljø
Det ligg ein svært viktig
naturtypelokalitet i bukta
nedanfor (brakkvannsdelta).
Det er ingen direkte konflikt i
forhold til trase, men
lokaliteten må skjermast for
ureining.
Avlasting av eks. vegnett
Får sannsynlegvis ikkje mye
meir trafikk i tunnelen enn
med alternativ litt lengre
vest.

Kultur

Naturressursar
Inngrep i dyrka mark.

Arealbruk
Kan gi litt friare utnytting av
areal langs eks. rv. 5 inn mot
Førde.

Omfang av tiltak/kostnader

Veglengder/Måloppnåing

KONKLUSJON
Ein må sjå nærare på avstand mellom tunnelar, kan gjere kryss vanskeleg, må evt. justere påhogg mot aust. Vegen vidare til Erdalen, må utbetrast. Pga. dette og lengre kjøreveg sannsynlegvis eit dårlegare alternativ enn
Smedneset/Styggeneset. Alternativet treng ikkje vere med i seinare utgreiingar.
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Bergum
Det er komne innspel om tunnel frå området ved Bergum/Klettatunnelen. Vi ser på kryss inne i tunnelen som uaktuelt.
Har sett på ei løysing der vi legg ny veg lågare enn eks. rv.5, og fører eks. E39 over tunnelportal og parallelt med ny veg
bort mot krysset på Bergum.
Eks. rv.5 mot Erdalen må utbetrast om ein vel dette alternativet.

Ny tunnel vil ligg tett inntil bustadområde men på eit lågare nivå. Det kan vera vanskeleg å få plass til tilkopling til gamlevegen
(Klettatunnelen).

Nærmiljø/friluft
Veg og kryss vil liggje svært
nær bustader. Innløysingar
må påreknast.

Vegstandard

Landskap
Bergum er eit område med høg utnytting til bustadføremål,
med rekkehus, bustadblokker og nokre einebustader. På
sørsida mot fjorden ligg industriområde Bergum.
Eit tunnel ved området Kletten vil ligge nær inntil bustader
og det er lite plass til å bygga ny rv. 5 og lokalvegar her.
Deler av veganlegget må truleg byggast som
betongkonstruksjonar. Alternativet er å løyse inn nok areal
til eit byggverk. Kvaliteten på byggverket er viktig sidan det
er lite rom for terrengtilpassing av inngrepet.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Sannsynlegvis OK.
Knyte til nytt Bergum-kryss
via paralellveg.

Naturmiljø
0

Kultur

Naturressursar
Ingen konflikt.

Avlasting av eks. vegnett
Vil kunne få noko meir
trafikk inn i tunnelen
samanlikna med
alternativa lengre vest.

Arealbruk
Vil bli ein kort strekning
med avlasta vegnett.

Omfang av tiltak/kostnader

KONKLUSJON
Her det trongt og vanskeleg. Om ein ønskjer å få mest mogleg trafikk inn i ein tunnel mot Angedalsvegen er det betre å gå frå Øyrane. Bør ikkje vere med i seinare utgreiingar.
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Frå Øyrane
Ny veg kan leggjast austover frå ein av dei to rundkøyringane på Øyrane.
Ulike påhogg kan vurderast mellom byggefelt ved Hundvebakkgjelet og Sjøahola.

Løken har stor natur- og landskapsverdi.

Nærmiljø/friluft
Lite busetnad i området. 4
hus ligg i nærleiken, men dei
treng ikkje bli direkte
påverka.

Vegstandard

Landskap
Veg over Øyrane vil vera med på å tilrettelegge dette
området til utbyggingsformål, som vist i kommuneplan. Å
bygge ut flatene på Øyrane kan visulet henge godt saman
med eksisterande utbygging på flata, men området vil
endre karakter frå grøntareal (landbruk- og naturområde)
til sentrumskarakter. Ved å ta vare på elvane og viktige
våtmarksområde kan noko av strukturen i området
behaldast.
Kryssing av elva Løken med bru og tunnelpåslag som råkar
“gamlevegen” er uheldig for landskapsbilde fordi det blir
vanskelegare å lesa natur- og kulturhistorien til området.
Kort avstand mellom fjelltunnel og elva gjer det vanskeleg
å unngå inngrep i vassdraget. Ein eventuell høg veg slik at
gamlevegen kan gå under vil bli ein barriere på tvers av
elva Løken og daldraget.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Truleg ok.
Må løysa framføring av
Hornnesvegen og
Korsavegen forbi ny veg.
Treng ikkje nødvendigvis
vera kopling til Rv. 5. Då kan
ein tilfredstilla krav om
avstand frå tunnel til kryss.

Naturmiljø
Konflikt med Løken;
naturtype
brakkvannsdelta/rest av
meander registrert i
naturbasen med svært viktig
verdi.

Kultur
Den gamle vegen til fjorden
gjekk her. I området ved
Sjøhola finn ein den eldste
sentrumsdanninga i Førde
og det var her båtane gjekk
opp.

Naturressursar
Veg frå rundkjøring fram til påhogg går over dyrka mark, men i kommuneplanen er
området sett av til utbyggingsformål.

Avlasting av eks. vegnett
Vil sannsynlegvis vere
alternativet frå vest som gir
mest trafikk i tunnelen.

Arealbruk

Omfang av tiltak/kostnader

KONKLUSJON
Meir eitt sentrumstiltak enn rv. 5-tiltak? Alternativet kan bli aktuelt på sikt, og bør vere med i seinare utgreiingar. Ved arealplanlegging bør ein halde av aktuelle vegkorridorar.
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Angedalsvegen
Kyrkjevegen 41
Påhogg i fjellknaus bak terrassehuset i Kyrkjevegen 41. Tilknyting til Angedalsvegen. For vidareføring naturleg å knyte seg til
den regulerte vegen over Hafstad Bydel.

Område aust for Førdehuset der eit alternativ for tunnel vil ligge tett inntil eksisterande bustadområde.

Nærmiljø/friluft
Terrassehus og rekkehus må
truleg rivast.
Barnehage vest for
alternativet.

Vegstandard

Landskap
Område som er positivt prega av nærleik til elva Jølstra.
Rekkehus, terrassebygg og einebustader utnyttar byggbare
flater medan bratte parti er kledde med blandingskog.
Tunnellpåhogget kan treffa fjell i dagen vinkelrett og let seg
forma dersom ein får hand om nok areal. Kryssing av elva
Jølstra med bru, kryssing av Hafstadflata med veg og nye
tilknytingsvegar vil endre landskapsbildet i dette området frå
eit naturlikt preg til eit by-/veglandskap.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Truleg ok. Må sjekke
Kort avstand til kryss med
overdekning til hus som blir
Angedalsvegen (maks 50m?)
liggjande bak
tunnelpåhogget.

Naturmiljø
Kultur
Kan bli nytt inngrep i Jølstra
med kantsone.

Naturressursar
OK.

Avlasting av eks. vegnett
Må vurderast i
trafikkmodell.

Omfang av tiltak/kostnader
Vil vere store kostnader knytt til
grunnerverv/innløysingar.

Arealbruk

KONKLUSJON
Bør vere med i seinare utgreiingar. Bør forvalte vegnettet forbi Førdehuset og gjennom Hafstad Bydel med omsyn til at det kan bli del av eit meir overordna vegnett.
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Angedalsvegen 29
Kjem ut i Angedalsvegen i nærleiken av hus nr 29 i eit område der det ikkje er busetnad i dag. Nøyaktig plassering av
påhogg må vurderast.
Ingen naturleg vidareføring, trafikken vil fordele seg på Angedalsvegen. Ser på vidareføring i ny veg over Anga og Jølstra
som lite aktuelt.

Ny veg med tunnell i området ved Angedalsvegen vil måtta krysse elva Jølstra denne har to løp i tillegg til Prestholmen og elva Anga.

Nærmiljø/friluft
Kjem ut langs Angedalsvegen
på det minst tettbygde
området. Treng ikkje rive hus.
Stallområde?

Vegstandard

Landskap
Dette er eit område med høg landskapsverdi som utgjer
flata i det store landskapsrommet i Førde. Dei grøne
jordbruksareala i Førde utgjer saman med elvane Anga og
Jølstra som renn roleg på dette partiet det viktigaste
landskapskvalitetane.
Portalområdet er mogleg å forme på denne staden men
vegtilkomsten over den største flata i Forde og med mange
elvekryssingar er eit stort inngrep i eit landskap med høg
verdi.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Truleg ok.
Kan vere vanskeleg å oppnå
krav om avstand frå tunnel
til kryss.

Naturmiljø
Kan bli nytt inngrep i Anga
med kantsone.
Evt. ny veg over Anga og
Jølstra i konflikt med
Prestholmen; naturtype
gråor-heggeskog registrert
i naturbasen med svært
viktig verdi.

Kultur

Naturressursar
OK.

Avlasting av eks. vegnett
Må vurderast i
trafikkmodell.

Arealbruk

Omfang av tiltak/kostnader

KONKLUSJON
Vi tilrår at dette alternativet ikkje blir vurdert i seinare utgreiingar, mest pga. at det ikkje har ei naturleg vidareføring og vil gi stor trafikk på Angedalsvegen.
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Kryss Angedalsvegen/Vievegen
Terrengmessig vanskeleg å kome direkte ut i krysset Angedalsvegen /Vievegen, det er sannsynlegvis ikkje fjell i ryggen ut
mot krysset. To alternative trasear kan leggjast:
Alt 1: Påhogg ved fotballbane og veg i dagen langs elv/søkk ned mot Angedalsvegen. Ny bru over Anga.
Alt 2: Påhogg i bustadområde og tilkopling til dagens tilkomstveg (Skyttarkvia). (Det er denne som er vist i kart)

Nærleik til bustadområde, skule og elva Anga gjer at ein tunnel i dette området vil krevje stor omlegging av landskap og arealbruk for å
få ei god løysing.

Nærmiljø/friluft
Påhogg i bustadområde, samt
ved barnehage og
folkehøgskule. Krev riving av
fleire bygningar/hus.

Vegstandard

Landskap
Området langs Angedalsvegen er prega av
småhusbebyggelse og nærleik til elva. Langs Vievegen på
sørsida av elva ligg offentlege bygningar, forretning,
barnehage m.m. Landskapskvalitetane i området er knytt til
elva Anga og til dei heilskaplege bustadområde rundt.
Landemerke i området er sentralsjukehuset og
Folkehøgskulen.
Tunnel i området er eit stort inngrep i bustadområde og ved
elva. God løysing vil krevje transformasjon av området både
for landskapsforming og arealbruk.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Har ikkje vurdert dette i
I samband med tunnel og
denne omgang.
vidareføring langs fv. 484
Sannsynlegvis ikkje fjell ut
Vievegen sannsynlegvis
mot Angedalsvegen, reknar
omfattande tiltak.
med at det er mogleg å
finne akseptabelt påhogg i
lia lengre bak.

Naturmiljø
Inngrep i vassdrag og
kantsone (Anga).

Kultur

Naturressursar
OK.

Avlasting av eks. vegnett
Må vurderast i
trafikkmodell.

Arealbruk

Omfang av tiltak/kostnader
Vil vere store kostnader knytt til
grunnerverv/innløysingar.

Veglengder/Måloppnåing

KONKLUSJON
Går inn i roleg bustadområde med barnehage og folkehøgskule. Kan vere store tiltak i samband med kryss og vidareføring. Gir ei naturleg vidareføring langs fv. 484, og bør vere med i seinare utgreiingar. Må ved forvalting av fv. 484 over mot
Kronborg ta omsyn til at vegen på sikt kan bli ein del av eit meir overordna vegnett.
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Vedlegg 2 Veglinje frå Kronborg til rundkjøring sør for Hafstad
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Vedlegg 3 Løysingar utanom planområdet
Frå Sande
Det har komne innspel på at ein kan byggje tunnel heilt frå Sande, slik at trafikk sørfrå mot Førde og vidare nordover slepp å kjøre motbakkane opp
mot Langeland, og får ei ekstra innkorting. Det skal no byggjast ny bru over Sandefossen, slik at i sør må tunnelen starte litt vest for Sande. I nord
kan tunnelen gå mot Pinndalen eller til eit av dei meir sentrale påhoggsalternativa. Ein tunnel til t.d. Pinndalen vil vere om lag 14 km lang.
Avlasting av eks. vegnett/trafikkmønster/måloppnåing
Trafikk lang eks. E39 i dag
 Nord for Sande
2 550 kjt/døgn
 Sør for kryss med fv. 57 på Storehaug
2 550 kjt/døgn
 Nord for kryss med fv. 57 på Storehaug
3 850 kjt/døgn
I tillegg til trafikken på E39 ved Sande vil nokre av dei som i dag nyttar fv. 57 opp til Storehaug (dei som skal mot Førde og kjem frå Osen bru og
vestover, evt. og nokre frå Bygstad) kunne ha nytte av ein slik tunnel, ved å følgje fv. 610 frå Osen bru opp til Sande. Det er vanskeleg å anslå kor
stor del av trafikken på fv. 57 som kan nytte ein evt. lang tunnel frå Sande, det ligg truleg ein stad mellom 400 og 800 kjt/døgn. Grovt sett vil da litt
meir enn 3 000 av dei 3 850 (75 - 80 %) som kjører på E39 nord for Storehaug kunne ha nytte av tiltaket.
Innkortingar i kjørelengde for alternativ frå Myra nord for Storehaug er vist i tabell i kap. 4.2.2.6. Dei som kjem frå Sande og vidare sørover på E39
vil ved bygging av ein lang tunnel frå Sande få om lag 1 – 1,5 km ekstra innkorting i tillegg til det som går fram av denne tabellen. Trafikk frå fv. 57
vil sannsynlegvis ha noko mindre innkorting. Ved bygging av lang tunnel blir det og ein del mindre stigning.
E39 blir avlasta på ein lengre strekning ved dette alternativet. Avlastinga av vegen i Halbrendslia blir litt mindre enn for alternativ frå Myra.
Transportmessig er dette ikkje eit dårleg alternativ, men det vil vere svært kostbart.

Nærmiljø/friluft

Landskap
Mogleg å få til eit godt tunnelpåslag i Pinndalen som er lite synleg
frå areala rundt. I Sande er det fjell i dagen og mogleg å få til enkelt
tunnelpåslag men her kan tilkopling til eksisterande vegnett vera
vanskeleg.
Skred/geologi
Kryss/tilknyting
Ikkje vurdert, sannsynlegvis
I sør kan det bli ein del ekstra
ikkje noko stort problem.
tiltak for å få til eit godt kryss.

Naturmiljø
0

Kultur
Ikkje vurdert.

Naturressursar
Ikkje vurdert.

Vegstandard
Avlasting av eks. vegnett
Arealbruk
Omfang av tiltak/kostnader
Tunnelen er lengre enn
Sjå vurderingar i boksen over,
Vil stå friare i arealbruk langs
Tunnelen vil bli nesten dobbelt
normerte vegtunnelar ut frå
venstre del.
ein lang strekning av eks. E39.
så lang, og nesten dobbelt så
tunnelhandboka. Tunnelen skal
dyr, som alternativa frå Myra.
vurderast særskilt, det kan gi
ekstra tiltak for å kompensere
for risikoen ved lang tunnel.
KONKLUSJON
Blir ikkje med vidare. For store kostnader, og vil ikkje gi nytte for så stor del av trafikken som alternativ nord for Storehaug. Den ekstra innkortinga er liten i høve til dei store ekstra kostnadene.
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Sjå vurderingar i boksen over,
venstre del.
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Mot Jølster via Angedalen
Nokre har og sendt innspel om at E39 bør flyttast inn i Angedalen, og så, via ein tunnel, gå over til Jølster i området
Hjelmbrekka/Langhaugane.
Eit slikt alternativ gir noko innkorting samanlikna med eks. veg, men vi oppnår tilnærma like stor innkorting med dei
alternativa som er tilrådd å greie ut vidare.
Eit problem er framføring forbi området ved Førde Sentralsjukehus. Vil sannsynlegvis bli ganske omfattande inngrep
der for å få fram ein veg med vegnormalstandard.
Det vil og bli store inngrep i Angedalen.

Nærmiljø/friluft
Vil gå gjennom bustadområde
ved Førde sentralsjukehus

Landskap
Ny veg vil vera eit stor landskapsinngrep i ein dal dominert av
jordbruk, kulturlandskap og urørt natur.

Vegstandard
Delen fram til litt forbi Førde
sentralsjukehus kan vere
vanskeleg.

Skred/geologi
Ikkje vurdert.

Kryss/tilknyting

Naturmiljø
Blå linje kjem i konflikt med
viktige naturtypar
(våtmark/fugl) i Flugelona og
Dalevatnet. Kryssar morenerygg
i Angedalen
Avlasting av eks. vegnett
Flytter trafikken frå dagens E39
til Angedalen. Trafikken frå fv.
13 vil fortsatt følgje eks. E39.

Kultur
Mykje freda og nyare tids
kulturminne i området. Stort
potensiale. Sjukehuset har freda
bygning.

Naturressursar
Store landbruksareal vil gå med både i Angedalen og i Jølster.

Arealbruk

Omfang av tiltak/kostnader
Vil sannsynlegvis ikkje bli
mindre kostnader enn ved
alternativ langs eks. E39. Eit
stort tiltak som må byggjast
under eitt.

KONKLUSJON
Blir ikkje vurdert vidare. Store konfliktar med omsyn til landskap og jordbruk både i Angedalen og i Jølster. I tillegg eit uavklara punkt rundt framføring forbi Førde Sentralsjukehus.

Alternativ gjennom Sundsdalen
Ein kunne tenkje seg veglinjer frå Storehaug-området som går enda lengre frå Førde, med ei daglinje i Sundsdalen. Slike alternativ er omtalt i kap. 2.1 i Planprogrammet. Der heiter det:
“Veglinjer i dagen i Sundsdalen vil ikkje bli vurdert, da det stigningsmessig ikkje er mogleg å byggje veg innafor krava ned mot Movatnet.”
Slike alternativ vil og gi dårleg tilkomst til Førde.
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Ikkje vesentleg skilnad på dette
og dei alternativa som skal
greiast ut.

1656-11 grafisk.senter@vegvesen.no

Gaular kommune

