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Forord 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide kommunedelplan for 
ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet skal gjennomføres som statlig plan der 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er vedtaksmyndighet. Statens vegvesen Region sør er 
prosjekteier og har ansvaret for det praktiske planarbeidet. 

Vegtiltaket utløser konsekvensutredningsplikt etter plan- og bygningsloven § 4-2 og § 6a i forskrift 
om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

Som ledd i planarbeidet er det utarbeidet en rekke fagrapporter. Foreliggende dokument er 
konsekvensutredning av virkninger for tema naturressurser. Denne rapporten sammen med andre 
fagutredninger, inngår i en samlet konsekvensutredning i tråd med Statens vegvesens håndbok V712 
om konsekvensutredninger. 

Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen er Nils Ragnar Tvedt som prosjektleder og Torun 
Lynnebakken som planleggingsleder.  

Oppdragsansvarlig hos Norconsult AS er Terje Faanes med Hans Petter Duun som disiplinansvarlig for 
konsekvensutredningen. Arne Kringlen er fagansvarlig for utarbeiding av fagrapporten for 
naturressurser. 

Rapporten offentliggjøres på følgende nettadresse: 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes 

 

Kristiansand 
10.12.2018 

 

  

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes
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Sammendrag 
Statens vegvesen planlegger ny E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård, med to alternative korridorer i 
Vest-Agder og tre alternative korridorer i Rogaland. I denne rapporten konsekvensutredes og 
rangeres disse korridorene for tema naturressurser. Denne rapporten er del av grunnlaget for 
konsekvensanalyse av ny E39 Lyngdal vest – Ålgård. 

Generelt om naturressurser 
Naturressurser er definert som ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø 
og ferskvann, vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler 
landbruk, fiske, havbruk, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. 

Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting 
innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av ressursgrunnlaget omfatter både 
mengde og kvalitet. Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre 
biologiske ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann, 
samt deres anvendelsesområder. Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser 
(berggrunn og løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter. 

Alternativer 
Planområdet berører åtte kommuner og to 
fylker. Alternative vegkorridorer i Agder og i 
Rogaland behandles separat. De har et felles 
punkt i Tronåsen på grensen mellom fylkene, 
på grensen mellom kommunene Flekkefjord 
og Lund.  

Korridorer i Agder: 
- Korridor A1:  Lyngdal vest – Tronåsen 

via Lølandsvatn med 
sideveg ned til Flikka 

- Korridor A2:  Lyngdal vest – Tronåsen 
via Flikka 

 
Korridorer i Rogaland: 

- Korridor R1:  Tronåsen – Moi – Ualand – 
Vikeså – Bue – Bollestad  

- Korridor R2:  Som korridor R1 fram til 
krysset ved Årrestad sør, men derifra via Sagland – Bue, og som korridor R1 til 
Bollestad 

- Korridor R3:  Som korridor R1 til Moi og Hovsvatnet, men derifra gjennom Drangsdalen via 
Grøsfjell til Sagland, og videre som korridor R2.  

Innenfor alle korridorene i Rogaland (R1, R2 og R3), er det varianter på delstrekninger. Innen hvert 
variantområde er det gjennom fullstendige konsekvensutredninger, avklart hvilket alternativ som 
skal inngå i en sammenhengende korridor for hele planområde. Konsekvensutredning av variantene 
for hvert fagtema er gjort i flere fagrapporter og sammenstilt i egne variantrapporter. 

Metode 
Statens vegvesens håndbok V712 (2014) [1] legges til grunn for utredningen. Det innebærer at 
områder med naturressurser deles inn i delområder som gis en verdi etter gitte faglige kriterier. 

Oversiktskart med varianter. 
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Konsekvensene framkommer som sammenstilling av delområdenes verdi for naturressursene, og i 
hvilket omfang vegtiltaket griper inn i og forringer naturressursverdiene. 

Aktuelle naturressurser i dette planarbeidet gjelder landbruk, vannressurser, berggrunn og 
løsmasser. Som del av omfangsvurderingen er det gjennomført en kartlegging av jord- og 
skogbruksareal som kan forventes å gå tapt som følge av de ulike korridorene. I tillegg er det vurdert 
i hvilken grad jordbruksområdene blir fragmentert og oppstykket slik at drift av arealet 
vanskeliggjøres. 

Det er lagt til grunn en kvalitativ vurdering av verdien på beiteareal. Etter drøfting med 
Vegdirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland, er det åpnet for at verdien av gjødslet innmarksbeite 
kan heves fra liten verdi til middels verdi i dette planområdet. 

Oversiktskart over korridorene i Agder og Rogaland. 

Som grunnlag for verdivurdering, omfang og konsekvensvurdering er det gjort registreringer av 
fulldyrka, overflatedyrka, innmarksbeite, dyrkbare areal, utmarksbeite med sau og skogbruk med ulik 
produksjonsevne. Det er også registrert georessurser med metaller, mineraler, stein og grus, og 
vannressurser i form av grunnvann og overflatevann. 
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Naturressurser i utredningsområdet 
På figuren under vises verdivurderingen for naturressursene i de enkelte delområdene i korridorene. 
I dette utredningsområdet er det jordbruksressursene fulldyrka mark og innmarksbeite som 
representerer de største naturressursverdiene.  

 
Verdikart over naturressurser i utredningsområdet. 
 

I Vest-Agder er utredningsområdet preget av småskala jordbruk i et kupert landskap med 
konsentrasjoner av fulldyrka mark og innmarksbeite i området Feda -Birkeland, på Flikka og på Sira 
ved Lundevatnet. Ellers er det små lommer med jordbruksarealer omkranset av store skogsområder. 
Det er svært lite areal registrert som dyrkbart i denne delen av utredningskorridoren. Det er noen 
utmarksbeiter i Agder, men ingen registrerte beitelag.  

Skogen er den dominerende naturressursen i utredningsområdet i Vest-Agder. Mye av skogen er av 
liten til middels bonitet og ligger i kupert terreng, oppdelt av bergskrenter og myrdrag som gir 
utfordrende driftsforhold. Det er også en del skog med høyrere bonitet i områdene Opofte, Feda,  
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Flikka og Sira, og noen av disse områdene har gode driftsforhold og er godt dekket med skogsveger 
som gjør det mulig med rasjonelt uttak av tømmer. 

Det er ikke geo- eller vannressurser i utredningsområdet i Vest Agder som har vesentlig betydning for 
verdisettingen av delområdene.  

I Rogaland er det fulldyrka mark og innmarksbeite som er den dominerende naturressursen i 
utredningsområdet. I Lund og Eigersund er det noen områder med småskala jordbruk. På Moi og 
Ualand er i midlertid jordbruksarealene større og mer sammenhengende. Størrelsen og betydningen 
øker nordvestover i området, og i Bjerkreim og Gjesdal er det store sammenhengende områder med 
fulldyrka mark med gode driftsforhold i dalførene Tengesdalen, Ognadalen, Sveladalen og på 
strekningen Kydland-Bollestad.  

Mye av innmarksbeitene i Rogaland ligger i randsonen til fulldyrka mark og er ofte opparbeidet med 
veger for rasjonell drift. En del av innmarksbeitene i disse områdene er også dyrkbare. 

Skogen har mindre betydning jo lenger vest man kommer i utredningsområdet. Det meste av skogen 
i utredningskorridorene i Rogaland ligger i Lund og Eigersund kommuner, og som i Agder er det 
varierende driftsforhold. 

Det er mange grus- og pukkforekomster i utredningsområdet, men bare noen få er registrert som 
viktig eller meget viktig. På Ualand er det en større forekomst av apatitt av internasjonal betydning. 
Utover dette er det mange punktregistreringer i utredningsområdet. De fleste av disse er registrert 
med liten eller ingen lokal betydning, eller betydningen av forekomsten er ikke vurdert. 

Det er mange områder med grunnvannspotensial, men bare noen er av større betydning. Disse 
områdene faller ofte sammen med de beste områdene med fulldyrka mark, som dermed er 
bestemmende for verdisettingen. 

Konsekvenser for naturressurser 
På figuren under vises konsekvensgraden i korridorene. Det er konsekvensene for 
jordbruksressursene fulldyrka mark og innmarksbeite som har størst innvirkning på vurderingen av 
konsekvensgrad og rangering mellom korridorene. 

Agder 

Begge korridorene berører noen små areal med fulldyrka mark og innmarksbeite, men legger mest 
beslag på skog som vist i arealbeslaget under. Andre naturressurser berøres i liten grad, jf. kapittel 
5.2 og 5.3. Samlet er A1 vurdert til å ha liten til middels negativ konsekvens og A2 liten negativ 
konsekvens.  
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KorridorA2 blir dermed rangert som best og dette støttes av arealbeslaget, som viser at A2 tar minst 
fulldyrka mark. 

 
 Konsekvenskart for naturressurser i utredningskorridorene. 
 

Samlet konsekvensvurdering for korridoren A1 og A2 i Vest-Agder. 
Strekning Korridor A1 

Lyngdal vest – Tronåsen via 
Lølandsvatn 

Korridor A2 
Lyngdal vest – Tronåsen via 

Flikka 
Lyngdal vest - Feda 0/- 0/- 
Feda – Tronåsen via Lølandsvatn -/- -  
Feda – Tronåsen via Flikka  - 
Samlet vurdering Liten til middels negativ 

-/- - 
Liten negativ 

- 
Rangering 2 1 
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I korridor A1 har strekningen mellom Feda og Tronåsen via Lølandsvatn størst betydning for 
korridorens samlede konsekvens, fordi den er mye lenger enn strekningen Lyngdal vest – Feda. Det 
er lite jordbruksareal på strekningen og mest skog som blir berørt. A1 berører noen små arealer med 
fulldyrket mark på strekningen og mest ved Lølandsvatn. Det er stort beslag av skog som har mindre 
gode driftsforhold, kupert terreng, oppdelt av bergskrenter og myrdrag. Skog med høy bonitet og 
noe bedre driftsforhold berøres på strekningen Lølandsvatnet - Sira. På Sira er det områder med 
fulldyrka mark og innmarksbeite med god arrondering, men disse blir i liten grad berørt. Gjennom de 
fleste områdene ligger veglinjen slik at den i liten grad tar de mest verdifulle naturressursene. 
Unntaket er ved Lølandsvatn der veglinjen går gjennom flere små areal med fulldyrka mark.  

Også for korridor A2 gis konsekvensen for strekningen Feda – Tronåsen via Flikka størst vekt, på 
grunn av lengden. Det er lite jordbruksareal på strekningen og mest skog som blir berørt. Der 
veglinjen kommer fra sør inn mot Sira legger den beslag på noen små arealer med fulldyrka mark og 
innmarksbeite. Veglinjen krysser en del skogsområder med høy bonitet. Driftsforholdene er 
varierende på grunn kupert terreng, oppdelt av bergskrenter og myrdrag. På Flikka krysser veglinjen 
større skogsområder med høy bonitet og et nett av skogsveier som forenkler uttak av ressursen. 
Arealbeslaget av fulldyrka mark på strekningen er likevel mindre enn i korridor A1.  

Tabellen under viser arealbeslaget i korridorene samlet. 

Oppsummeringstabell for arealbeslag i daa, i Vest-Agder. 
Arealtype Korridor A1 

Lyngdal vest – Tronåsen via 
Lølandsvatn 

Korridor A2 
Lyngdal vest – Tronåsen via 

Flikka 
Fulldyrka mark 42 8 
Innmarksbeite 28 (9*) 25 
Skog 419 384 
Dyrkbar mark 15 7 

*Innmarksbeite og overflatedyrket mark er slått sammen og andel overflatedyrket mark er vist i parentes der det finnes 
slike areal. Se også forklaring til hvordan arealbeslaget er beregnet i kapittel 3.8. 

Rogaland 

I alle tre korridor er det fulldyrka mark og innmarksbeite som representerer de største 
naturressursverdiene og som får størst betydning i konsekvensvurdering og rangering jf. også 
verdivurderingene i kapittel 4.. 

Forskjellen i konsekvensgrad mellom korridorene er liten, med tanke på tiltakets omfang. Korridor R3 
har lavest konsekvensgrad og blir rangert som best. R1 og R2 har lik konsekvensgrad, men R1 blir 
rangert som best av disse to, fordi den legger beslag på minst innmarksbeite. For å ytterligere 
underbygge rangeringen er det gjort en parvis sammenligning under. 

Når det gjelder rangering vurderer vi først R1 og R2 der konsekvensgraden er lik og mer negativ enn 
R3. Når konsekvensgraden er lik må vi se til arealbeslaget i tabellen under, for å lete etter forskjeller. 
Beslaget av fulldyrka mark, skog og dyrkbar mark er tilnærmet likt, men R2 tar ca 170 daa mer 
innmarksbeite enn R1. Ut fra verdivurderingene i kapittel 4, legges det til grunn at innmarksbeite er 
en viktig arealkategori i utredningsområdet, og forskjellen på ca 170 daa i favør av R1 legges til grunn 
for rangeringen. Samlet sett er korridor R1 bedre for naturressursene en R2 og det er konsekvensen 
for innmarksbeite som er avgjørende for å skille korridorene, som ellers har lik konsekvensgrad. 

R1 kom best ut ovenfor og sammenlignes derfor med R3. Både R1 og R3 går i verdifulle 
sammenhengende jordbruksområder i starten og slutten av korridorene, med lik negativ 
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konsekvensgrad, jf. tabellen ovenfor. I midtpartiet derimot, der R3 går mellom Skjeggjestad og 
Sagland og R1 mellom Hovsvatn og Oksafjell, er det stor forskjell. Her har R3 et langt parti fra 
Drangsdalen til Sagland med småskala jordbruk og konsekvensgrad liten til middels negativ. Til 
sammenligning går R1 i dette partiet gjennom store sammenhengende jordbruksområder mellom 
Ualand og Årrestad med konsekvensgrad middels til stor negativ. Jordbruksområdene i denne delen 
av R1 berøres på en måte som gir større driftsulemper og barrierevirkning enn tilsvarende parti i R3.  

Oppsummeringstabell for korridorer i Rogaland 
Strekning Korridor R1 

Tronåsen – Vikeså – 
Bollestad 

Korridor R2 
Tronåsen – Årrestad 
– Sagland – Bollestad 

Korridor R3 
Tronåsen – 

Drangsdalen -
Grøsfjell – Bollestad 

Tronåsen - Hovsvatn - -/- - - - -/- - -  
Tronåsen - Skjeggjestad   - -/- - - 
Hovsvatn - Oksafjell (V2b) - -/- - -   
Hovsvatn - Sagland  - -/- - -  
Skjeggjestad - Eide (V1a)   -/- - 
Eide - Sagland   -/- - 
Oksafjell – Kydland (V3a) - -/- - -   
Sagland - Kydland  - -/- - - - -/- - - 
Kydland – Bollestad (V4a) - - - - - - 
Rv. 42 Lomeland - Eigestad - - - - - - 
Samlet Konsekvens Middels til stor 

negativ 
- -/- - - 

Middels til stor 
negativ 
- -/- - - 

Middels negativ 
- - 

Rangering 2 3 1 
 

Arealbeslaget i tabellen under viser at R3 legger beslag på mindre fulldyrka mark enn R1, men mer 
innmarksbeite, skog og dyrkbar mark. Forskjellen i arealbeslag blir med dette i stor grad utlignet og 
gir dermed ikke et klart grunnlag for å skille mellom korridorene. Derfor er det verdien av områdene 
som berøres og påfølgende driftsulemper som er avgjørende for konsekvensvurderingen og 
rangeringen. 

Samlet sett er korridor R3 bedre for naturressursene enn R1 og det er konsekvensen for fulldyrka 
mark og innmarksbeite med grad av driftsulemper (oppdeling av areal og barrierevirkning), som er 
avgjørende i konsekvensvurdering og rangering som skiller korridorene. 

Oppsummeringstabell for arealbeslag i daa i Rogaland. 
Arealtype Korridor R1 

Tronåsen – Vikeså 
– Bollestad 

Korridor R2 
Tronåsen – Årrestad 

– Sagland – 
Bollestad 

Korridor R3 
Tronåsen – 

Drangsdalen -Grøsfjell 
– Bollestad 

Fulldyrka mark 363 373 317 
Innmarksbeite 530 (17*) 699 (22*) 621 (4*) 
Skog 300 313 593 
Dyrkbar mark 136 154 179 

*andel overflatedyrka i daa. 
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Konklusjoner og rangering 
Verdifulle naturressurser blir berørt med alt fra ubetydelig til stor negativ konsekvens i 
utredningsområdet for ny E39 Lyngdal vest – Ålgård. Det er beslag av jordbruksareal i form av 
fulldyrka mark og innmarksbeite, samt grad av driftsulemper (oppdeling av areal og barrierevirkning), 
som gir størst utslag.  

Et samferdselstiltak av denne størrelse gjennom jordbruksområder vil nødvendigvis medføre konflikt 
med naturressursene. Optimalisering av traséer i planprosessen har tatt hensyn til nasjonale og 
regionale mål om å ta vare på areal til matproduksjon. Samlet beslag av jordbruksareal er relativt lite, 
tiltakets størrelse tatt i betraktning.  

I Agder er korridor A2 vurdert til å ha mindre negativ konsekvens for naturressurser enn A1, i 
hovedsak på grunn av mindre samlet arealbeslaget og særlig minst beslag av fulldyrka mark. 

Rangeringer av korridorene for naturressurser i Agder er dermed: 

1. Korridor A2 via Flikka 
2. Korridor A1 via Lølandsvatn 

I Rogaland er det lite som skiller korridorene, men R3 er vurdert som beste alternativ for 
naturressurser. Det er strekningen Eide-Sagland i R3, versus strekningen Hovsvatn-Sagland/Oksafjell i 
R1 og R2, som skiller korridorene. Strekningen Skjeggjestad -Sagland har mindre jordbruksverdier og 
veglinjen krysser jordbruksområdene mer skånsomt enn på strekningen Hovsvatn-Sagland/Oksafjell. 
Dette gjør at korridor R3 får en lavere samlet konsekvensgrad enn de andre korridorene, og R3 
rangeres dermed som best i Rogaland. 

I rangeringen mellom korridor R1 og R2 er det et tydelig lavere beslag av innmarksbeite som gjør at 
R1 rangeres som best av de to. 

Rangering av korridorene for naturressurser i Rogaland er dermed: 

1. Korridor R3 via Grøsfjell – Bue til Bollestad 
2. Korridor R1 via Ualand – Vikeså – Bue til Bollestad 
3. Korridor R2 via Årrestad – Sagland – Bue til Bollestad   
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunnen for E39 Lyngdal vest - Ålgård  

E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en del av nasjonal transportkorridor 3 Oslo - Kristiansand - 
Stavanger.  I tillegg inngår E39 i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) via ferge-
forbindelsen Kristiansand – Hirtshals. Dagens E39 på strekningen har dårlig standard i forhold til sin 
funksjon som overordnet riksveg og europaveg. Vegen har flere avkjørsler og randbebyggelse, det er 
krappe svinger og stigninger som kan være en fare for trafikksikkerheten generelt og spesielt om 
vinteren. Vegen har en høy tungbilandel og mange møteulykker. 

Planarbeidet omfatter forslag til et helhetlig vegnett inkludert kryss, tilførselsveger og sideanlegg 
som døgnhvileplass, kollektivknutepunkt, kontrollplasser, driftsplasser og rasteplass. Planarbeidet 
skal anbefale valg av hvilken korridor som skal detaljeres videre gjennom reguleringsplan etter plan- 
og bygningsloven. 

Kommunedelplanen fremmes som statlig plan som skal vedtas av Kommunal- og moderniserings-
departementet. 

1.2 Mål for prosjektet 
Statens vegvesen har fastsatt følgende mål for prosjektet. 

Samfunnsmål 
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet herunder følgende hovedmål, slik de er formulert i NTP 2018-2029: 

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser 

Effektmål 
Effektmålene er de resultater som skal oppnås gjennom tiltaket, med fokus på virkninger for 
brukerne av transportsystemet: 

• ca. 40 min kortere kjøretid mellom Lyngdal vest og Sandnes 
• Reduserte avstandskostnader 
• Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold. 
• Ingen møteulykker og en ulykkesfrekvens og skadekostnad som er lik eller bedre enn normalt 

for en 4-felts veg 

Resultatmål for planarbeidet 
Planarbeidet skal ende opp med vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning som fastlegger 
følgende: 

• Korridor for ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård 
• Plassering av toplanskryssene 
• Fastlagte korridorer for tilførselsveger 
• Fastlagt plassering av vegserviceanlegg 
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1.3 Utredningsområdet 
Planområdet strekker seg i sørøst fra heiområdene vest for Fedafjorden i Vest-Agder, til Ålgård i 
Rogaland. Langs dagens veg er strekningen på omtrent 120 km. I alt åtte kommuner i to fylker kan i 
varierende grad, avhengig av alternativ, bli direkte berørt av planarbeidet.   

Befolkning og næringsliv 
Den største befolkningskonsentrasjonen er øst og nordvest for planområdet, dvs. Kristiansands-
området og Stavangerområdet med Nord Jæren. Ellers er befolkningen konsentrert til tettsteder i 
relativt stor avstand fra hverandre. Utenfor tettstedene er befolkningen spredt i et mønster som 
grovt sett følger de viktigste vegforbindelsene i området.  

E39 skal i hovedsak betjene transportbehovet mellom Kristiansand og Stavanger, i tillegg til 
befolkningen innen utredningsområdet. De to byregionene har henholdsvis ca. 140.000 og 230.000 
innbyggere og er sentrum for et større regionalt arbeids- og servicemarked. 

Tyngdepunktene for næringslivet følger i hovedsak de samme linjene som bosettingsmønsteret med 
de største tyngdepunktene utenfor selve planområdet. Stavanger-Sandnesområdet utgjør en av 
landets viktigste næringsklynger for petroleumsvirksomhet med store ringvirkninger for hele 
regionen. I tillegg står maritime næringer tradisjonelt sterkt i området. Egersund har en av landets 
største fiskerihavner med tilhørende virksomheter. 

 

Figur 1-1: Kyr og sauer på beite på Efteland, Eigersund kommune. 
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Figur 1-2. Oversiktskart dagens veg. 
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Landskapet 
I store deler av området er det et krevende 
terreng og landskap å føre en ny vegtrase 
gjennom, med de krav til kurvatur og stigning 
som gjelder for veg som skal dimensjoneres 
for 110 km/t.  

Den sørøstlige del av utredningsområdet 
omfatter vestre del av Lister-regionens skog- 
og heibygder med et lavt, bølgende landskap 
med store og langstrakte dalfører som fører 
ned mot kysten.  

Dalane dekker midtre del av utrednings-
området. Landskap her er til dels goldt med 
skrint jordsmonn men også grønnere og 
frodigere høgheier og lange, dype daler i 
innlandet. I de høytliggende områdene kan 
heilandskapet ha karakter av høyfjell, selv om 
høyden sjelden overstiger 200 m.  

Jæren ligger i nordvestre del av utrednings-
området. Aktuelle områder for ny veg 
omfatter ikke jordbruksbygdene og tett-
stedene på Låg-Jæren ut mot kysten og 
heiene innenfor, men omfatter deler av Høg-
Jæren i Gjesdal kommune. 

 
Figur 1-3. Fedafjorden sett mot sørvest utover 
fjorden. (Foto: Kjell Inge Søreide). 

 
Figur 1-4. Moi, Moen med Hovsvatnet i forgrunnen og 
Lundevatnet i bakgrunnen.(Foto: Kjell Inge Søreide). 

 
Figur 1-5. Hovsvatnets arm inn mot Drangsdalen til 
venstre.(Foto: Kjell Inge Søreide). 

 
Figur 1-6. E39 ved Bue og Kydlandsvatnet, fv. 504 mot 
Varhaug til venstre.(Foto: Kjell Inge Søreide). 
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2 Tiltaks- og alternativbeskrivelse 
2.1 Vegutforming 

2.1.1 Vegstandard 

Vegen planlegges for fire felt med midtrekkverk mellom kjøreretningene. Vegen vil være 
avkjørselsfri, kryssene skal være planskilte og minste avstand mellom kryss bør være tre km. Vegen 
planlegges som motorveg med fartsgrense 110 km/t [2]. Vegens minste kurveradius er 800 m og 
maksimal stigning er fem prosent. 

 

Figur 2-1. Tverrprofil hovedveg 110 km/t, 20 m vegbredde. 
 

Det skal ikke være gang- og sykkelveg langs vegen, tilbudet for gående og syklende må løses 
uavhengig av hovedvegen. 

Nye sideveger og tilførselsveger til E39 som inngår i tiltaket, vil ha en vegbredde på 8,5 meter fra 
skulderkant til skulderkant. 

Detaljerte tegninger av mulig vegtrase er vist i tegningsvedlegget til kommunedelplanen [3]. 
Tegningene er eksempel på mulig løsning og laget bl.a. som grunnlag for å regne på kostnader. 
Endelig utforming og detaljering av veganlegget blir gjort i videre planfase gjennom reguleringsplan. 
Regulert veg kan avvike fra den som er vist i tegningsvedlegget. 

2.1.2 Tunnel 

Tunnel for ny E39 skal bygges med to separate løp med to kjørefelt i hvert løp. Tverrprofilet skal 
bygges etter Statens vegvesens vegnormaler N500, type T10,5 med innvendig bredde på 10,5 meter 
[2]. Maksimal lengdefall i tunneler skal ikke overskride fem prosent. være minimum 10 m berg 
mellom tunnelløpene, dvs. min. 21 m mellom senterlinjene i hver av tunnelløpene. 

Tunnel for lokalveger dimensjoneres som H2 veg med fartsgrense 80 km/t og tunnelprofil T9,5. Hvert 
tunnelløp har innvendig bredde på 9,5 m.  

 



 

 

Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A010    Versjon: 01  

        

 Side 18 av 149 
 

 

Figur 2-2. To separate tunnelløp for motorveg etter Vegnormal N500 Vegtunneler. 
 

2.1.3 Kryss 

Antall kryss og plassering av disse er en del av kommunedelplanen. Dette er vurdert blant annet på 
grunnlag av trafikale virkninger og en funksjonell kobling mellom hovedveg og sidevegnett. Det er 
krav at kryss på hovedveger som E39 skal bygges som planskilte kryss, og avstanden mellom kryssene 
bør ifølge vegnormalene til Statens vegvesen være minimum tre km. Ved alle kryss settes det av plass 
til parkering for personbiler (Park and Ride). Det vil også være bussholdeplass i alle kryss. 

Planskilte kryss kan utformes på flere måter, men felles for alle er at de er arealkrevende. Figuren 
under viser eksempel på to prinsippløsninger med to ulike måter å knytte seg til lokalvegen på. De 
faktiske løsningene må tilpasses stedegne forhold.  I kommunedelplanen vil det bli illustrert mulige 
kryssutforminger, men endelig utforming vil skje i reguleringsplanen.  

 

 

Figur 2-3. Eksempel på planskilt kryss fra vegnormalene håndbok N100. 

2.2 Hovedalternativ 

2.2.1 To korridorer i Agder og tre i Rogaland 

Planområdet berører åtte kommuner og to fylker og krysser ulike landskapsregioner. Gjennom en 
omfattende prosess med søk og utvikling av alternativer og påfølgende siling, er det avgrenset 
korridorer hvor det skal utredes og anbefales trase for ny E39. Vegkorridorene i Agder og i Rogaland 
behandles separat. De har et felles punkt i Tronåsen på grensen mellom fylkene, på grensen mellom 
kommunene Flekkefjord og Lund.  
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De aktuelle korridorene er: 

• Korridorer i Agder (se figur 2-4): 
o Korridor A1:  Lyngdal vest – Birkeland – Lølandsvatn – Tronåsen, inkludert sideveg ned til 

Flikka 
o Korridor A2: Lyngdal vest – Birkeland – Flikka - Tronåsen  

• Korridorer i Rogaland 
o Korridor R1:  Tronåsen – Moi – Ualand – Vikeså – Bue – Bollestad. Det er tre variantområder i 

korridoren. 
o Korridor R2:  Tronåsen – Moi – Ualand – Sagland – Bue – Bollestad. 
o Korridor R3:  Tronåsen – Moi – Grøsfjell – Sagland – Bue – Bollestad. Det er ett variantområde 

i korridoren. Ny sideveg mellom Grøsfjell og fv. 501 ved Eia i Sokndal kommune 
er en del av tiltaket i korridor R3. 

• Tilknytning mellom ny E39 og Egersund, ny rv.42 mellom Lomeland og Eigestad inngår som del av 
tiltaket i alle korridorer i Rogaland. 

 

Tabell 2-1. Kryss og sideveger som inngår i tiltaket for ulike korridorer 
 Korridorer i Agder Korridorer i Rogaland 

Korridor A1 Korridor A2 Korridor R1 Korridor R2 Korridor R3 

 31,8 km 31,5 km 60,2 -61,0 km * Ca. 63 km 64,7 – 65,0 km * 
Kryss - Opofte 

- Birkeland 
- Lølands- vatn 

- Opofte 
- Birkeland 
- Flikka 

- Moi 
- Årrestad 
- Vikeså 
- Bue 
- Bollestad 

- Moi 
- Årrestad 
- Sagland 
- Bue 
- Bollestad 

- Moi 
- Grøsfjell 
- Sagland 
- Bue 
- Bollestad 

Sideveg - Lølandsvatn – 
Flikka 5,6 km 

 - Rv. 42 
Lomeland – 
Eigestad, 2,3 km 

- Rv. 42 
Lomeland – 
Eigestad, 2,3 km 

- Rv. 42  
Lomeland – 
Eigestad 2,3 km 

- Grøsfjell – Eia 
fv. 501, 6,8 km 

* Lengden på strekningen er avhengig av valg av løsning. 

2.2.2 Utredningsområde og planområde 

Det er avgrenset et utredningsområde med bredde på to kilometer. Innenfor dette utrednings-
området skal planområdet i endelig plankart for kommuneplanens vegalternativ avgrenses.  
Planområdet er i utgangspunktet satt til 200 meter på hver side, men er utvidet der det er nødvendig 
bl.a. for senere detaljering og planlegging av kryss. Planområdet i plankartet kan også være 
innsnevret dersom det gjennom konsekvensutredningen avklares at endringene i vegtrase i neste 
planfase bør avgrenses til et smalere område av hensyn til verdier i vegplanens nærhet.  
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Figur 2-4. Oversikt over korridorer og varianter for E39 Lyngdal vest-Ålgård. 
 

2.2.3 Nullalternativet 

Konsekvensene vurderes som følge av endringer fra et nullalternativ som andre alternativer skal 
vurderes mot, og endringer fra nullalternativet er grunnlag for vurdering av konsekvenser. 
Nullalternativet er forholdene i sammenlikningsåret 2030 dersom det ikke bygges ny E39. 
Befolkningsutvikling og trafikkutvikling framskrives også fram til sammenlikningsåret og inngår i null-
alternativet.  

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og inkluderer alle vegutbygginger og tiltak som 
er vedtatt fullført før sammenlikningsåret 2030. Det foreligger ingen vedtatte planer for utbygging av 
vegnettet innenfor eller inntil områder hvor alternativer for ny E39 utredes. Her er det heller ikke 
større arealplaner som gjør at nullalternativet skiller seg vesentlig fra dagens situasjon.   

På vegnettet utenfor utredningsområdet for E39 mellom Lyngdal vest og Sandens er det flere veg- og 
jernbaneprosjekter som inngår i nullalternativet. Disse tiltakene baserer seg på prosjekter som ligger 
inne i handlingsplanen for Nasjonal transportplan 2018-2029 til transportetatene, vedtatte prosjekter 
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i Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren, samt aktuelle prosjekter i prosjektporteføljen til 
Nye Veier AS.  Dette er tiltak som vil virke inn på trafikkprognosene og prissatte konsekvenser for E39 
Lyngdal – Ålgård, og er nærmere omtalt i fagrapport for trafikk [4].  I forhold til arealbruk vil disse 
tiltakene har betydning for nullalternativet. For ikke prissatte konsekvenser vil nullalternativet 
dermed i praksis være dagens situasjon men med framskrevet trafikk. 

 

2.2.4 Variantavklaringer  

Innenfor noen av hovedkorridorene er det flere varianter på delstrekninger. Dersom hver av 
variantene skulle definere et selvstendig alternativ mellom Lyngdal vest og Ålgård, står vi i fare for at 
forskjellen mellom varianten på kortere strekninger ville bli ubetydelige i forhold til de samlede 
virkningene for hele planområdet, selv om det er relevante forskjeller innen et mer avgrenset 
område. For å komme fram til hvilken kombinasjon av varianter som gir den beste sammenhengende 
korridoren, er det derfor lagt opp til en innledende konsekvensutredning som ender med å rangere 
variantene innenfor delområdene [5] [6] [7] [8]. De anbefalte variantene i alle delområdene inngår i 
konsekvensvurdering og evaluering av sammenhengende korridorer mellom Lyngdal vest og Ålgård i 
kapittel 6.  

Det er tre variantområder i Rogaland, knyttet til korridor R1, R2 og R3. Det er ingen varianter i 
korridor A1 og A2 i Agder. 

Variantområdene er, jf. Figur 2-5: 

• Variantområde V1 Skjeggjestad – Eide, i korridor R3 [5] 
o Variant V1a Drangsdalen daglinje 
o Variant V1a Drangsdalen tunnel 

• Variantområde V2 Hovsvatn – Oksafjell, i korridor R1 [6] 
o Variant V2a Ualand nord  
o Variant V2b Ualand sør  

• Variantområde V3  Oksafjell – Kydland, i korridor R1 [7] 
o Variant V3a Vikeså  
o Variant V3b Litle Svela 

• Variantområde V4  Kydland - Bollestad, i korridor R1, R2 og R3 [8] 
o Variant V4a Søylandsdalen 
o Variant V4b Jolifjell 

 
Det er gjennomført full konsekvensutredning for alle variantene. 
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Figur 2-5. Oversikt over variantområder 
 

 
Figur 6: Landbruksområdene sett fra Odland mot Vikeså. (Foto: Kjell Inge Søreide) 
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3 Metode 
3.1 Generelt 

Naturressurser er et av fem fagtema som blir behandlet under «ikke-prissatte konsekvenser». 
Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om naturressursene i influensområdet og belyse 
hvordan tiltakets alternativer vil kunne påvirke disse verdiene. Det skal tydeliggjøres hvilke alternativ 
som er best og dårligst for fagtemaet.  

Statens vegvesens håndbok V712 [1] 
(2014) legges til grunn for konsekvens-
utredningen. Metoden for vurdering av 
ikke prissatte konsekvenser går i korte 
trekk ut på å vurdere:  
 
• Verdier i utredningsområdet, på en 

skala fra liten til stor verdi, også 
presentert på egne verdikart. 

 
• I hvilket omfang det planlagte 

tiltaket vil påvirke verdiene i 
området, på skala fra stor positivt til 
stort negativt. 

 
• Konsekvensen av tiltaket uttrykkes 

som et forhold mellom verdi og 
omfang, jfr. Figur 3-1 til høyre. 

 
Utredningsområdet deles inn i 
delområder eller lokaliteter som gis en 
verdi ut fra fagspesifikke kriterier i V712.  
 
Etter en vurdering av hvilket omfang 
tiltaket har i delområdene gis det en 
konsekvensgrad som vist i figuren ved 
siden av.  

Figur 3-1. Sammenstilling av verdi og omfang, 
"Konsekvensvifta" i Håndbok V712. 

 

Avgrensing og størrelse på analyseområdene vil være forskjellig for ulike fagområder. I henhold til 
planprogrammet [9] kapittel 6.3.1, skal det være særlig fokus på verdier av regional og nasjonal verdi.  

3.2 Utredningsområde, influensområde og planområde 
Det må skilles mellom utredningsområdet, influensområdet og det formelle planområdet. 
Utredningsområdet er en avgrensing brukt i arbeidet med konsekvensutredningen for å fange opp 
omfang av en mulig framtidig veg innenfor en korridorbredde, som i dette utredningsarbeidet er satt 
til to km. Det er disse korridorene som er vist på kart i kap. 2.2. 

For noen tema kan vesentlige virkninger av tiltaket komme innenfor et influensområde som strekker 
seg utover denne korridoren. Vurdering av konsekvenser må inkludere et influensområde, og dette 
vil variere etter tema som analyseres.  
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Etter at konsekvenser og arealinngrep er avklart, avgrenses det i et formelt plankart et planområde 
som båndlegges til vegformål. Dette området skal sikre tilstrekkelig areal til videre optimalisering og 
detaljering med endelig plassering av veganlegget i reguleringsplanfasen. Dette området bør være så 
smalt som mulig for å ikke båndlegge mer areal enn nødvendig, men også tilstrekkelig til å gi 
nødvendig handlingsfrihet til utarbeiding av gode løsninger i reguleringsplanleggingen. Planområdet 
kan derfor variere etter stedsspesifikke forhold; det vil være smalt der det er viktig å avgrense 
lokalisering av vegtraseen, og bredere der det kan gis større spillerom for endelig plassering av veg 
og tilhørende anlegg. Dette gjelder blant annet i kryssområder. I tråd med planprogrammet (kap. 4.3) 
legges planavgrensningen i kommunedelplanen i utgangspunktet opp til en korridor på om lag 200 
meter på hver side av den antatte veilinjen, for å fange opp eventuelle behov for justeringer i 
reguleringsplanarbeidet. 

3.3 Anleggsfasen 
Dersom tiltaket i anleggsfasen medfører permanent miljøskade, skal de inngå i vurderingen av 
konsekvenser. Midlertidig arealbeslag som kan og skal reetableres i sin opprinnelige form og 
funksjon, inngår ikke i konsekvensutredningen. Potensiell fare for miljøskade under anleggsfasen og 
hvor det bør vies spesiell oppmerksomhet under anleggsfasen, omtales ved der det er spesielle 
viktige verdier som kan bli berørt.  

Planområdet avgrenses slik at anleggsveger i størst mulig grad kan plasseres innenfor framtidig 
vegareal, for å avgrense omfang av slike tiltak. Aktuell plassering av riggområde er ikke vurdert på 
dette planstadiet. Det samme gjelder midlertidige og eventuelt permanente massedeponi.  

Bufferkorridoren ved avgrensing av planområdet (på minimum 200 meter) som er lagt langs 
veglinjene og rundt kryssområdene, regnes å være tilstrekkelig for å fange opp anleggsveger, 
riggområder og midlertidige massedeponier. Plassering av slike tiltak blir viktige tema i 
reguleringsfasen hvor registreringer og verdikartleggingen vil bli trukket inn ved valg av lokaliteter. 

3.4 Definisjoner, mål og rammer 

Definisjoner 
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, 
vilt, vannforekomster og georessurser (berggrunn og mineraler). Temaet omhandler landbruk, fiske, 
havbruk, vann, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. 

Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og sysselsetting 
innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av ressursgrunnlaget omfatter både 
mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. de 
bedriftsøkonomiske (også kalt privatøkonomiske) forhold. De vurderes under prissatte konsekvenser. 

Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske ressurser. 
Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann, samt deres 
anvendelsesområder. 

Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser (berggrunn og løsmasser) samt 
deres anvendelsesmuligheter. 

Overordnete mål 
Et sentralt mål for forvaltingen av naturressurser er i størst mulig grad å bevare dem for framtiden. 
Bærekraftig utvikling er her et sentralt begrep. En bærekraftig utvikling blir definert som en utvikling 
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som tilfredsstiller dagens behov uten at det går på bekostning av framtidige generasjoners 
muligheter. 

Det nasjonale målet for jordvern er å ta vare på god matjord. Stortingsmelding 9 (2011-2012) 
Landbruks- og matpolitikken [10], angir at det skal legges til rette for økt produksjon av 
jordbruksvarer.  

Nasjonal jordvernstrategi [11] er utarbeidet av regjeringen og behandlet 08.12.2015 av Stortinget. I 
vedtaket fastsatte Stortinget et mål om at den årlige omdisponeringen av fulldyrka jord må være 
under 4000 dekar, og bad regjeringen om at målet skal nås gradvis innen 2020. 

Forslag til Jordvernstrategi for matfylket Rogaland [12]. Planen er ute på høring nå. Det foreslås at 
årlig omdisponering av jord ikke skal overstige 10% av det nasjonale målet, dvs.400 dekar, innen 
2022 og at forbruket skal minimaliseres etter dette. 

Vannressursene skal sikres en helhetlig beskyttelse og forvaltes på en bærekraftig måte.  

Georessursene som er ikke-fornybare ressurser, skal sikres og forvaltes på en god måte som legger til 
rette for bærekraftig utnytting. 

Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018-2040 [13]. Planens mål er en bærekraftig 
håndtering av overskuddsmasser. Gode masser bør brukes om igjen, eller bli til nye produkter, slik at 
man unngår at landbruksområder og naturverdier på Jæren blir ødelagt. I planen omtales også pukk 
og grusforekomster. 

Rammer 
Særlig relevant lovverk for denne utredningen: 

• Jordloven 
• Skogbrukslova  
• Mineralloven  
• Vassressursloven  
• Drikkevannsforskriften  
• Vannforskriften  

3.5 Kunnskapsgrunnlag 
I planprogrammet [9] er det vist til at det i planarbeid av dette omfanget vil være naturlig å ha fokus 
på regionale og nasjonale verdier.  

Det er gjort en gjennomgang av eksisterende kunnskap om influensområdet, med gjennomgang av 
aktuelle databaser (Tabell 3-1) og utredninger. Landbrukskontorer i den enkelte kommune er 
kontaktet og vi har fått tilsendt relevant informasjon fra for eksempel kommuneplanen sin arealdel. 
Noen kommuner har også registrert kjerneområde landbruk og disse registreringene har vi fått 
tilgang til. Området er også befart i mai 2016, samt august og september 2017. Gjennomgang av 
ortofoto er brukt for å sjekke om markslagskartet gir et riktig bilde av dagens bruk av arealene og for 
å få en helhetlig forståelse av området. Da jordkvalitetskart mangler for sørlig del av studieområdet, 
er det benyttet visuell vurdering av helning og arrondering.  

Det er i tillegg gjort en kartlegging av arealbeslaget av tiltaket, det vil si hvor store jord og 
skogbruksareal som kan ventes å gå tapt. Hvordan arealbeslaget er beregnet er nærmere omtalt i 
kapittel 3.8. 
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Aktuelle informasjonskilder  
Tabell 3-1: Aktuelle informasjonskilder for naturressurser (hentet fra Håndbok V712, tabell 6-16). 
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3.6 Registreringskategorier og delområder 

Registreringskategorier 
Fagtemaet består av følgende registreringskategorier, jf. Håndbok V712 vist i tabellen under.  

Tabell 3-2: registreringskategorier for naturressurser (hentet fra Håndbok V712, tabell 6-17). 

 

Inndeling i delområder 
Registreringskategoriene er utgangspunktet for oppdeling av planområdet/influensområdet i 
enhetlige delområder. Inndelingen er gjort mest mulig hensiktsmessig for å kunne skille mellom de 
ulike alternativene. På grunn av planområdets størrelse, er inndelingen gjort mer «storskala» enn for 
planer for mindre områder. Det vil si at vi har laget store delområder som overordnet sett har lik 
verdivurdering, selv om de består av ulike naturressurser som fulldyrka mark, innmarksbeite og skog.  

Delområdene er kartfestet med navn og nummerering. Områdene med liten verdi er ikke gitt navn og 
nummerering og det er ikke er gjort omfang eller konsekvensvurdering av tiltaket i disse områdene. 
Dette er et valg som er gjort fordi disse områdene i liten grad vil påvirke den samlede 
konsekvensvurdering av korridorer. I tillegg er det gjort for å ha et overkommelig antall verdiområder 
i omfangs- og konsekvensvurderingen. 

Avgrensing mot andre fagtema 
For å tydelig avgrense temaet fra andre KU-tema vises det til tabell 6-1 i håndbok V712 [1].  Nedenfor 
presiseres noen forhold. 

Tema som byområder, støy og luft, og enkeltelementer er sjelden/ikke relevant for naturressurser. 
For kulturlandskap samt utmark og vilt, er det landbrukets/skogbrukets produksjon og 
bergverksaktiviteter som er relevant. Når det gjelder vann er det vann som ressurs, drikkevann, vann 
til jordbruksvanning og energiproduksjon med mer, som er relevant. I forhold til ferdselsveger er det 
veger som adkomst til naturressurser som er viktig. 
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3.7 Vurdering av verdier 
Verdivurderingen bygger på veileder håndbok V712 [1] med tilpasninger gitt i planprogrammet. 

Tabell 3-3. Kriterier for vurdering av verdi for naturressurser (hentet fra Håndbok V712, tabell 6-18). 
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Tabell 3-4 er veiledende i forhold til bedømmelse av verdi for jordbruksareal. Innmarksbeite og 
overflatedyrket jord som ikke er dyrkbar settes til liten verdi. Fulldyrket og dyrkbar jord vurderes 
etter kriteriene som henholdsvis middels eller stor verdi. Dette har sammenheng med at ut fra 
langsiktige samfunnshensyn, er det først og fremst fulldyrket areal som har betydning. Tabellen 
brukes visuelt for å «peile seg inn på» riktig verdi. 

Tabell 3-4. Bedømmelse av verdi for jordbruksareal naturressurser (hentet fra Håndbok V712, tabell 
6-19). 

 
*Med «dyrkbar» menes «arealer som ved oppdyrking kan settes i stand slik at de vil holde kravene til fulldyrket jord og som 
holder kravene til klima og jordkvalitet for plantedyrking». Kart over slike arealer utarbeides av NIBIO. 

Jordbruksområder 
For jorbruksområdene er det i tråd med planprogrammet satt verdi etter jordkvalitet og størrelse på 
jordstykket som vist i markslagskart og kriteriene i Tabell 3-3 og Tabell 3-4. Dette er gjort siden 
jordkvalitetskart mangler for hele studieområdet. 

For verdivurdering av innmarksbeite, er det i tråd med planprogrammet lagt til grunn en kvalitativ 
vurdering av verdien på ulike beiteareal. I følge Norsk landbruksrådgivning1 kan innmarksbeite har en 
produksjonsevne (kg tørrstoff/daa) som i denne vegetasjonsgeografiske sonen utgjør opp mot 70 
prosent av fulldyrka jord. Deler av planområdet har mye gjødslet innmarksbeite, som ikke er dyrkbar, 
men som er svært viktig for landbruksnæringen. Etter drøfting med Vegdirektoratet og 
Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen heves verdien av gjødslet innmarksbeite i forhold til 
nivået som er satt i håndboken. På bakgrunn av vurdering av arrondering, driftsforhold, terreng og 
teigstørrelse har de beste beiteområdene fått middels verdi.  

Dyrkbar mark skal etter metodikken i stor grad vurderes likt som fulldyrka mark. Det vil si at ulike 
kategorier av jordbruksområder (beite og overflatedyrket) og andre områder (myr og fastmark) som 
kan dyrkes, vurderes likt med fulldyrka mark. Tabell 3-4 er brukt visuelt til å peile seg inn på riktig 
verdi.  

Når det innenfor samme delområde er en mosaikk med noe fulldyrka/dyrkbar mark i små teiger og 
mye innmarksbeite av god kvalitet er området vurdert til middels til stor verdi. Når innmarksbeitene 
er en mindre del av området der fulldyrka/dyrkbar mark i store teiger med god arrondering 
dominerer, er innmarksbeitene inkludert i området som er gitt stor verdi.  

Nyanseringen mellom hvilke ressurser som berøres er gjort i omfangs- og konsekvensvurderingen. 

  

                                                            

1 Norsk landbruksrådgivning (NLR): Paraply- og serviceorganisasjon for 11 regionale rådgivingsenheter innen landbruk, med 
til sammen 29.000 medlemmer og 330 ansatte. 
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Skogbruksområder 
For skogbruksområdene er det satt verdi etter kriteriene i Tabell 3-3med vurdering av bonitet vist i 
markslagskart, samt driftsforhold med tanke på terreng/helling og om det er skogsveier i området. I 
områder som er en mosaikk av fulldyrka mark, innmarksbeiter og skog med lik verdisetting er de 
ulike ressursene samlet i større felles delområder. Det er områdene med skog av høy og svært høy 
bonitet som er lagt vekt på i denne utredningen og som det er regnet arealbeslag for. Nyanseringen 
mellom hvilke ressurser som berøres er gjort i omfangs- og konsekvensvurderingen. 

Områder med utmarksbeite 
Område med utmarksbeite er bare registrert i Lund kommune, der noen større områder kommer i 
berøring med de aktuelle korridorene. Vi har bare data på utmarksbeiter der gårdbrukerne er 
organisert i beitelag og derfor er beiting i utmark trolig mer utbredt enn denne registreringen viser. 
Registreringene er mangelfulle og områder brukt til utmarksbeite er lokalisert slik at 
konfliktpotensialet antas å være minimale og samtidig lite egnet til å skille korridorene. Derfor er ikke 
utmarksbeiter tillagt vekt i verdisettingen. Der vi har data om utmarksbeiter er disse vist på 
registreringskartet for landbruk. 

Reindriftsområder 
Ikke aktuelt. 

Områder for fiske og havbruk 
Rekefeltet i Fedafjorden er den eneste ressursen av denne kategorien i utredningskorridoren. 
Ressursen er derfor ikke med i vurderingen, da det er planlagt bro over Fedafjorden og denne er ikke 
i konflikt med ressursen.  

Områder med bergarter/malmer  
I tråd med planprogrammet vil utredningen fokusere på områder med nasjonal og internasjonal 
betydning og hvor det er gitt eller søkt om berggrunnsrettigheter eller det drives gruvedrift. Det er 
mange punktregistreringer av mineralressurser i utredningskorridorene. De fleste av disse er 
registrert med liten eller ingen lokal betydning, eller betydningen av forekomsten er ikke vurdert. 
Bjerkreim-delen av Bjerkreim-Sokndal intrusjonen inneholder industrimineral av internasjonal 
interesse (ilemenitt, apatitt og mangnetitt) [14] som strekker seg fra Ualand i Lund kommune via 
Øygrei og  Birkeland-Helleland i Egersund kommune til Åsen og Berse-Odland i Bjerkreim kommune. 
Temaet antas å være lite egnet til å skille korridorene som er til vurdering, fordi avgrensingen av 
ressursene og aktuelle driftsmetoder ikke er avklart. Ressursene som berøres er nevnt i 
verdivurderingen og deretter i omfangs/-konsekvensvurdering når de berøres direkte av tiltaket. 

Områder med løsmasser 
Det er registrert mange områder med nyttbare løsmasser (grus/sand/leire) som byggeråstoff. De 
fleste er vurdert som lite viktig byggeråstoff, et fåtall er vurdert som viktig og bare et område i 
utredningskorridoren er vurdert som meget viktig. Løsmasseområdene er i stor grad sammenfallende 
med areal som også har jordbruksverdier og grunnvannspotensiale. Ressursen er vurdert sammen 
med landbruksressursene i delområdene og er nevnt i den grad tiltaket antas å komme i konflikt med 
ressursen. Temaet antas å være lite egnet til å skille korridorene som er til vurdering, men ressursene 
er nevnt i verdivurderingen og deretter i omfangs/konsekvensvurdering når de berøres direkte av 
tiltaket. 
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Områder med overflatevann/grunnvann 
Flere av utredningskorridorene berører nedslagsfelt for drikkevann. Dersom det påløper kostnader 
for å sikre drikkevannsressurser, skal dette i tråd med planprogrammet inngå i prissatte 
konsekvenser. Disse skal ikke tas med under ikke-prissatte konsekvenser for å unngå dobbelttelling 
av konsekvenser. Kommunale drikkevannskilder er registrert, men vi har ikke oversikt over private 
drikkevannskilder. Forholdet til disse kildene må håndteres i neste planfase, på samme måte som 
grunnvannsborehull. 

Innenfor korridoren er det flere felt med antatt betydelig grunnvannspotensial. Disse områdene 
faller ofte sammen med gode jordbruksarealer og nyttbare løsmasser. I disse områdene er det 
konsekvensen for jordbruksverdiene som er tillagt vekt i konsekvensvurderingen. At område med 
grunnvannspotensiale er berørt, er nevnt i omfangsbeskrivelsen. 

Grunnvannsborehull i korridorene er registrert, men inngår ikke i verdivurderingen. Disse antas ikke å 
ha betydning for konsekvensvurderingen av tiltaket, ei heller betydning for å skille mellom korridorer 
og må håndteres i neste planfase. 

Når det gjelder vann til energiformål viser en gjennomgang av NVE atlas på tema vannkraft at 
utredningskorridorene går gjennom områder med både utbygd vannkraft og potensiale for småkraft. 
På et overordnet plannivå og for et planområde av denne størrelse er det ikke hensiktsmessig å 
vurdere konsekvenser for det enkelte vannkraftanlegg eller område med potensiale for vannkraft. 
Konflikter med eksisterende eller potensielle vannkraftverk må håndteres i neste planfase. Temaet 
antas å være lite egnet til å skille korridorene som er til vurdering. 

Jakt og fiske 
Som nevnt i planprogrammet kan jakt og ferskvannsfiske være del av ressursgrunnlaget til 
landbruket, dersom det er av kommersielle næringsinteresser. Jakt vil kunne være viktig for noen 
grunneiere og laksefiske er trolig en viktig ressurs for grunneierne for eksempel langs Bjerkreimselva. 
Disse verdiene inngår likevel ikke under kriteriene for verdisetting i håndbok V712 (2014), men verdi 
av jakt og fiske for friluftsliv er håndtert under fagtemaet nærmiljø og friluftsliv.  

3.8 Vurdering av omfang og arealbeslag 
Omfangsvurderingene er et uttrykk for tiltakets påvirkninger på det enkelte delområde. 
Påvirkningene kan være positive eller negative og er vurdert i forhold til nullalternativet. Omfanget er 
vurdert etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort positivt omfang. Figur 3-2 viser 
skalaen for omfang. 

 
Figur 3-2:Skala for vurdering av omfang (hentet fra håndbok V712 
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Gjennom omfangsvurderingen er det vurdert i hvilken grad tiltaket påvirker delområdene. I noen 
tilfeller er virkningen så liten at den kan karakteriseres som liten/intet.  

Omfang er vurdert i forhold til den effekten tiltaket vil få når det gjelder arealbeslag, oppsplitting av 
jordbruksareal som vanskeliggjør landbruksdrift. Det er hovedsakelig omfanget i forhold til fulldyrka 
mark og innmarksbeite som er tillagt vekt i vurderingen, fordi dette er de mest verdifulle 
naturressursene i utredningsområdet, jf. også kapittel 3.7 og 4.2. 

Arealbeslaget av de ulike registreringskategoriene er oppgitt i dekar (forkortes daa som er lik 1000 
kvadratmeter) som vist i tabellen under. Beslaget er sortert på kategoriene i markslags- og 
skogbonitetskartleggingen (FKB-AR5) og gir en kvantitativ tilleggsinformasjon til den mer kvalitative 
konsekvensvurderingen. 

Beslaget er beregnet ut fra tegninger av mulig vegtrase som er vist i tegningsvedlegget til 
kommunedelplanen [3] og omtalt i teknisk fagrapport til kommunedelplanen [15]. Tegningene er 
eksempel på mulig løsning og laget bl.a. som grunnlag for å regne på kostnader. Endelig utforming av 
veganlegget blir gjort i videre planfase gjennom reguleringsplan. Regulert veg kan avvike fra den som 
er vist i tegningsvedlegget. 

Arealet er beregnet fra skråningsfot og skjæringstopp for veglinja,, og det er ingen påslag utenfor 
dette. Arealene inkluderer også arealbeslag for kryss, sideanlegg og planlagte tilførselsveier. Tallene 
er avrundet til nærmeste 1 daa og må sees på som et minimumsbeslag. Arealbeslaget er regnet etter 
samme metode for alle korridorer og gir derfor et godt grunnlag for sammenligning. Det er viktig å 
merke seg at den foreliggende veglinjen er optimalisert og tar relativt lite dyrka mark, korridorenes 
lengde tatt i betraktning. Dette gjør at relativt små forskyvninger av veglinjen i senere planfaser, i 
enkelte områder kan gi relativt store utslag for arealregnskapet. 

Tabell 3-5:Eksempel på arealbeslag av landbruksareal i daa for en korridor. I hele rapporten er tall 
daa er avrundet til nærmeste 1 daa og må sees på som et minimumsbeslag.  

 Fulldyrka mark Innmarksbeite* Skog** Dyrkbar mark 
Tronåsen-Hovsvatn 85 0 10 80 

* Innmarksbeite er slått sammen med overflatedyrka mark, fordi er svært små areal med overflatedyrka mark i korridorene 
(under 5 %)og fordi arealene etter håndbok V712 har lik verdisetting. Slik blir arealene med i regnskapet men ikke vist 
spesifikt i tabellen. 
** Skog er i dette arealregnskapet avgrenset til skog med høy og svært høy bonitet. 

 

Det er også gjort en beregning av arealbeslaget av dyrkbar mark, som både kan være på eksisterende 
jordbruksareal (beite og skog), og på myr og fastmark som ikke er registrert som jordbruksområder. 
Dyrkbar mark er en usikker kategori å skille korridorene med, fordi spørsmålet om arealet i realiteten 
kan dyrkes ikke er avklart før enn rekke andre faktorer (natur, miljø, kultur m.m.) enn 
jordbruksverdien er vurdert. Dette er omtalt og tatt hensyn til i omfangsvurderingen. 

For fastsettelse av et tiltaks omfang er det vurdert i hvilken grad naturressursene endres som følge 
av tiltaket. Endringene kan omfatte at ressursen blir direkte nedbygd, at pågående eller framtidig 
utnyttelse blir vanskeliggjort på grunn av redusert tilgjengelighet. For jordbruksområder er det også 
vurdert om tiltaket vil påvirke større, sammenhengende jordbruksområder, eller mer isolerte 
enkeltteiger. Det er begrunnet på hvilken måte tiltaket vil medføre endring i omfang eller kvalitet.  

På et overordnet plannivå og for et planområde av denne størrelse er det ikke hensiktsmessig med 
en detaljert vurdering av om kvaliteten blir påvirket av avrenning eller luftbåren forurensing fra 
vegtrafikken osv. Dette spørsmålet må håndteres i neste planfase. 
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For å kompensere for de store delområdene er det i omfangsvurderingen søkt å fange opp nyansene 
i området, og dermed sikre at konsekvensen av tiltaket blir riktig (se kap 3.9).  

3.9 Konsekvensvurdering og usikkerhet 
Konsekvensen er fastsatt gjennom en vurdering og sammenstilling av verdi og omfang. Dette er gjort 
på en skala fra meget stor positiv konsekvens når tiltaket medfører en forbedring til meget stor 
negativ konsekvens når situasjonen forverres (jfr. figur 3.1).  

Tabell 3-6. Inndeling i konsekvensgrader, tegn- og fargekoder etter Håndbok V712 
Konse-
kvens 

Meget 
stor 

Meget  
til stor Stor Middels 

til stor Middels Lite til 
middels Liten Intet til 

liten 
Ube-

tydelig 
Positiv  ++++ +++/++++ +++ ++/+++ ++ +/++ + 0/+ 0 
Negativ  - - - - --- /---- - - - --/--- - - -/-- - 0/- 0 

 

I en tidlig planfase som i en kommunedelplan, er det usikkerhet knyttet både til verdivurderingene og 
omfangsvurderingene. Usikkerheten knyttet til verdivurderingene gjelder eventuelle uavdekkede 
forhold og verdier som ikke er fanget opp i registreringene.  

Usikkerheten i omfangsvurderingene er at veglinjen kan bli flyttet innenfor korridoren, ved 
detaljering og optimalisering i neste planfase. Det endelige konsekvensbildet vil derfor bli avdekket 
først i neste planfase. Men konsekvensvurderingene vil være tilstrekkelig og sikre nok til å brukes til 
valg mellom alternative korridorer. 

Konsekvensvurderingen tar utgangspunkt i en eksempellinje som det noen steder er mulig å flytte i 
neste planfase, mens andre steder er mer låst. 

3.10 Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Avgrensing av planområde og utforming av vegtiltaket i kommunedelplanen er tilpasset plannivået 
og gjort med tilstrekkelig detaljering til å kunne sammenligne og velge alternativ. I neste planfase vil 
dette detaljeres ytterligere. Dette kan føre til justeringer av tiltaket slik det er beskrevet og utformet i 
kommunedelplanen. Konsekvensutredningen gjøres med utgangspunkt i de løsninger som ligger i 
planalternativene. I tillegg gjøres det en vurdering av hvordan endringer og justering kan føre til at 
konsekvensene kan endres. Dette kan være justeringer som både reduserer og øker negativ 
konsekvens i planområdet.   

I neste planfase kan det bli aktuelt å gjennomføre avbøtende og kompenserende tiltak for å redusere 
negativ konsekvenser. Med avbøtende tiltak menes endringer som er konsekvensreduserende for 
berørte naturressurser. Kompenserende tiltak innebærer å fysisk erstatte viktige funksjoner eller 
verdier som går tapt. Generelt er konsekvensreduserende tiltak blant annet å sikre tilgang til 
restarealene på begge sider av veglinjen slik at de kan drives rasjonelt. Dette kan være driftsunder-
ganger, omlegging av lokale veier og i enkelte tilfeller jordskifte. Andre tiltak kan være flytting av 
matjord for å erstatte tap av fulldyrka mark, etablering av og utjevning av sideterreng på vegen slik at 
den kan driftes maskinelt. 
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4 Verdivurderinger 
I dette kapittelet gjøres verdivurderingen av delområdene kommunevis. Til sammen er 54 områder i 
syv kommuner vurdert som vist i Figur 4-1. 

4.1 Innledning 
Planområdet er delt inn kommunevis, utredningskorridoren er delt opp i delområder som er gitt en 
verdi i henhold til metoden. Områder med liten, eller ingen verdi er ikke tatt med videre inn i 
konsekvensvurderingen og har derfor ikke egne områdenavn.. For nærmere beskrivelse av metode 
og kriterier for verdisetting, henvises det til kapittel 3. Under vises oversiktskart for verdisettingen i 
utredningskorridorene med delområder og nummerering. 

 
Figur 4-1: Oversiktskart over utredningsområdet og verdiene i delområdene for fagtema naturressurs.  
 

De ulike delområdene presenteres kommunevis, fra sør til nord i fagrapporten. Følgende kommuner 
er inkludert i planarbeidet i Vest-Agder; Kvinesdal og Flekkefjord. I Rogaland; Lund, Eigersund, 
Sokndal, Bjerkreim og Gjesdal. Under hver kommune blir det vist registreringskart over viktige 



 

 

Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A010    Versjon: 01  

        

 Side 35 av 149 
 

interesser i området. For å få fremstilt de viktigste interessene, er bare de av størst betydning tatt 
med.  

Tabell 4-1: Oversikt over delområder i korridorene som er gitt en verdivurdering 
Kvinesdal Flekkefjord Lund Eigersund Bjerkreim Gjesdal 
K1 Opofte F1 Flikka L1 Tronvik E1 Grøsfjell B1 Åsen G1 Søyland 
K2 Refstiheia -

Høyland 
F2 Lona L2 Hamre E2 Storøy B2 Gjedrem -

Tengesdal 
G2 Strydesvatn 

K3 Birkeland F3 Lølandsvatn L3 Haukland E3 Rødland B3 Svelalia G3 Kydland 
 F4 Bakke L4 Høgåsen E4 Stølaknuden B4 Sveladalen G4 Gautedal 
 F5 Sira L5 Haukelandsmoen E5 Gløbstad B6 Kløgetveit G5 Nordåsen 
  L6 Skjeggjestad E6 Drange B7 Krågedal G6 Solheim 
  L7 Hovsheia E7 Årrestad B8 Laksesvela G7 Kyllingstad 
  L8 Drange E8 Ramsland B9 Storrsheia G8 Kringlelia 
  L9 Iglaheia E9 Eigestad B10 Runaskaret G9 Bollestad 
  L10 Djupedal E10 Lomeland B11 Bue  
  L11 Ualand    
  L12 Bjuland Sokndal   
  L13 Byrkjemo S1 Eia   
  L14 Tekse    
  L15 Refsland    

 

4.2 Generelt om utredningsområdet 

Landbruksressursene 
Landbruksressursene er samlebegrep for jord og skogbruk og er registrert/vist i eget registreringskart 
for hver kommune og viser fulldyrket jord, overflatedyrket jord/innmarksbeite og skog med middels, 
høy, og svært høy bonitet. 

I Vest-Agder er utredningsområdet preget av småskala jordbruk i et kupert landskap med 
konsentrasjoner av fulldyrka mark og innmarksbeite i området Feda -Birkeland, på Flikka og på Sira 
ved Lundevatnet. Ellers er det små lommer med jordbruksarealer omkranset av store skogsområder. 
Det er svært lite areal registrert som dyrkbart i denne delen av utredningskorridoren. Det er noen 
utmarksbeiter i Agder, men ingen registrerte beitelag.  

Skogen er den dominerende naturressursen i utredningsområdet i Vest Agder. Mye av skogen er av 
liten til middels bonitet og ligger i kupert terreng, oppdelt av bergskrenter og myrdrag som gir 
utfordrende driftsforhold. Det er også en del skog med høyrere bonitet i områdene Opofte, Feda, 
Flikka og Sira og noen av disse områdene har gode driftsforhold og er godt dekket med skogsveger 
som gjør det mulig med rasjonelt uttak av tømmer. 

I Rogaland er områdene øst i utredningsområdet (Lund og Eigersund) preget av småskala landbruk, 
med noen unntak ved Moi og Ualand hvor jordbruksarealene er mer sammenhengende. Fra og med 
Ualand og nordvestover, øker størrelsen og betydningen av jordbruksarealene i utrednings-
korridorene. I kommunene Bjerkreim og Gjesdal er det store sammenhengende områder med 
fulldyrka mark i dalførene Tengesdalen, Ognadalen, Sveladalen og Kydland-Bollestad. Innmarks-
beitene ligger i randsonen til fulldyrka mark og er ofte opparbeidet med vegsystem for rasjonell drift. 
En del av (ca 7 %) av innmarksbeitene i disse områdene er også dyrkbare. Området øverst i 
Laksesvela utmerker seg med store sammenhengende areal dyrkbar mark på myr og fastmark som 
ikke er registrert som jordbruksområde. Noen utmarksbeiter (beitelag) er registrert i Lund kommune. 
Skogbruksområdene reduseres i størrelse og betydning dess lenger vest man kommer i korridorene. 



 

 

Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A010    Versjon: 01  

        

 Side 36 av 149 
 

Kommunene Lund og Eigersund har det meste av skogen i korridorene som går i Rogaland, men mye 
av denne skogen har lav og middels bonitet og med varierende driftsforhold. 

I forhold til jordloven er forbruket av fulldyrka mark (arealbeslaget) en viktig faktor, og nedenfor 
vises en oversikt over omdisponering til andre formål enn landbruk i de berørte kommunene. Her ser 
vi at Gjesdal har størst årlig omdisponering, men Bjerkreim skiller seg ut med en omdisponering på 
over 2000 daa på et år i 2015. Dette skyldes ifølge kommunen [16] omdisponering og fradeling og 
oppretting av festegrunn til vindpark. Kommunen opplyser at de har ført opp alt omdisponert areal 
som de vurderer er dyrkbart, selv om bare deler av området blir bebygd med vindmøller og veger. 
Om vi ser bort fra det spesielle året 2015 i Bjerkreim, ser vi at det i snitt omdisponeres ca 240 daa 
årlig i de berørte kommunene samlet.  

 

Tabell 4-2: Oversikt over omdisponering av fulldyrka/dyrkbar jord i kommunene i 
utredningskorridorene. SSB 

 Omdisponering til andre formål enn 
landbruk i alt Dyrka jord Dyrkbar jord 

 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2012 2013 2014 2015 2016 
Flekkefjord 4 4 3 2 46 4 9 3 3 46 0 2 0 0 0 
Kvinesdal 5 2 27 22 22 5 2 22 5 3 0 0 5 17 19 
Eigersund 15 73 1 22 22 13 73 1 22 21 2 0 0 0 2 
Sokndal 1 3 27 4 21 1 3 27 4 21 0 0 0 0 0 
Lund 0 12 5 33 0 0 7 2 0 0 0 5 3 33 0 
Bjerkreim 67 2 6 2141 25 1 1 1 141 9 66 1 5 2000 16 
Gjesdal 69 11 192 273 36 49 12 120 120 36 20 10 72 153 0 

SUM 161 107 261 2497 172 73 107 176 295 136 88 18 85 2203 37 

Georessursene 
Georessursene er registrert og vist i eget registreringskart for hver kommune som viser grus- og 
pukkforekomster, samt forekomster av mineralressurser som naturstein og metaller. 

Når det gjelder grus og pukkforekomster er det registrert mange forekomster i utredningsområdet, 
men bare noen få er registrert som viktig eller meget viktig. Disse blir nevnt i verdivurderingen og i 
den grad de berøres av tiltaket. I forhold til mineralressurser er det på Ualand i Lund kommune 
registrert en større forekomst av apatitt som også går inn i Eigersund kommune. Forekomsten har 
fått navnet «Teksevatnet» og er en forekomst av internasjonal betydning. Utover dette er det mange 
punktregistreringer som er registrert med liten eller ingen lokal betydning. 

Vannressursene 
Vannressursene er vist i eget registreringskart for hver kommune og viser drikkevannskilder, områder 
med grunnvannspotensiale og grunnvannsbrønner. I forhold til vannressurser er det mange områder 
med grunnvannspotensiale i utredningsområdet, men bare noen av områdene har antatt betydelige 
ressurser. Disse områdene faller ofte sammen med de beste områdene med fulldyrka mark. Noen 
steder krysser korridorene nedbørsfelt til drikkevannskilder.   
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4.3 Kvinesdal kommune 

4.3.1 Registrering 

Kvinesdal er den nest største landbrukskommunen i Vest- Agder (i areal), og landbruket er en viktig 
næringsvei. Husdyrhold med storfe og sau utgjør størstedelen av landbruksproduksjonen. 
Kommunen har mye hogstmoden gran som gir god avvirkningsstatistikk.  

Registreringene viser at landbruksressursene jord og skog, har de største konsentrasjonen nordvest 
for Fedafjorden ved Feda/Birkeland (Figur 4-3). Her ligger både fulldyrka mark, innmarksbeiter og 
skog med høy bonitet. Lenger nord finner vi kun sporadisk skogsarealer med høy bonitet og noen 
små arealer med fulldyrka mark på Lille Meland og Store Meland. Det er registrert lite dyrkbar mark i 
korridoren. Det som finnes ligger i området Feda-Birkeland og er brukt som innmarksbeite i dag. 
Noen av skogsområdene med høy bonitet ligger delvis i bratt terreng rund Refstiheia på nordsiden av 
fjorden, mens andre skogsområder ligger i mer flatt terreng i området Feda- Birkeland.  

Når det gjelder georessurser er det bare registrert et natursteinsområde som heter Teistedal 
innenfor korridoren (Figur 4-4). Ressursen er registrert som økonomisk viktig og steinen blir brukt til 
tørrmuring. 

Når det gjelder vannressurser er det registrert flere grunnvassbrønner i korridoren og flere områder 
med grunnvannspotensiale blant annet på Feda (Figur 4-5). Disse områdene er i stor grad områder 
med bebyggelse eller jordbruk. 

I Fedafjorden ligger et rekefelt. Dette er ikke tatt med i verdi-/omfangsvurderingen, da bro over 
Fedafjorden er vurdert til å ikke påvirke rekefeltet i driftsfasen.  

 

 
Figur 4-2: Oversiktsbilde av Feda og Birkeland som viser en mosaikk av fulldyrka mark, innmarksbeite 
og skog. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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Figur 4-3: Registreringskart av landbruksressurser i Kvinesdal kommune.  
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Figur 4-4: Registreringskart av georessurser i Kvinesdal kommune.  
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Figur 4-5: Registreringskart av vannressurser i Kvinesdal kommune.  
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4.3.2 Verdivurdering av delområder 

Tema naturressurs er i Kvinesdal kommune delt inn i tre delområder for verdisetting. 

 
Figur 4-6: Verdikart for naturressurser i Kvinesdal kommune.  
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K1 Opofte 
I området er det både jordbruk og skogbruksverdier, men skogbruket dominerer. Noe innslag av 
fulldyrka areal i Dragedalen. Det er innslag av skog med høy bonitet i deler av området, men 
boniteten varierer. Området er kupert. Det ligger et natursteinsbrudd i området ved eksisterende 
E39, som antas å ha lokal verdi. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Liten til middels 

K2 Refstiheia-Høyland 
Området domineres av skog med varierende bonitet. Området er kupert, med bratte skrenter flere 
steder der boniteten er høyest. Nord for Birkeland mot Høyland har skogen svært høy bonitet. 
Driftsforholdene er ugunstig i deler av området, grunnet bratt/kupert terreng. Andre naturressurser 
av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Liten til middels 

K3 Birkeland 
Området består av bebygd sentrumsareal på Feda med lommer av jord og skogbruk innimellom. 
Nord for dagens E39 ligger et smalt, men sammenhengende parti med fulldyrka mark. Sør for E39 er 
det blanding mellom fulldyrka, overflatedyrka og innmarksbeite i mindre teiger. Skogbruksareal i 
området har høy bonitet. I dette området er det også et antatt betydelig grunnvannspotensiale i 
løsmassene langs Fedaelva på Feda og Refsti. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i 
området. 

Verdi: Middels  

4.3.3 Oppsummering 

Under er delområdene sin verdi vist samlet. Vi ser av tabellen under at de største verdiene for 
naturressurser ligger i området Birkeland som er vurdert til middels verdi. Ingen områder har fått 
stor verdi. Det er ikke registrert andre naturressurser av vesentlig betydning i utredningskorridoren. 

Det er kombinasjonen av skog med høy bonitet og noen områder med fulldyrka areal som er 
avgjørende for verdisettingen i utredningskorridoren som går i Kvinesdal kommune.  

Tabell 4-3: Samlet vurdering av naturressurser i Kvinesdal kommune. 
Nr Områdenavn Verdigrunnlag  
K1 Opofte Jordbruk/ skogbruk Liten til middels 
K2 Refstiheia-Høyland Skogbruk Liten til middels 
K3 Birkeland Jordbruk/skogbruk Middels  
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4.4 Flekkefjord kommune 

4.4.1 Registrering 

Flekkefjord kommune sine naturressurser er hovedsakelig skog med noen innslag av jordbruk i 
dalførene som for eksempel på Sira. Innenfor utredningskorridorene ligger de største 
landbruksverdiene på Løland, Lille- og Storedrange, Flikka og Sira. 

Det finnes noen små områder med fulldyrka mark innenfor utredningsområdet (Figur 4-8). Den 
største konsentrasjonen ligger på Flikka og på Sira, men det er også lommer med fulldyrka mark på 
Lille – og Storedrange og på Løland. Det er registrert lite dyrkbar mark i området og det som finnes er 
for det meste brukt som innmarksbeiter i dag. 

Skogen i området har hovedsakelig middels bonitet, med innslag av høy bonitet noen steder, blant 
annet langs hele Loia og Lundevatnet, til Sira. På nordsiden, er det skog med høy bonitet fra Løland 
mot Sira. 

Når det gjelder georessurser er det bare registrert noen grusforekomster på Sira som er i kategorien 
viktig/lite viktig som byggeråstoff (Figur 4-9). Ingen områder er registrert i kategorien meget viktig. 
Det er ikke registrert viktige mineraler i utredningsområdet. 

Når det gjelder vannressurser er det registrert flere grunnvassbrønner i utredningsområdet og et 
område på Sira med betydelig grunnvannspotensiale (Figur 4-10). Dette området på Sira er i stor grad 
byggeområder eller jordbruksområder. Det er ikke registrert drikkevannskilder i utredningsområdet. 

 

Figur 4-7: Jord- og skogbruksarealer på Flikka.  (Foto: Kjell Inge Søreide) 
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Figur 4-8: Registreringskart av landbruksressurser i Flekkefjord kommune.  
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Figur 4-9: Registreringskart av georessurser i Flekkefjord kommune.  
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Figur 4-10: Registreringskart for vannressurser i Flekkefjord kommune.  
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4.4.2 Verdivurdering av delområder 

Tema naturressurs er i Flekkefjord kommune delt inn i 5 delområder for verdisetting. 

 

Figur 4-11: Verdikart for naturressurser i Flekkefjord kommune.  
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F1 Flikka 
Jordbruksarealene i delområdet ligger i all hovedsak på Flikka og på Stordrange. På Flikka ligger det 
fulldyrka mark og innmarksbeite vest (på nedsiden) av E39, omkranset av skogsområder med høy 
bonitet. Skogsområdene ligger noe bratt og ulendt til. Lenger sør for Flikka ligger skogsområder med 
høy bonitet og de er mindre bratte, men noe kupert enkelte steder. Det er fulldyrka mark og 
innmarksbeite på Litle Drange og Stordrange. Jordbruksområdene er generelt små, oppdelt og 
mindre egnet for rasjonell drift. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 

F2 Lona  
Området Lona ligger nord for Flikka langs fv. 466 mot Lølandsvatn. Dette er hovedsakelig 
skogsområder med høy bonitet som er kupert og delvis bratte. Noen små områder med fulldyrka 
mark ligger på vestsiden av fv. 466. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Liten til middels 

F3 Lølandsvatnet 
Langs Lølandsvatnet ligger det flere gårdsbruk med fulldyrka mark, og noe overflatedyrka og 
innmarksbeite. Jordbruksarealene er omkranset av skogsområder med høy bonitet. Flere 
skogsområder ligger i bratt og ulendt terreng med mindre gode driftsforhold. Jordbruksområdene er 
generelt små, oppdelte og mindre egnet for rasjonell drift. Andre naturressurser av betydning er ikke 
registrert i området. 

Verdi: Liten til Middels 

F4 Bakke  
Skog med høy bonitet er registrert i dalsiden sør for elva Sira og gårdsbruk/boligområdene som ligger 
der. Området er kupert, men delvis utbygd med skogsveger som gjør det mulig å ta ut skog. 
Jordbruksarealene i dette området er små, oppdelte og mindre egnet for rasjonell drift.. Andre 
naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 

F5 Sira  
Langs begge sider av elva Sira, ligger det sammenhengende fulldyrka areal med god arrondering. 
Disse arealene er omkranset av gode arealer med innmarksbeiter som videre grenser til 
skogsområder med høy bonitet. Det er område med antatt betydelig grunnvannspotensiale på begge 
sider av elven Sira. Disse områdene er også registrert som område med grusforekomst, men de er 
kategorisert som «lite viktig». Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 
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Figur 4-12: Jordbruksområder med fulldyrka mark nord og sør for elva Sira, omkranset av skog med 
høy bonitet.  Ortofoto. 

4.4.3 Oppsummering 

Under er delområdene sin verdi vist samlet. Som vi ser av tabellen er det delområdet F5 Sira, som har 
fått størst verdi i Flekkefjord kommune, på grunn av fylldyrka areal med god arrondering på slettene 
langs elven. Ellers har områdene Loga/Flikka og Bakke fått middels verdi på grunn av skog med høy 
bonitet og middels gode driftsforhold.  

Tabell 4-4: Verdisetting av delområder i Flekkefjord kommune. 
Id  Navn Ressurs Verdi 
F1 Loga/Flikka Jordbruk/skogbruk Middels 
F2  Lona Jordbruk/ skogbruk Liten til middels 
F3 Lølandsvatnet Jordbruk/ skogbruk Liten til middels 
F4 Bakke Skogbruk Middels 
F5 Sira Jordbruk/skogbruk Middels til stor 
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4.5 Lund kommune 

4.5.1 Registrering 

Landbruket har stor betydning i Lund kommune. Produksjonen er dominert av melk og sauehold, der 
nesten all fulldyrka jord, overflatedyrket jord og innmarksbeite benyttes til grasproduksjon. I 
områdene Lundevatn-Moi-Hovsvatn og Eik er det konsentrerte landbruksområder med både skog- og 
jordbruk. Et sammenhengende landbruksområde strekker seg også fra Ualand til Teksevatnet og 
denne konsentrasjonen av jord og skog er viktig for landbruksnæringen i kommunen. Lund kommune 
har en landbruksplan fra 2012 [17] med et kart som klassifiserer ulike landbruksressurser. 

I forhold til mineralressurser er Dalane også en del av anortosittprovinsen i Rogaland. Langs hele 
Ualand er det flere forekomster av apatitt, som gir en frodig vegetasjon, pga. fosforinnholdet. 
Anortosittprovinsen er en del av Magma Geopark, som har internasjonal verdi.  

Utredningskorridorene går gjennom viktige landbruksareal på Moi, langs Hovsvatnet og ved Eidsvatn 
(Figur 4-14). Det samme gjelder området som strekker seg fra Heskestad i sør, nordover forbi Ualand 
mot Teksevatnet og gårdene Bjuland og Byrkjemo. Store deler av disse områdene er i Lund kommune 
sin Landbruksplan [17]  markert som areal av god kvalitet og godt jordbruksmiljø, samt produktiv 
skog av høy verdi. Jordbruksarealene består i hovedsak av fulldyrka mark, men overflatedyrka jord 
forekommer også, i tillegg til store innmarksbeiter. Noen små areal med innmarksbeite og myr er 
registrert som dyrkbar. Tett inntil innmarksbeitene ligger skogsareal med høy bonitet. Det er 
registrert to utmarksbeiteområder som er berørt av utredningskorridorene.  

Når det gjelder georessurser er det flere grus- og pukkforekomster i utredningsområdet, men ingen 
er kategorisert som «meget viktig». Det går en internasjonal viktig forekomst av industrimineral, 
gjennom området. (Figur 4-16). Graden av direkte konflikt med forekomsten er uavklart fordi 
avgrensingen av ressursen og aktuelle driftsmetoder ikke er kjent.  

Når det gjelder vannressurser er det registrert flere grunnvannsbrønner i utredningsområdet og flere 
områder med betydelig grunnvannspotensiale (Figur 4-18). Det er registrert to drikkevannskilder i 
berøring med utredningskorridorene. Den ene er Heiavatnet vest for Moi knyttet til Moi vannverk. 
Det andre er Gjuvvotni øst for Ualand.  

 
Figur 4-13: Jordbruksområdene på Haukelandsmoen sett fra Hovsvatn mot Lundevatn. (Foto: Kjell 
Inge Søreide). 
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Figur 4-14: Registreringskart av landbruksressurser i Lund kommune.  
 

 
Figur 4-15: Ualand sett fra sør, fra Ualandsvatn til Bilstadvatn. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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Figur 4-16:Registreringskart av georessurser i Lund kommune.  
 

 
Figur 4-17:Grus og pukkuttak på Drange i Drangsdalen.  
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Figur 4-18:Registreringskart av vannressurser i Lund kommune.  
 

 
Figur 4- 19: Landbruksområdene ved Bilstadvatn. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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4.5.2 Verdivurdering av delområder 

Tema naturressurs er i Lund kommune delt inn i 15 delområder for verdisetting (figur 4-18).  

  
Figur 4-20:Verdikart for naturressurser i Lund kommune.  

L1 Tronvik  
Tronvik har skogsområde med høy bonitet i brattlendt terreng med ugunstige driftsforhold. Noen 
små teiger med fylldyrka jord ligger innerst i Tronvik. Andre naturressurser av betydning er ikke 
registrert i området. 

Verdi: Liten til middels 

L2 Hamre  
Dette er et sammenhengende jordbruksområde fra Hamre og nordover mot Moi. Her er det blanding 
av innmarksbeite og fulldyrka areal. Deler av innmarksbeite er dyrkbar jord. Noen få teiger er 
overflatedyrka jord. Arealene er oppdelte dette reduserer potensialet for rasjonell drift. Andre 
naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

L3 Haukland  
Området er preget av store innmarksbeiter i liene over bebyggelsen. Noe fulldyrka areal ligger tett på 
bebyggelsen på Tangeland. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området.  

Verdi: Middels 
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L4 Høgåsen  
Området har blanding av skog med høy bonitet og fjell. Terrenget er kupert, bratt og driftsforholdene 
er ikke gunstige. Området inngår i et fjellområde registrert som beiteområde for sau. Andre 
naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Liten til middels 

L5 Hauklandsmoen 
Området har et større fulldyrka areal på Moen i sørlig ende av Hovsvatnet. Arealet har god 
arrondering og gunstige driftsforhold der teiginndelingen gjør det mulig med rasjonell drift av 
arealene. Området er også markert som «areal av god kvalitet og godt jordbruksmiljø» i Lund 
kommune sin kommuneplan [17]. Området er i tillegg registrert som en grusforekomst og med et 
antatt betydelig grunnvannspotensiale. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i 
området. 

Verdi: Stor 

L6 Skjeggjestad 
Området har skog med høy, og noe svært høy, bonitet i skråningen langs Hovsvatnet. Området er 
markert som «produktiv skog av høy verdi» i Lund kommune sin landbruksplan. Det er bygd 
skogsveger i området for rasjonelt uttak skog. Deler av området er svært bratt. Det er også noen små 
areal med fulldyrka mark på Skjeggjestad, med tilhørende innmarksbeiter. Området inngår i et større 
område med noe grunnvannspotensiale og det ligger et nedlagt steinbrudd på neset (Skjeggjestad). 
Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels  

L7 Hovsheia 
På Hovsheia er det fulldyrka mark og skog som dominerer. Skog med høy bonitet, og flere skogsveger 
er knyttet til området. Området er markert som «produktiv skog av høy verdi» i Lund kommune sin 
landbruksplan [17]. Fulldyrka mark og innmarksbeite ligger lenger nede ved Hovsvatnet. 
Innmarksbeite har dyrkbar jord. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

 
Figur 4-21: Skjeggjestad fremst i bildet og Hovsheia på andre siden av vannet. (Foto: Kjell Inge 
Søreide). 
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L8 Drange 
Området strekker seg fra enden av Hovsvatnet i Drangsdalen og vestover med skogsområder med 
høy bonitet langs E39. På Drange vest i området ligger et grus- og pukkuttak og noen teiger med 
fulldyrka mark. Deler av området har grunnvannspotensiale og grus – og pukkuttaket er registrert 
som viktig. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Liten til middels 

L9 Iglaheia 
Her finnes små teiger fulldyrka mark og innmarksbeite og noe skog med høy bonitet i hellinga ned 
mot Eidsvatn ved Sandsmork. Deler av området er markert som «produktiv skog av høy verdi» i Lund 
kommune sin landbruksplan [17]. Fulldyrka mark i små teiger er også å finne ved Dybingsvatnet ved 
Dybing og Langhus. Området har oppdelt skogsareal med varierende bonitet og noe krevende 
driftsforhold på grunn av terrenget. Det er noe grunnvannspotensiale lengst øst i området. Deler av 
området er også registrert som utmarksbeite med mer enn 75 sau pr km2. Andre naturressurser av 
betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Liten til middels 

L10 Djupedal 
Området har varierte kvaliteter. Skogsområdene har i hovedsak høy, og noe middels, bonitet. Et 
mindre areal med fulldyrka jord og et større areal med innmarksbeite er lokalisert nord for 
Husafjellet. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Liten til middels 

L11 Ualand 
Området har sammenhengende fulldyrka areal i dalføret, med innslag av innmarksbeiter som også er 
dyrkbare. En del av jordbruksarealet er oppdelt i mindre teiger. Området strekker seg fra 
Ualandsvatn i sør, og gjennom Ualand til Bilstadvatn i nordvest. Området er også markert som «areal 
av god kvalitet og godt jordbruksmiljø» i Lund kommune sin kommuneplan [17]. En internasjonal 
viktig forekomst av industrimineral går gjennom området. Helt sør ved Ualandsvatn er det antatt 
betydelig grunnvannspotensiale. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Stor 

L12 Bjuland 
Dette er et område med innmarksbeite, fulldyrka mark og skogsområde i randsonene med høy og 
middels høy bonitet. Områder med innmarksbeite og fulldyrka mark ned mot Bilstadvatn er noe 
fragmentert. Men lenger nord i dalen ligger flere store areal med fulldyrka mark som har god 
arrondering og dermed gode driftsforhold. Skogsarealene er stedvis vanskelig tilgjengelig på grunn av 
bratt og kupert terreng. Området er også markert som «areal av god kvalitet og godt jordbruksmiljø» 
i Lund kommune sin kommuneplan [17]. Deler av området er registrert med grunnvannspotensiale. 
Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

L13 Byrkjemo 
Området er et sammenhengende jordbruksområde nord for Bilstadvatnet, med godt arronderte 
fulldyrka areal som kan driftes funksjonelt. Området har i hovedsak fulldyrka areal, med noe 
innmarksbeite som er dyrkbart. Området er også markert som «areal av god kvalitet og godt 
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jordbruksmiljø» i Lund kommune sin kommuneplan [17]. Deler av området er registrert med antatt 
betydelig grunnvannspotensiale. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Stor 

L14 Tekse 
Området har en mosaikk av fulldyrka mark og innmarksbeiter. Innmarksbeitene ligger som store 
sammenhengende areal, i en funksjonell sammenheng med de fulldyrka arealene. Området er også 
markert som «areal av god kvalitet og godt jordbruksmiljø» i Lund kommune sin kommuneplan. En 
internasjonal viktig forekomst av industrimineral går gjennom området [14]. Andre naturressurser av 
betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

L15 Refsland 
Området består for det meste av fulldyrka areal, men også noe overflatedyrka mark og innmarks-
beite. Deler av innmarksbeite er dyrkbar jord. Arealene har en god arrondering som innbyr til 
rasjonell drift. Området er også markert som «areal av god kvalitet og godt jordbruksmiljø» i Lund 
kommune sin kommuneplan [17]. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Stor 

4.5.3 Oppsummering 

I tabellen under er delområdene sin verdi vist samlet. I Lund kommune er det særlig området på 
Hauklandsmoen og områdene Ualand-Refsland som har fått middels/stor og stor verdi. Her er 
sammenhengende landbruksområder over store areal. Ved Hovsvatn er det også en del skogs-
områder med høy bonitet, i området der det er bygd en del skogsveger. Det er noen drikkevanns-
kilder i området og noen få grus og pukkuttak. Apatittforekomsten «Teksevatnet» som går gjennom 
deler av kommunen er av internasjonal interesse. 

Tabell 4-5: Verdisetting av delområder i Lund kommune.  

 

  

Id  Navn Kategori Verdi 
L1 Tronvik Skogbruk Liten til middels 
L2 Hamre Jordbruk Middels til stor 
L3 Haukland Jordbruk Middels 
L4 Høgåsen Skogbruk/jordbruk Liten til middels 
L5 Hauklands-moen Jordbruk Stor 
L6 Skjeggjestad Skogbruk/jordbruk Middels 
L7 Hovsheia Skogbruk/jordbruk  Middels til stor 
L8 Drange Skogbruk/jordbruk Liten til middels 
L9 Iglaheia Jordbruk/skogbruk Liten til middels 
L10 Djupedal Skogbruk Liten til middels 
L11 Ualand Jordbruk Stor 
L12 Bjuland Skogbruk/jordbruk Middels til stor 
L13 Byrkjemo Jordbruk Stor 
L14 Tekse Jordbruk/skogbruk Middels til stor 
L15 Refsland Jordbruk Stor 
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4.6 Eigersund kommune 

4.6.1 Registrering 

Landbruket i Eigersund er ifølge kommunen sin landbruksplan [18], preget av mange store bruk i 
indre strøk av kommunen, og mange små langs kysten. Jordbruksproduksjonen er relativt ensartet 
med hovedvekt på storfe- og saueproduksjon. Eigersund er en stor sauekommune nasjonalt sett, 
etter antall vinterfôra sau. Kjerneområde landbruk er vist som «hensyn landbruk» i kommuneplanen 
[19] og deler av kjerneområdet faller innenfor utredningsområdet. Dette er omtalt i verdivurderingen 
av de aktuelle delområdene. 

Det er stort sett næringsfattige bergarter i Eigersund kommune, og jordsmonnet bærer tydelig preg 
av dette. Innimellom finner en derimot svært fruktbare områder. Dette er diabasganger, som oftest 
går fra vest mot øst og her finner de mest frodige skogsområdene i kommunen. 

Landbruksområdene som blir berørt av utredningskorridorene, er Årrestad og området fra 
Grøsfjellvatn – Helleland og over mot Saglandsvatn ( Figur 4-23). Store deler av områdene er 
småkuperte med lommer av fulldyrka mark, omgitt av store areal med innmarksbeite. I korridoren 
Eide -Sagland er det noen små myrområder som er registrert som dyrkbar. Det finnes også lommer 
med skog av høy bonitet. En god del av arealene er satt av som kjerneområde landbruk i Eigersund 
kommune sin kommuneplan [19]. 

Når det gjelder georessurser er det flere grus- og pukkforekomster i utredningsområdet. Bare en av 
disse er kategorisert som «meget viktig» og dette er forekomsten på Birkeland. Det går en 
internasjonal viktig forekomst av industrimineral gjennom området vestover fra Teksevatnet og nord 
for Birkeland (Figur 4-24). Graden av direkte konflikt med forekomsten er uavklart fordi avgrensingen 
av ressursen og aktuelle driftsmetoder ikke er avklart.  

Når det gjelder vannressurser er det registrert flere grunnvannsbrønner i utredningsområdet og noen 
få områder med grunnvannspotensiale (Figur 4-25). Det er registrert to offentlige drikkevannskilder i 
berøring med utredningskorridorene. Den ene er knyttet til nedbørsfeltet til nedbørsfeltet rundt 
Eftelandsvatn og det andre til nedbørsfeltet ved Erekjer litt lenger sør. 

 
Figur 4-22: Området fra Årrestad østover mot Teksevatn. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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Figur 4-23:Registreringskart av landbruksressurser i Eigersund kommune. 
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Figur 4-24:Registreringskart av georessurser i Eigersund kommune.   
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Figur 4-25:Registreringskart av vannressurser i Eigersund kommune.   
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4.6.2 Verdivurdering av delområder 

Tema naturressurs er i Eigersund kommune og del av Sokndal kommune delt inn i 10 delområder for 
verdisetting. 

 
Figur 4-26:Verdikart for naturressurser i Eigersund kommune.  

 

E1 Grøsfjell 
Området har fulldyrka mark og innmarksbeite, og jordbruksområdet henger sammen fra Grøsfjell 
sørover gjennom Eigaland og til Skailand. Innimellom finnes skogsareal med høy bonitet. 
Innmarksbeite er den dominerende arealkategorien og områdene har god arrondering og funksjonell 
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sammenheng med fulldyrka areal. Det er et grunnvannspotensial på Grøsfjell. Andre naturressurser 
av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

E2 Storøy 
Området består av øya Storøy i Grøsfjellvatnet. Mesteparten av øyen har skog med høy bonitet uten 
innslag av jordbruk. Det er ikke vei til øyen så driftsforholdene vil være utfordrende. Området er en 
del av kjerneområde landbruk. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels  

E3 Rødland 
Området er noe oppdelt med fulldyrka mark, innmarksbeite og skogsområdet som har høy bonitet. 
Det ligger noen større fulldyrka areal med god arrondering vestover mot Røydlandstjørna. Mer 
oppdelt og kupert areal mot Grøsfjellvatnet. Deler av området er kjerneområde landbruk. Andre 
naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

E4 Stølaknuden 
Området med noen få innslag av fulldyrka mark og noen større områder med innmarksbeite. Det er 
også noen større sammenhengende skogsareal med høy bonitet i området. Deler av området er 
kjerneområde landbruk. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 

E5 Gløbstad 
Området har et lite område med fulldyrka mark med større innmarksbeiter rundt. Andre 
naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 

E6 Drange 
Drange har noe fulldyrka mark, store areal med innmarksbeite og noen skogsområdet med høy 
bonitet. Området er oppdelt og kupert. Arronderingen av arealene er ikke optimal med tanke på 
rasjonell landbruksdrift. Det er registrert et område med grunnvannspotensiale på Dybing. Deler av 
området er kjerneområde landbruk. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor  

E7 Årrestad 
Området er kupert med konsentrasjoner av fulldyrka areal der terrenget og grunnforholdene tillater 
det. Områdene Hæstad, Årrestad, Slettebø mfl. er gode jordbruksområder, men på grunn av kupert 
terreng er ikke driftsforholdene optimale. Innmarksbeitene omkranser de fulldyrka arealene, noe 
som gir potensiale for rasjonell beitedrift. Det er innslag av skogsareal med noe høy og noe lav 
bonitet. Området er en del av kjerneområde landbruk jf. kommuneplanen [19]. En internasjonal 
viktig forekomst av industrimineral går gjennom området. Det er registrert et område på Tekse med 
antatt betydelig grunnvannspotensiale.  

Verdi: Middels til stor 

E8 Ramsland 
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Området har fulldyrka areal med god arrondering rundt Ramsland, Svålestad, Strømstad som ligger 
mellom Høyland og Birkeland. Innmarksbeite og noe skog med høy bonitet dominerer nordover i 
området. Veger og bebyggelse deler opp arealene noe. Stedvis er terrenget småkupert og bratt, noe 
som gjør rasjonell drift av arealene utfordrende. Deler av området er kjerneområde landbruk [19]. En 
internasjonal viktig forekomst av industrimineral går gjennom området. På Birkeland er det registrert 
et sand/grusuttak som er sporadisk brukt som forsyning av byggeråstoff lokalt (2016). Det er usikkert 
om dette er i bruk nå. I deler av området er det på elveslettene antatt betydelig 
grunnvannspotensiale og det er to nedbørsfelt til drikkevannskilder registrert i området. Den ene 
drikkevannskilden er knyttet til nedbørsfeltet ved Erekjer, og den andre er knyttet til nedbørsfeltet 
rundt Eftelandsvatn. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 

E9 Eigestad 
Jordbruksområdene ved Eigestad og Tveiti har stort innslag av innmarksbeite og noen lommer med 
fulldyrka areal. Det er også innslag av skog med høy bonitet. Området er relativt oppdelt på grunn av 
det kuperte terrenget. Deler av området er kjerneområde landbruk jf. kommuneplanen [19]. I deler 
av området er det også registrert grunnvannspotensiale. Andre naturressurser av betydning er ikke 
registrert i området. 

Verdi: Middels 

E10 Lomeland  
Området har fulldyrka mark med god arrondering og sammenheng med godt arronderte 
jordbruksareal videre mot Sleveland. Deler av området er registrert som kjerneområde landbruk jf. 
kommuneplanen [19]. I deler av området er det også registrert grunnvannspotensiale.  

Verdi: Middels til stor 

4.6.3 Oppsummering 

Under er delområdene sin verdi vist samlet. Som vi ser av tabellen har Eigersund kommune flere 
verdifulle jord- og skogsområder fra Grøsfjell og sørover, og fra Grøsfjell og nordvestover mot 
Helleland. Vest for Teksevatnet er det sammenhengende gode jordbruksområder. Høyeste 
verdisetting i Eigersund er middels til stor verdi. Da arealene er noe oppdelte og arealer med 
innmarksbeite dominerer. Det er noen drikkevannskilder i området og noen få grus og pukkuttak. 
Apatittforekomsten «Teksevatnet» går gjennom deler av kommunen er av internasjonal interesse. 

Tabell 4-6: Verdisetting av delområder i Eigersund kommune.  
 

  

Id  Navn Kategori Verdi 
E1 Grøsfjell Jordbruk Middels til stor 
E2 Storøy Skogbruk Middels 
E3 Rødland Jordbruk Middels til stor 
E4 Stølaknuden Jordbruk Middels 
E5 Gløbstad Jordbruk Middels 
E6 Drange Jordbruk Middels til stor 
E7  Årrestad  Jordbruk Middels til stor 
E8 Ramsland Jordbruk/Skogbruk Middels 
E9 Eigestad Jordbruk Middels 
E10 Lomeland Jordbruk Middels til stor 
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4.7 Sokndal 
Utbedring av fv. 32 fra kryss ved Grøsfjell (korridor R3) mot Hauge i Dalane medfører noe tiltak i 
Sokndal kommune. Innenfor utredningsområdet i Sokndal kommune er det et delområde som er 
verdivurdert. 

4.7.1 Registrering 

Siden bare en liten del av kommunen er berørt av tiltaket, er omfanget av registrering og beskrivelse 
redusert i forhold til de andre kommunene i prosjektet. 

Landbruksområdene som blir berørt av utredningskorridorene ligger nord for Eiavatnet og sørover 
forbi Eia langs fv 32. Området er småkuperte med lommer av fulldyrka mark, omgitt av store areal 
med innmarksbeite og skog. En god del av arealet ved Eia er satt av som hensynsone landbruk i 
Sokndal sin kommuneplan, arealdelen 2011-2022 [20].  

 
Figur 4-27:Registreringskart av landbruksressurser i Sokndal kommune.   

 

Når det gjelder georessurser er det ikke registrert slike i utredningsområdet. Når det gjelder 
vannressurser er det registrert en grunnvannsbrønn i utredningsområdet og et område med 
grunnvannspotensiale (Figur 4-28).  

 
Figur 4-28:Registreringskart av vannressurser i Sokndal kommune.   
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4.7.2 Verdivurdering 

Tema naturressurs er i Sokndal kommune har et delområde for verdisetting. 

 
Figur 4-29:Verdikart for naturressurser i Sokndal kommune.  

S1 Eia 
Området ligger i Sokndal kommune og har en del større teiger med innmarksbeite og små teiger med 
fulldyrka innimellom. Det er også noen skogsområder med høy bonitet i randsonene rundt 
jordbruksområdene. Terrenget er kupert og de fulldyrka arealene ligger noe spredt, noe som gir 
driftsulemper. Det er registrert et begrenset grunnvannspotensiale i området. Andre naturressurser 
av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 

 

4.7.3 Oppsummering 

Som vi ser av tabellen under har Sokndal kommune et område i utredningskorridoren med middels 
verdi. 

Tabell 4-7: Verdisetting av delområder i Sokndal kommune.  
 

  
Id  Navn Kategori Verdi 
S1 Eia Jordbruk/skogbruk Middels 
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4.8 Bjerkreim 

4.8.1 Registrering 

Bjerkreim er også blant de store sauekommunene i landet, med ca. 20 000 vinterfôrede sauer og de 
har en av landets beste lakseelver i Bjerkreimsvassdraget.  Jordbruket i Bjerkreim er tradisjonelt der 
produksjon av grovfôr, melk, storfe- og sauekjøtt er bærebjelkene.  

Bjerkreim kommune har ikke satt av kjerneområde landbruk i sin kommuneplan [21], da de mener 
dette vil øke presset på landbruksområdene. 

De største og mest sammenhengende jordbruksområdene som blir berørt av utredningskorridorene 
ligger langs Bjerkreimsvassdraget, i Sveladalen, nord i Ognadalen og på Bue (Figur 4-31). Dette er 
områder med fulldyrka mark som har god arrondering og store innmarksbeiter i 
randsonene/dalsidene. Mange av innmarksbeitene er tilgjengelige med driftsveger, noe som gir 
potensiale for gjødsling og høy avling. Relativt store areal med innmarksbeite er registrert som 
dyrkbare i områdene rundt Vikeså, Sveladalen og øvre Ognadalen. Øverst i Laksesvela ligger det også 
et stort areal med myr og fastmark som er registrert som dyrkbart. Skog er en avgrenset ressurs, som 
har mindre betydning i utredningskorridorene.  

Når det gjelder georessurser er det flere sand- og grusforekomster i dalførene, men få aktive uttak 
(Figur 4-32). Det går en internasjonal viktig forekomst av industrimineral gjennom området fra Åsen 
mot Berse-Odland. Graden av direkte konflikt med forekomsten er uavklart fordi avgrensingen av 
ressursen og aktuelle driftsmetoder ikke er avklart. På Odland inn mot Ørsdalsvatnet er det registrert 
en grusressurs som er antatt viktig. På Litle Svela ligger et stort massetak med 20 meter driftshøyde. 
Ressursen er meget viktig forekomst i forsyningen av betongtilslag. 

Når det gjelder vannressurser er det også antatt betydelig grunnvannspotensiale (Figur 4-33) i 
grusforekomstene. Det er registrert flere grunnvassbrønner i utredningsområdet, og to 
drikkevannskilder i berøring med utredningskorridorene. Den ene drikkevannskilden er knyttet til 
nedbørsfeltet rundt Eftelandsvatn som også delvis ligger i Eigersund kommune. Den andre er knyttet 
til nedbørsfeltet rundt Snøsvatnet.  

 
Figur 4-30: Bilde mot nord med fulldyrka areal rundt tettstedet Bjerkreim. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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Figur 4-31:Registreringskart for landbruksressurser i Bjerkreim kommune.  
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Figur 4-32: Registreringskart for georessurser i Bjerkreim kommune.  
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Figur 4-33: Registreringskart for vannressurser i Bjerkreim kommune. 
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4.8.2 Verdivurdering av delområder 

Tema naturressurs er i Bjerkreim kommune delt inn i 11 delområder for verdisetting. 

 
Figur 4-34:Verdikart for naturressurser i Bjerkreim kommune.  

 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A010    Versjon: 01  

        

 Side 72 av 149 
 

B1 Åsen 
Områdets landskap er preget av slake åser med innmarksbeite og skogsområder med høy bonitet. 
Fylldyrka mark ligger noe spredt, og noe av innmarksbeite er dyrkbar mark. Området er godt dekket 
med driftsveger og dette gir potensiale for rasjonell drift og høy produksjon på innmarksbeitene. En 
internasjonal viktig forekomst av industrimineral går gjennom området. Deler av området har 
grunnvannspotensiale, men ikke betydelig. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i 
området. 

Verdi: Middels til stor 

B2 Gjedrem-Tengesdal 
Området er en del av et sammenhengende frodig jordbruksområde fra Fotlandsvatnet i sør til 
Svelavatnet i nord. En av Norges beste lakseelver, Bjerkreimselva, går gjennom området. Området 
har store areal med fulldyrka mark i dalbunnen, med god arrondering. Det er store innmarksbeiter og 
noe skog med høy bonitet i dalsidene og på åsene langs vassdraget. Noen av innmarksbeitene er 
også registrert som dyrkbare. Området er godt dekket med driftsveger ut i skog og beiteområder, og 
dette gir potensiale for rasjonell drift og høy produksjon på innmarksbeitene. Det er antatt betydelig 
grunnvannspotensiale i områdene langs elven, i de samme områdene som er registrert med 
grusressurser av mindre verdi. På Odland er det registrert en grusressurs som er antatt viktig og deler 
av en internasjonal viktig forekomst av industrimineral. Andre naturressurser av betydning er ikke 
registrert i området. 

Verdi: Stor 

B3 Solberg 
Området er preget av et landskap med slake åser med innmarksbeite og skogsområder med høy 
bonitet. En del av området er også fylldyrka mark, men de ligger noe spredt. Noe av innmarksbeite er 
dyrkbar mark. Området er godt dekket med driftsveger og dette gir potensiale for rasjonell drift og 
høy produksjon på innmarksbeitene. Langs Liabekken er det registrert område med antatt betydelig 
grunnvannspotensiale. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

B4 Svelalia 
Dette er et skogsområde med høy og svært høy bonitet omgitt av innmarksbeite og lommer med 
fulldyrka mark. Noen av innmarksbeitene er også registrert som dyrkbare. Terrenget gir gode 
driftsforhold og deler av arealet har vegtilkomst. På Litle Svela ligger et stort massetak med 20 meter 
driftshøyde. Ressursen er meget viktig forekomst i forsyningen av betongtilslag. Området har også 
grunnvannspotensiale, men antatt ikke betydelig. Andre naturressurser av betydning er ikke 
registrert i området. 

Verdi: Middels 
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B5 Sveladalen  
Området har store sammenhengende areal med fulldyrka mark med god arrondering. 
Innmarksbeitene ligger i dalsidene, i en funksjonell sammenheng med fulldyrka mark i dalbunnen. 
Området er godt dekket med driftsveger og dette gir potensiale for rasjonell drift og høy produksjon 
på arealene. Noen av innmarksbeitene er også registrert som dyrkbare. På Litlesvela er det en viktig 
forekomst av grus og med et antatt betydelig grunnvannspotensiale. Andre naturressurser av 
betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Stor 

 

 

Figur 4-35: Bilde tatt fra Vikeså og sørover. I forgrunnen ligger Svelavatnet. Til venstre ser vi mot 
Gjedrem og til høyre Sveladalen. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
 

B6 Kløgetveit 
Området har fulldyrka mark, innmarksbeite og små skogsområder med høy bonitet. Fulldyrka mark 
og innmarksbeite ligger i en funksjonell sammenheng. Driftsveger i området gir god tilgang til 
arealene, men oppdeling og kupert terreng gir driftsulemper. Noen av innmarksbeitene og noe 
myr/fastmark er også registrert som dyrkbare. Det er grunnvannspotensiale i området, men ikke 
betydelig. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

B7 Krågedal 
Området har store sammenhengende areal med fulldyrka mark med god arrondering, som henger 
sammen med jordbruksareal med stor verdi i Sveladalen. Innmarksbeitene ligger i dalsidene, i en 
funksjonell sammenheng med fulldyrka mark i dalbunnen. Området er godt dekket med driftsveger 
og dette gir potensiale for rasjonell drift og høy produksjon på arealene. Noen av innmarksbeitene er 
også registrert som dyrkbare. Det ligger også store fulldyrka mark areal høyere opp i fjellet, i en sone 
som strekker seg over mot Laksesvela. Det er grunnvannspotensiale i området, men ikke betydelig. 
Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Stor 
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B8 Laksesvela 
Området er en del av et sammenhengende frodig jordbruksområde i Ognadalen. Området har store 
areal med fulldyrka mark med god arrondering i dalbunnen. Det er store innmarksbeiter i dalsidene. 
Området er godt dekket med driftsveger ut i beiteområdene og dette gir potensiale for rasjonell drift 
og høy produksjon på innmarksbeitene. Det er grunnvannspotensiale i området, men ikke betydelig. 
Øverst i dalen ligger det største sammenhengende området med dyrkbar mark som finnes i 
utredningskorridoren. Det dyrkbare av arealet består av både innmarksbeite og myr/fastmark som 
ikke er registrert som jordbruksområde i dag. På synfaring i området var det tydelig å se at dyrkingen 
av området er i full gang. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Stor 

 
Figur 4-36: Deler av arealet som er registrert som dyrkbar mark øverst i Laksesvela, markert med rød 
strek. Ortofoto fra Norgeskart. 
 

B9 Storrsheia  
Området har en stor andel areal med fulldyrka mark. Arealene er noe oppdelt med innslag av 
innmarksbeite som også er dyrkbar og skog med høy bonitet. Det er grunnvannspotensiale i 
området, men ikke betydelig. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

B10 Runaskaret  
Området har mest innmarksbeite og skog med høy bonitet. Det er små innslag av areal med fulldyrka 
mark. Området er godt utbygd med driftsveger. Nedbørsfelt drikkevannsforsyning er registrert ved 
Snøsvatn. Det er grunnvannspotensiale i området, men ikke betydelig. Andre naturressurser av 
betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 
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B11 Bue  
Området har en stor andel areal med fulldyrka mark sentralt langs Bueveien. I randsonene er 
arealene noe oppdelt av åser og myr som ikke er beite- eller fulldyrka mark. Det er også noe innslag 
av skog med høy bonitet. Det er grunnvannspotensiale i området som er antatt betydelig i området 
Ytratjørn-Vaulavatn. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

 

Figur 4-37: Fulldyrka areal langs Buevegen (bilde tatt mot nord). (Foto: Kjell Inge Søreide). 
 

4.8.3 Oppsummering 

I tabellen under er delområdene sin verdi vist samlet. Det er landbrukstema som preger 
verdisettingen av utredningskorridorene i Bjerkreim kommune. Områdene Laksesvela, Sveladalen og 
strekninga Gjedrem- Bjerkreim er de mest verdifulle og de er preget av store fulldyrka areal med god 
arrondering og innmarksbeiter i dalsidene rundt med et godt utbygd nett av driftsveger. 

Tabell 4-8: Verdisetting av delområder i Bjerkreim kommune. 
Id  Navn Kategori Verdi 
B1 Åsen Jordbruk Middels til stor 
B2 Gjedrem -Tengesdal Jordbruk Stor 
B3 Solberg Jordbruk Middels til stor 
B4 Svelalia Jordbruk/ skogbruk Middels 
B5 Sveladalen Jordbruk Stor 
B6 Kløgetveit Jordbruk Middels til stor 
B7 Krågedal Jordbruk Stor 
B8 Laksesvela Jordbruk Stor 
B9 Storrsheia Jordbruk Middels til stor 
B10 Runaskaret Jordbruk Middels 
B11 Bue Jordbruk Middels til stor 
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4.9 Gjesdal 

4.9.1 Registrering 

Gjesdal kommune ligger i overgangen mellom Jæren og Dalane. I følge kommunen sin landbruksplan 
[22] fra 2018 har kommunen store utmarksressurser og det hentes store fôrmengder i utmarka 
gjennom beitebruk. Det store antallet dyr på beite sørger for at det flotte og åpne kulturlandskapet 
holdes vedlike. Fagansvarlig [23] for landbruk i Gjesdal kommune bekrefter også at innmarksbeiter 
nesten er like verdifulle som fulldyrka mark i denne kommunen. 

Jordbruksområdene som blir berørt av utredningskorridoren gjennom Gjesdal ligger på strekningen 
Kydland – Bollestad (Figur 4-39). På Kydland-Søyland er det store fulldyrka areal med god arrondering 
og gode driftsforhold. Videre nordover er det en mosaikk av fulldyrka mark og innmarksbeite til vi 
kommer til den neste konsentrasjonen av sammenhengende fulldyrka mark på Kyllingstad og 
deretter på Haraland og Bollestad. Det ligger relativt store områder med innmarksbeiter mellom de 
fylldyrka arealene og lenger opp i åsene, men lite av dette er registrert som dyrkbart. Skog er en 
avgrenset ressurs i dette området. Gjesdal kommune har ikke utarbeidet plan for kjerneområde 
landbruk, men skal ifølge landbruksplanen legge det inn som hensynssone i kommuneplanen sin 
arealdel. 

Når det gjelder georessurser er det uttak av pukk på Skurve (Figur 4-41). Det er sand- og 
grusforekomster på Søyland, Auestad og Bollestad, vurdert som «middels» til «lite viktig». I disse 
forekomstene er det også grunnvannspotensiale med antatt stor betydning. Det er bare registrert 
noen få grunnvannsbrønner i utredningsområdet. Det er registrert to nedbørsfelt i berøring med 
utredningskorridorene. De er knyttet til IVAR [24] vannbehandlingsanlegg Langevatn. Råvannskildene 
er to innsjøer. Stølsvatn i Bjerkreim kommune og Storavatn i Gjesdal kommune. 

 
Figur 4-38: Bilde nordover frå Haraland mot Bollestad. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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Figur 4-39:Registreringskart for landbruksressurser i Gjesdal kommune.  
 

 

 
Figur 4- 40: Landbruksområdene på Søyland og Kydland. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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Figur 4-41:Registreringskart for georessurser i Gjesdal kommune.  
 

 
Figur4- 42: Landbruksområder i Søylandsdalen, mot nord. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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Figur 4-43:Registreringskart for vannressurser i Gjesdal kommune. 
 

 

Figur 4- 44: Langavatn drikkevasskjelde på Skurve. Ortofoto Norgeskart. 
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4.9.2 Verdivurdering av delområder 

For Gjesdal kommune er tema naturressurs delt inn i 9 delområder for verdisetting. 

 
Figur 4-45:Verdikart for naturressurser i Gjesdal kommune.  
 

G1 Søyland  
Området har relativt store sammenhengende fulldyrkede arealer med god arrondering, som gir gode 
driftsforhold. Det er innslag av innmarksbeite og lommer med skog av høy bonitet. De sentrale 
jordbruksområdene er knyttet til innmarksbeitene lenger opp i heia med et nett av driftsveier. Det er 
grunnvannspotensiale i området, men ikke betydelig. Andre naturressurser av betydning er ikke 
registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

G2 Strydesvatn 
Området ligger oppover i heia vest for Strydesfjellet og er hovedsakelig innmarksbeite med et godt 
utbygd nett av driftsveger som gjør det mulig med rasjonell drift og høy produksjon på beitene. Det 
er noen få mindre areal med fulldyrka og dyrkbar mark i området. Andre naturressurser av betydning 
er ikke registrert i området. 

Verdi: Liten til middels 
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G3 Kydland 
Området består av en stor del innmarksbeite med et godt utbygd nett av driftsveger som gjør det 
mulig med rasjonell drift og høy produksjon på beitene. Det ligger et lite areal fulldyrka mark i nord, 
langs dagens E39. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 

G4 Gautedal 
Området har fulldyrka areal i sør og innmarksbeite nordover, øst for dagens E39. Innmarksbeite er 
småkupert med noe fjell i dagen. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 

G5 Nordåsen 
Området har sammenhengende fulldyrka arealer med god arrondering som gir gode driftsforhold. De 
sentrale jordbruksområdene er knyttet til innmarksbeitene lenger opp i heia med et nett av 
driftsveier som gjør det mulig med rasjonell drift og høy produksjon på beitene. Det er 
grunnvannspotensiale i området, men ikke betydelig. Andre naturressurser av betydning er ikke 
registrert i området. 

Verdi: Middels 

G6 Solheim 
Området har både fulldyrka areal og innmarksbeite. Arealene har god arrondering med gode 
driftsforhold på de fulldyrka arealene og et nett av driftsveger inn i innmarksbeitene gjør det mulig 
med rasjonell drift og høy produksjon på beitene. Andre naturressurser av betydning er ikke 
registrert i området. 

Verdi: Middels 

G7 Kyllingstad 
Området har store sammenhengende fulldyrkede areal som strekker seg fra Baualivatnet i sør, til 
Austad i nord. Terrenget og teigene sin arrondering gir gode driftsforhold. På Skurve er det uttak av 
pukk. Sentralt i området langs elvene er det registrert grunnvannspotensiale med antatt betydelig 
potensiale. Deler av området kommer innenfor nedbørsfelt til vannforsyningsanlegget Langavatn 
som er sentralt i vannforsyningen for Nord Jæren. Andre naturressurser av betydning er ikke 
registrert i området. 

Verdi: Stor verdi 

G8 Kringlelia 
Området har både fulldyrka areal og dyrkbare teiger. I hovedsak er det store teiger med 
innmarksbeite opp i heiene med et nett av driftsveger som gjør det mulig med rasjonell drift og høy 
produksjon på beitene. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels 
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G9 Bollestad 
Området er et sammenhengende stort jordbruksområde med en del innmarksbeite og noe fulldyrka 
og dyrkbart areal i teiger. Området er småkupert og noe oppdelt på grunn av terrenget og 
vegsystem, men ellers godt tilrettelagt for rasjonell drift. Det er registrert en «middels viktig» 
grusressurs i området. Uttaksområdet er nå disponert til jordbruk. En del av området har også antatt 
betydelig grunnvannspotensiale. Andre naturressurser av betydning er ikke registrert i området. 

Verdi: Middels til stor 

 

4.9.3 Oppsummering 

Under er delområdene sin verdi vist samlet. Som vi ser av tabellen er det flere delområder i 
utredningskorridoren med relativt små areal med fulldyrka mark, men med store innmarksbeiter, 
som er vurdert til middels verdi. Områder med middels til stor verdi har både store fulldyrka areal og 
innmarksbeiter. Området på Kyllingstad er sammenhengende større fulldyrka areal med god 
arrondering og gode forhold for rasjonell drift, og er vurdert til stor verdi. 

 

Tabell 4-9: Verdisetting av delområde i Gjesdal kommune 
Id  Navn Kategori Verdi 
G1 Søyland Jordbruk Middels til stor 
G2 Strydesvatn Jordbruk Liten til middels 
G3 Kydland Jordbruk Middels 
G4 Gautedal Jordbruk Middels 
G5 Nordåsen Jordbruk Middels 
G6 Solheim Jordbruk Middels 
G7 Kyllingstad Jordbruk Stor verdi 
G8 Kringlelia Jordbruk Middels 
G9 Bollestad Jordbruk Middels til stor 
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5 Omfang og konsekvenser strekningsvis 
 

5.1 Strekninger og varianter  
I dette kapittelet vurderes i hvilket omfang ulike alternativer for ny E39 vil påvirke verdiene i 
utredningsområdet. Kapittelet er bygd opp slik at strekningene som utgjør de fem ulike korridorene 
vurderes i omfangs- og konsekvenstabeller.  

Som omtalt i kapittel 2.2.4 er det ved tre tilfeller to varianter innenfor utredningskorridoren i 
Rogaland.  Omfang og konsekvens vurderes for alle varianter. I kapittel 6, sammenstilling av 
korridorer er det kun den varianten som samlet sett er vurdert som best for alle utredningstemaer i 
egne variantrapporter, som teller med. Dette er nærmere omtalt i kapittel 6.2.1, før den samlede 
konsekvens for hele korridorer sammenstilles.  

Alternativene er nærmere beskrevet i kapittel 2.2, og i tabellen under er det gitt en oversikt over 
hvilke delstrekninger og varianter som inngår i den enkelte korridor, jf. også Figur 2-4og Figur 2-5 på 
side 20 og 22. Videre i dette kapittelet vurderes omfang og konsekvens for hver av disse strekningene 
og variantene.  

Tabell 5-1. Delstrekninger og varianter i korridorene. 
KORRIDORER I VEST-AGDER  (A-KORRIDORER) 
Strekning Korridor A1 Korridor A2 
Lyngdal vest - Feda ✔ ✔ 
Feda via Lølandsvatn til Tronåsen ✔  
Feda via Flikka til Tronåsen  ✔ 
KORRIDORER I ROGALAND (R-KORRIDORER) 
Strekning (variant) Korridor R1 Korridor R2 Korridor R3 
Tronåsen – Hovsvatn *) ✔ ✔ ✔ 

Hovsvatn Oksafjell (V2) 
Variant V2a ✔   
Variant V2b ✔   

Hovsvatn - Sagland  ✔  

Skjeggjestad - Eide (V1) 
Variant V1a   ✔ 
Variant V1b   ✔ 

Eide - Sagland   ✔ 

Oksafjell – Kydland (V3) 
Variant V3a ✔   
Variant V3b ✔   

Sagland - Kydland   ✔ ✔ 

Kydland –Bollestad (V4) 
Variant V4a ✔ ✔ ✔ 
Variant V4b ✔ ✔ ✔ 

*) Denne strekningen inkluderer kryssing av Hovsvatnet i R1 og R2 men ikke i R3 der denne strekningen stopper like øst for 
Skjeggjestad.  
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5.2 Korridor A1, Lyngdal vest – Lølandsvatn – Tronåsen 
 I dette kapittelet vurderes den ene av to 
korridorer i Vest Agder. Korridoren er delt i to 
strekninger, der den første går fra Lyngdal vest-
Feda og den neste går til Tronåsen via 
Lølandsvatn. Til sammen utgjør disse 
strekningene korridor A1.  

 

 

 

 

 

 

5.2.1 Lyngdal vest – Feda 

Strekningen Lyngdal vest – Feda er felles for korridor A1 og A2. 

 
Figur 5-2: Oversiktskart over strekningen Lyngdal vest – Feda med verdivurdering. 
 

Strekningen og prosjektet starter ved Vatlandstunnelens østre påhugg helt vest i Lyngdal kommune. 
Herfra foreslås en ny tofeltstunnel langs eksisterende tunnel, og eksisterende tunnelløp inngår som 
del av til sammen fire felt med to separate tunneler. Videre nordover kommer planlagt E39 ut i en 
kortere dagsone ved Opofte, hvor eksisterende tunnel må sprenges ut til en skjæring som følge av 
krav om at kryss skal ligge i dagen. Ved Opofte vil det etableres et toplanskryss med påkobling mot 
fv. 465 mot Farsund og Lista og fv. 551 mot Kvinesdal. 

Figur 5-1: Skissekart over korridor  A1. 
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Nord for krysset på Opofte går vegen inn i en toløps Teistedalstunnel som munner ut ved 
Fedafjorden like nord for dagens bru. Her etableres det en ny firefelts hengebru parallelt med 
dagens. Traséen går i tunnel under Fedahei (Refstiheia) hvor strekningen ender i dagsonen ved 
Birkeland. 

Tabell 5-2: Større konstruksjoner på strekningen Lyngdal vest – Feda. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
- Nytt kryss 

på Opofte 
- Ny enkeltløpet tofelts tunnel parallelt med 

eksisterende Vatlandstunnelen, 3180 m 
- Ny dobbel tofeltstunnel Teistedalstunnel, 1800 m 
- To nye tofelts tunneler gjennom Fedahei, 1440 m 

- Ny bru for fire felt over 
Fedafjorden, 595 m 

 

 

Det er i hovedsak skogsområder i kupert og bratt terreng med vanskelige driftsforhold som blir 
berørt. Verken jordbruksareal eller geo- og vannressurser er berørt på strekningen.  

Tabell 5-3:Omfang og konsekvens for naturressurser på strekningen Lyngdal vest-Feda. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
K1 Oppåpta 

L/M 

Tiltaket omfatter et kryss på Opofte. Tiltaket berører ingen 
jordbruksområder. Noen områder med skog av høy bonitet blir 
berørt. Steinbruddet i området antas ikke å bli berørt. 
 
Omfang: Ubetydelig til lite negativt 

 
 

0/- 

K2 Refstiheia-
Høyland 

L/M 

Tiltaket berører et mindre skogsområde med høy bonitet i 
tunnelinnslaget ved Fedafjorden og ved Birkeland. Dette er en liten 
andel av skogen i området. Tiltaket vil ikke endre ressursgrunnlaget 
eller driftsforholdene i særlig grad. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
 

0/- 

 Samlet konsekvens 0/- 
 

Det er forholdet til landbruksressursen skog som gir utslag i konsekvensvurderingene og 
arealbeslaget i Tabell 5-4 bekrefter dette. Konsekvensen er vurdert til å være ubetydelig til liten. 

Tabell 5-4:Arealbeslag i daa for korridor A1 strekning Lyngdal vest til Feda. Arealbeslaget er avrundet 
til nærmeste 1 daa og må regnes som et minimumsbeslag (Se kap 3.8). 

 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

Lyngdal vest-Feda 0 0 65 1 

 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Generelt er konsekvensreduserende tiltak blant annet å sikre tilgang til restarealene på begge sider 
av veglinjen slik at de kan drives rasjonelt. Dette kan være driftsunderganger, omlegging av lokale 
veier og i enkelte tilfeller jordskifte. Andre tiltak kan være flytting av matjord for å erstatte tap av 
fulldyrka mark, eller etablering av og utjevning av sideterreng på vegen slik at den kan driftes 
maskinelt (også omtalt i kapittel 3.10). For valg av aktuelt tiltak vises det til neste planfase der 
detaljene bør løses sammen med berørte parter. Disse generelle konsekvensreduserende tiltakene 
nevnes ikke for hver strekning, men tiltak nevnes i den grad de peker seg ut som særlig aktuelle i 
området som omtales. 

I forhold til følsomhet er det i arbeidet med veilinjene jobbet med å unngå beslag av dyrk mark og i 
mange tilfeller ligger linjen gunstig i forhold til å legge beslag på minst mulig fulldyrka mark. Det vil si 
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at veglinjen ikke kan forskyves mye i senere planfaser uten at arealbeslaget øker mye. Graden av 
følsomhet kommenteres for hver strekning. 

På strekningen Lyngdal vest-Feda er veglinjen lite følsom med tanke på forskyvning. Områdene som 
berøres er i stor grad skogsområder og den samlede konsekvensgraden på strekningen vil trolig ikke 
endres selv om veglinjen forskyves innenfor korridoren. I neste planfase bør det sikres at tilgang til 
skogsområdene opprettholdes. Justering eller forskyvning av veilinjen på denne strekningen antas å 
ha liten effekt på konsekvensene for naturressurser. 

5.2.2 Feda – Lølandsvatn – Tronåsen 

Denne strekningen gjelder korridor A1. 

 
Figur 5-3: Oversiktskart over strekningen Feda-Lølandsvatn-Tronåsen med verdivurdering. 
 
Strekningen starter i øst ved Feda og krysser Fedaelven like nord for dagens E39. Etter en kort 
dagsone parallelt med elven bøyer vegen av mot nord der nytt kryss ved Birkeland etableres som et 
toplanskryss. Dette krysset kobler seg på dagens E39 og fv. 804 mot Feda sentrum. Dagens E39 vil bli 
lokalveg mot Flekkefjord og Kvinesdal. I kryssområdet bør det legges til rette for kollektivterminal for 
buss. 

Etter krysset på Birkeland går vegen gjennom et skogsområde i nordlig retning. Denne følger i grove 
trekk parallelt en lite trafikkert grusveg mot Meland og helt til grensen mellom Kvinesdal og 
Flekkefjord kommune der planlagt E39 krysser dalføret i bru nordøst for Dunsædvatnet. Etter denne 
bruen følger en kort tunnel før vegen fortsetter oppover gjennom heilandskapet mot Lølandsvatn, 
der det er planlagt et toplanskryss på fylling i vannet med påkobling ned mot Flikka og fv. 466 mot 
nord. Ved dette krysset er det også planlagt døgnhvileplass for langtransportsjåfører.  

Videre vestover fra krysset ved Lølandsvatn følger veglinjen et skogkledt dalføre med to vann. Her vil 
linjen etter hvert falle litt gjennom to kortere tunneler før den krysser Siradalføret på to høye bruer 
med en dagsone imellom på toppen av Bakkåsen. Nord for Siradalføret fortsetter vegen gjennom et 
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skogsområde på en rygg før vegen går inn i en lang tunnel under Tronåsen. Strekningen ender i vest i 
tunnelen under Tronåsen i fylkesgrensen mellom Vest-Agder og Rogaland.  

Arealbeslaget under viser at det på strekningen, legges beslag på noe jordbruksareal i tillegg til skog. 
Beslaget av jordbruksareal er i første rekke på Birkeland, Meland og rundt Lølandsvatnet. Det store 
arealbeslaget handler om skogbruksareal gjennom et driftsmessig krevende terreng på hele 
strekningen. 

Tabell 5-5: Større konstruksjoner på strekningen fra Feda til Tronåsen via Lølandsvatn. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Nytt kryss på 

Birkeland 
− Nytt kryss ved Lølandsvatn 

− Ved Øysædvatnet ca. 640 m 
− Løland – Sira 825 m og 465 m 
− Sira – Tronvika 2976 m 
− Tunnel ned til Flikka 2500 m 

− Ny bru for fire felt over 
Fedaelva ved Refsti 310 m 

− Birkeland bru 370 m 
− Utløp av Øysædvatnet 200 m 
− Ved Sira, 385 m og 320 m 

 

Strekningen berører noen mindre fulldyrka areal og skogsområder med middels og høy bonitet. 
Terrenget er kupert med myrdrag mellom skogkledde koller og åser. Driftsforholdene er utfordrende 
på grunn av det kuperte terrenget. 

Tabell 5-6: Omfang og konsekvens for naturressurser på strekningen Feda –Lølandsvatn-Tronåsen. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
K2 Refstiheia-

Høyland 

L/M 

Tiltaket med kryssområde og kollektivterminal går 
gjennom et nytt område og legger beslag på 
innmarksbeite og skog. Arealene er små og terrenget 
kupert (noe som gir driftsutfordringer fra før), men 
tiltaket skaper nye barrierer. Tiltaket vil redusere 
ressursgrunnlaget i liten grad, men legger beslag på 
innmarksbeite og skog. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

K3 Birkeland M Første delen av veglinjen går parallelt med 
eksisterende veg, men siste del går gjennom et nytt 
område med innmarksbeite og skog. Arealene er 
små og terrenget kupert, noe som gir 
driftsutfordringer. Tiltaket vil redusere 
ressursgrunnlaget i liten grad, men legger beslag på 
innmarksbeite og skog. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

F2 Lona 

L/M 

Tilførselsvegen passerer skogsområder med høy bonitet, 
men berører i liten grad jordbruksområder.  
 
Omfang: Ubetydelig til lite negativt 

 
 

0/- 

F3 Lølands-
vatn 

L/M 

Tiltaket krysser skogsområder med høy bonitet gjennom 
området. Rundt Lølandsvatn ligger det fulldyrka mark og 
innmarksbeite som blir berørt/ødelagt av tiltaket. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 
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F4 Bakke  
M 
 

Tiltaket passerer skogsområder med høy bonitet, men 
berører ikke jordbruksområder. Deler av område blir 
passert i tunnel og med bro. Tiltaket har et lite 
arealbeslag på grunn av tunnel og bro, og vil ikke føre til 
driftsulemper av nevneverdig grad. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

F5 Sira  
M/S 

 

Tiltaket passerer skogsområder av middels bonitet. 
Jordbruksområdene på Sira berøres ikke. Tiltaket har et 
lite arealbeslag og vil ikke føre til driftsulemper av 
nevneverdig grad. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

Samlet vurdering -/- - 
 

På strekningen Birkeland til Lølandsvatn og særlig rundt Lølandsvatn, krysser veglinjen noen små 
lommer med fulldyrka mark og innmarksbeite. I utgangspunktet er det små areal som berøres, men 
når man ser det samlet, legges det beslag på ca 40 daa fulldyrka mark (Tabell 5-7). Noen av disse 
arealene vil gå ut av drift på grunn av tiltaket. Selv om store deler av strekningen er vurdert til å ha 
liten negativ konsekvens, er samlet konsekvensene på strekningen vurdert til å være liten til middels 
negativ konsekvens på grunn av arealbeslaget av fulldyrka mark. 

Tabell 5-7: Arealbeslag i daa for korridor A1 på strekningen Feda –Lølandsvatn-Tronåsen. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 
Feda-Lølandsvatn-
Tronåsen 42 28 354 14 

 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Det er for det meste naturressursen skog som berøres på strekningen. Justering eller forskyvning av 
veglinjen vil ha liten effekt på konsekvensene for naturressurser. Ved forskyvning vekk fra teigene 
med fulldyrka mark på strekningen, reduseres beslaget av fulldyrka mark, men beslaget av skog øker.  

Beslaget av fulldyrka mark kan søkes erstattet gjennom å etablere nye jordbruksområder nær de som 
blir fjernet.   



 

 

Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A010    Versjon: 01  

        

 Side 89 av 149 
 

5.3 Korridor A2 Lyngdal vest – Flikka – Tronåsen 
Korridor A2 består av en felles del med korridor A1 i 
sørøst; Lyngdal vest – Feda. Mellom Feda og Tronåsen 
går A2 i en separat strekning via Flikka. Denne omtales 
nedenfor.  

5.3.1 Lyngdal vest – Feda 

Strekningen mellom Lyngdal vest og Feda er felles for 
korridor A1 og A2 og er omtalt i kapittel 5.2.1.  

 

 

 

 

5.3.2 Feda – Flikka – Tronåsen 

Denne strekningen er en del av korridor A2.  

 
Figur 5-5: Oversiktskart over strekningen Feda-Flikka-Tronåsen, med verdivurdering. 
 

Denne strekningen er en del av korridor A2. 

Fra krysset på Birkeland, nord for Feda, fortsetter vegen inn i en lang tunnel mot Selura, krysser en 
nordlig arm av innsjøen nord for Storedrange i en relativt lav bru, før den følger vannet nordover i 
omtrent 600 m. Bak Stordrange går vegen i en ca. 1600 m lang tunnel før den går videre i dagsone 
gjennom det skogkledte dalføret mellom Stordrange og Flikka.  

Figur 5-4: Skissekart over korridor  A2. 
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Ved Flikka treffer denne strekningen dagens E39 omtrent ved avkjøringen mot Gyland. I dette 
området er det planlagt et kryss med påkobling mot dagens E39 og lokalvegen forbi Flikka. Ved dette 
krysset er det også forutsatt døgnhvileplass for yrkestrafikk.     

Forbi bebyggelsen ved Flikka foreslås det å legge ny E39 på fylling vest for dagens E39. Videre 
fortsetter vegen nordover langs dagens E39 og inn i en tunnel med innslag under dagens veg. Denne 
tunnelen går helt til Siradalføret der den kommer ut like ved en tunnelportal på dagens E39, litt sør 
for Sira. Herfra går vegen i dagsone forbi dyrket mark og skog før den krysser Siradalføret i en lang og 
høy bru. Videre går vegen i en kort dagsone på en stor fylling i et bratt og skrånende terreng inn mot 
tunnelen under Tronåsen. Strekningen slutter i tunnelen i fylkesgrensen mellom Vest-Agder og 
Rogaland. 

Tabell 5-8: Større konstruksjoner på strekningen fra Feda til Tronåsen via Flikka. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Nytt kryss på Birkeland 
− Nytt kryss ved Flikka 
 

− Birkeland til Selura 5610 m 
− Bak Stordrange 1620 m 
− Flikka – Sira 4815 m 
− Under Tronåsen 3219 m 
 

− Ny bru for fire felt over 
Fedaelva ved Refsti 310 m 

− Birkeland bru, 400 m 
− Selura nord 150 m 
− Over Sira-dalføret 610 m 

 

Vegen går gjennom noen små areal med fulldyrka mark, men går for det meste i skogsområder med 
middels og høy bonitet. Terrenget er kupert med myrdrag mellom koller og åser med skog. 
Driftsforholdene er varierende på grunn av terrenget. 

Tabell 5-9:Omfang og konsekvens for naturressurser på strekningen Feda-Flikka-Tronåsen. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
K2 Refstiheia-

Høyland 

L/M 

Tiltaket med kryssområde og kollektivknutepunkt går 
gjennom og legger beslag på innmarksbeite og skog. 
Arealene er små og terrenget kupert (noe som gir 
driftsutfordringer fra før), men tiltaket skaper nye 
barrierer. Tiltaket vil redusere ressursgrunnlaget i liten 
grad, men legger beslag på innmarksbeite og skog. 

Omfang: Lite negativt 

 
- 

K3 Birkeland  
M 

Første delen av veglinjen går parallelt med 
eksisterende veg, men siste del går gjennom et nytt 
område med innmarksbeite og skog. Arealene er små 
og terrenget kupert, noe som gir driftsutfordringer. 
Tiltaket vil redusere ressursgrunnlaget i liten grad, 
men legger beslag på innmarksbeite og skog. 

Omfang: Lite negativt 

 
- 

F1 Flikka  
M 

Tiltaket krysser skogsområder med høy bonitet og 
stedvis gode driftsforhold sør for Flikka, med utbygd 
nett av skogsveger. Veglinjen krysser mye skog med 
høy bonitet også på Flikka, men terrengforholdene er 
utfordrende for uttak av skog i dette området. 
Jordbruksområde berøres ikke. 

Omfang: Lite negativt 

 
- 

F4 Bakke  
M 

Tiltaket passerer noen få skogsområder med høy 
bonitet, men ressursen forringes i liten grad.  

Omfang: Lite negativt 

 
- 
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F5 Sira  
M-S 

 

Tiltaket krysser både fulldyrka mark og innmarksbeite 
på gårdsbruket rett før broen. Arealene er delvis 
kuperte og bratte og har mindre god arrondering. 
Veglinjen vil i stor grad ødelegge jordbruksressursen 
på denne gården. Videre går veglinjen på bro over 
Sira og krysser deler av et beiteområde mellom broen 
og tunnelen. Det er registrert et antatt betydelig 
grunnvannspotensiale på Sira, men på grunn av bro 
over arealet kommer ikke veilinjen i direkte berøring 
med ressursen. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

Samlet vurdering - 

 

På Flikka krysser veglinjen større skogsområder med høy bonitet og et nett av skogsveier som 
forenkler uttak av ressursen. Der veglinjen kommer nord til Sira krysser den fulldyrka mark og 
innmarksbeite og disse arealene blir for en stor del ødelagt, men arealene er små. Det samlede 
arealbeslaget av fulldyrka mark og innmarksbeite på strekningen er lite. 

Arealbeslaget i tabellen under viser at strekningen legger beslag på noen små jordbruksareal og disse 
ligger i starten på Birkeland og på slutten inn mot Sira. Det store arealbeslaget handler om 
skogbruksareal gjennom dels krevende terreng, men også skogsområder der det er utbygd 
skogsveier og med gunstige driftsforhold. 

Det er kryssingen av skogsområdene på Flikka og noen jordbruksarealer på Sira som gir de største 
negative konsekvensene for naturressurser og samlet konsekvens er satt til liten negativ konsekvens. 

Tabell 5-10: Arealbeslag i daa for korridor A2 på strekningen Feda-Flikka-Tronåsen. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

Feda-Flikka-Tronåsen 8 25 319 6 
 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Det er for det meste naturressursen skog som berøres på strekningen. Justering eller forskyvning av 
veglinjen på denne strekningen antas å ha liten effekt på konsekvensene for naturressurser på store 
deler av strekningen. På Sira kan videreføring av broen helt til tunnelen, istedenfor fylling, redusere 
beslaget av et godt innmarksbeite som også er utbygd med driftsveger. Den samlede 
konsekvensgraden på strekningen vil likevel ikke reduseres.  
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5.4 Korridor R1 Tronåsen – Vikeså - Bollestad 
Korridor R1 i Rogaland består av følgende strekninger: 

• Fra Tronåsen ved fylkesgrensen mellom Vest 
Agder og Rogaland, til Hovsvatn ved 
Skjeggjestad. Denne er felles med korridor R2 og 
R3. Hele strekningen ligger i Lund kommune 

• Hovsvatn – Oksafjell i Eigersund kommune, her 
er det to varianter 

• Oksafjell – Kydland i Gjesdal kommune, her det 
to varianter 

• Kydland – Bollestad i Gjesdal kommune 

 

 

5.4.1 Tronåsen – Hovsvatn 

 
Figur 5-7: Oversiktskart over strekningen Tronåsen-Hovsvatn med verdivurdering. 
 

Strekningen ligger i Lund kommune og starter i øst inne i tunnelen under Tronåsen i fylkesgrensen 
mellom Vest-Agder og Rogaland. Vegen kommer ut i dagen ved dagens E39 like sør for Tronvika og 
krysser denne på en ca. 30 m høy bru. Vest for bruen krysser linjen over jernbanen og dagens E39.  

Herfra går vegen inn i en lang tunnel i retning nordvest som passerer Moi, kommunesenteret i Lund 
kommune. Vegen kommer ut i dagen nord for Moi, hvor det planlegges for et kryssområde som 
ligger delvis på fylling i Hovsvatnet. Krysset kobles mot dagens E39 og fv. 3. 

Videre fortsetter vegen langs vestre bredde av Hovsvatnet i samme korridor som dagens E39. 
Løsningen forutsetter at det etableres ny langsgående sekundærveg her, med behov for fylling i 
Hovsvatnet. Denne fyllingen kan bli forholdsvis omfattende ettersom vannet er dypt.  

Figur 5-6: Skissekart over korridor R1. 
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Plan for ny E39 forlater dagens E39 ved Skjeggjestad og krysser Hovsvatnet på en fylling fra sør ut til 
en liten holme midt i vannet, med en lav bru videre mot land på andre siden. Etter en kort dagsone 
ender strekningen ved tunnelmunningen før en lang tunnel mot Ualand.  

Tabell 5-11: Større konstruksjoner på strekningen Tronåsen – Hovsvatn. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kryss ved Haukelandsmoen 

(Moi) 
 

− Tunnel i Tronåsen 
− Tronvika – Moi, 5200 m 

 

− Tronvika 480 m 
− Hovsvatnet 310 m 

 

Vegen berører mye fulldyrka mark med stor verdi på Haukelandsmoen. Utover dette er det for det 
meste skog som berøres og særlig i områdene inn mot Skjeggjestad. 

Tabell 5-12: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen Tronåsen – Hovsvatn. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
L1 Tronvik  

L/M 
 

Tiltaket krysser Tronvika og berører noe skogsareal på 
begge sider. Ressursen forringes ubetydelig. 
 
Omfang: Ubetydelig 

 
0 

L4 Høgåsen  
L/M 

 

Tiltaket krysser en liten del av et skogsområde vest for 
Haukelandsmoen. Terrenget er bratt med utfordrende 
driftsforhold. 
 
Omfang: Ubetydelig til lite negativt 

 
 

0/- 

L5 Haukland
smoen 

 
 
 

S 

Tiltaket krysser diagonal over fulldyrka mark og 
splitter godt arronderte sammenhengende areal. En 
del av arealene på begge sider vil kunne driftes som 
før, men den nye barrieren gir driftsulemper. Beslaget 
av fulldyrka mark blir også betydelig. Krysset ligger i 
den nordlige delen av fulldyrka mark. Området har 
også et antatt betydelig grunnvannspotensiale og 
forekomst av grus. 
 
Omfang: Stor negativ 

 
 
 

- - - 

L6 Skjeggje-
stad 

M 

Tiltaket går gjennom skog med høy bonitet, men 
berører i liten grad fulldyrka mark og innmarksbeite. 
Tiltaket legger beslag på både fulldyrka mark og skog, 
men går langs dagens E39 og gir lite ny 
barrierevirkning i området. Øyen i Hovsvatnet er 
innmarksbeite som forringes/ødelegges av veglinjen. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

L7 Hovsheia  
M/S 

 

Tiltaket krysser ytterkanten av et område med 
fulldyrka mark før den går inn i tunnel i et område 
med innmarksbeite. En forholdsvis liten andel av 
arealet i området blir berørt, men det skapes nye 
barrierer for driften av arealene. 
 
Omfang: Lite til middels negativt 

 
-/- - 

Samlet vurdering - -/- - - 
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På denne strekningen er det kryssing av Haukelandsmoen som gir de største negative 
konsekvensene. På flaten ned mot Hovsvatn ligger det jordbruksareal med god arrondering og 
sammenheng, som gir mulighet for rasjonell drift og høy produksjon. Tiltaket krysser diagonalt og 
deler opp teiger som i dag blir drevet i en sammenheng. Arealbeslaget av fulldyrka mark blir 
betydelig sett i sammenheng med områdets størrelse. På Haukelandsmoen krysser vegen området 
som har et antatt betydelig grunnvannspotensiale og er en grusressurs. 

Arealbeslaget i tabellen under viser et relativt stort beslag av fulldyrka mark på en strekning som 
bare har 4,5 km dagsone. Det er på Haukelandsmoen og Skjeggjestad det er fulldyrka mark på 
strekningen og det er fulldyrka marka på Haukelandsmoen som representerer de største verdiene og 
får det største beslaget. Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels til stor. 

Tabell 5-13: Arealbeslag i daa for korridor R1 på strekningen Tronåsen-Hovsvatn. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

Tronåsen-Hovsvatn 87 10 81 12 

 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
På Haukelandsmoen berøres dyrka mark betydelig både ved arealbeslag og oppdeling av 
sammenhengende områder. Det er viktig å sikre tilgang til restarealene på begge sider av veilinjen 
slik at arealene kan drives rasjonelt og at fyllinger enten minimeres eller legges slik at de kan høstes 
jf. også kap 3.10. Forskyving av linjen vil bare ha stor effekt viss den skyves betydelig mot den ene 
eller den andre siden av flaten slik at oppdeling unngås.  

 
Figur 5-8: Bilde av Haukelandsmoen der veglinjen krysser diagonalt gjennom fulldyrka mark. (Foto: 
Kjell Inge Søreide). 
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5.4.2 Variantområde V2 Hovsvatn-Oksafjell 

På denne strekningen er det to varianter (se Figur 2-5 for oversikt over variantområder): 

• Variant V2a: Ualand nord 
• Variant V2b: Ualand sør 

Variant V2a Ualand nord 

 
Figur 5-9: Oversiktskart over strekningen V2a Ualand nord, med verdivurdering. 
 
Strekningen begynner i øst ved tunnelpåhugget vest for Hovsvatnet. Dette påhugget er likt for V2a og 
V2b. Traséen kommer ut i dagen ved Bjuland og fortsetter vestover forbi Byrkjemo og Bjørnemoen. 
Vegen ligger helt nord i dalføret og delvis på fylling langs nordre bredde av Teksevatnet. Like vest for 
vannet er det planlagt et toplanskryss, Årrestad nord. Det legges til rette for påkobling mot 
eksisterende E39 via en ny tilførselsveg. I tillegg kobles krysset til vegen mot Årrestad og videre 
nordover mot fv. 42 i retning Sirdal. Ved dette kryssområdet er det også forutsatt rasteplass som kan 
betjene trafikk i begge kjøreretninger. Videre fortsetter variant V2a gjennom skogområdet mellom 
Gyadalen og dagens E39 før den krysser Gyadalen i en høy bru, fortsetter i en kort dagsone med en 
stor fylling vest for Gyadalen, og går inn i en lang tunnel gjennom Oksafjell mot Bjerkreim. 
Strekningens endepunkt ligger omtrent 400 - 500 m inn i denne tunnelen. 

Tabell 5-14. Større konstruksjoner på strekningen Hovsvatn – Oksafjell, variant V2a Ualand nord. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Årrestad nord − Hovsvatnet – Ualand ca .7400 m − Over Gyadalen og fv. 42, ca. 265m 

 

Varianten V2a går hovedsakelig gjennom fulldyrka mark, innmarksbeite og noe skog på nordsiden av 
dalføret og mye i overgangen mellom innmark og utmark. Dermed treffer den ikke de mest 
sammenhengende jordbruksarealene, som ligger midt i dalføret. 
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Tabell 5-15: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen V2a Ualand nord. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
L10 Djupedal  

L/M 
 

Tiltaket går i tunnel og ut i dagen i et område med 
skog av høy bonitet og i et krevende terreng for 
uttak av skog. Tiltaket vil i liten grad medføre 
driftsulemper.  
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

L11 Ualand  
S 

Tiltaket går gjennom et skogsområde ved Glessjor 
med høy bonitet. Området er noe ulendt med tanke 
på uttak av skog og skogteigen ligger som en smal 
stripe langs vatnet. Tiltaket vil legge beslag på 
mesteparten av teigen, men den er liten sett i 
sammenheng med resten av området.  
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

L12 Bjuland  
M/S 

 

Tiltaket går gjennom innmarksbeite og fulldyrka 
mark i et område der arealene er noe oppdelt. De 
beste arealene med fulldyrka mark blir ikke berørt. 
Gårdens driftsbygninger må trolig fjernes. Tiltaket 
legger beslag på areal med mindre god arrondering. 
 
Omfang: Lite til middels negativt 

-/- - 

L13 Byrkjemo  
S 

Tiltaket krysser tvers over fulldyrka mark på 
Byrkjemo og gir i tillegg til arealbeslaget, en ny 
barriere for driften av områder med store fulldyrka 
areal og innmarksbeite nord for veglinjen. 
Gårdsanlegget ligger på sørsiden.  
 
Omfang: Middels negativt 

 
--/--- 

L14 Tekse  
M/S 

 

Tiltaket krysser innmarksbeiter i randsonen av et 
større område ved foten av Heståsen og gir i mindre 
grad barrierevirkning. På Bjørnemoen derimot, 
krysser linjen midt gjennom området og danner en 
nye vesentlig barriere som gir driftsulemper. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

E7 Årrestad  
M/S 

 

Tiltaket krysser flere mindre teiger med 
innmarksbeite og fulldyrka mark, og skogsområder 
med høy bonitet forbi Øygrei. Området er kupert og 
jordbruksområdene ligge spredt. Vegen blir en ny 
barriere gjennom området, men får bare direkte 
driftsulemper på et fåtall av arealene. En viktig 
forekomst av industrimineral krysses, men omfang 
er usikkert pga. ukjent driftsmetode/avgrensing. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

Samlet vurdering - - 
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Både på Bjuland, Byrkjemo nord for Bilstadvatn og Bjørnemoen nord for Teksevatn legges det beslag 
på fulldyrka mark, innmarksbeite og skogsareal med høy bonitet. Det er likevel slik at veglinjen ligger 
gunstig med tanke på å minimere arealbeslaget gjennom området. Et veganlegg av denne dimensjon 
gjennom et område uten slike anlegg fra før, gir en ny stor barriere med tanke på driften av arealene. 
Det gjør seg særlig gjeldende på Byrkjemo og Bjørnemoen der veglinjen deler opp områder som i dag 
ligger i en funksjonell sammenheng.  

Fulldyrka mark er mest berørt på Bjuland og Byrkjemo, mens det legges beslag på mye innmarksbeite 
på Bjørnemoen. Beslaget av dyrkbar mark på innmarksbeite er beskjedent på strekningen, men det 
legges beslag på noe myr som er dyrkbar ved Øygrei. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels. 

Tabell 5-16: Arealbeslag i daa for korridor R1, variantområde V2a Ualand nord. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

V2a Ualand nord 47 119 118 30 
 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Fulldyrka mark, innmarksbeite og skog berøres på strekningen. På deler av strekningen vil man kunne 
redusere driftsulempene ved å skyve vegen lenger nord, men det vil øke arealbeslaget av fulldyrka 
mark på Byrkjemo og Bjuland. Dersom veglinjen blir trukket lenger sør på strekningen vil man øke 
arealbeslaget vesentlig og skape ny uheldig barriere i området rundt Teksetjørna, der det med den 
forslåtte veglinjen er mindre barrierevirkning. 

Plankartet i dette området er innsnevret noe på sørsiden for Byrkjemo, blant annet for å unngå 
større arealbeslag av jordbruksressurser. 

 

 
Figur 5-10: Bilde østover mot områdene Tekse, Byrkjemo og Bjuland. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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V2b Ualand sør 

 
Figur 5-11: Oversiktskart over strekningen V2b Ualand sør, med verdivurdering. 
 

Varianten begynner ved østre tunnelpåhugg til den lange tunnelen mellom Hovsvatnet og nord for 
Ualand gard. Veglinjen kommer ut i dagen lenger sør enn variant V2a, og går videre i dagsone over 
fulldyrka mark og skog gjennom et relativt flatt område. Ny E39 krysser så jernbanen i bru, før den 
legger seg langs dagens E39 nordover. Dagens E39 blir ny lokalveg og må legges om på noen 
strekninger. Forslag til ny E39 fortsetter videre i dagsone og krysser dagens E39 like ved den sørligste 
vika på Teksevatnet. Vika krysses med en bru før vegtraséen kommer inn i det planlagte 
kryssområdet ved Årrestad sør. Krysset kobles mot dagens E39 i sør. Ved Årrestad-krysset er det 
forutsatt rasteplasser som kan betjene trafikk i begge kjøreretninger. 

Etter kryssområdet fortsetter ny E39 videre nordover og krysser jernbanen og Tekseelva i bru, før 
den fortsetter i daglinje gjennom det småkuperte skogområdet mellom dagens E39 og Gyadalen. I 
dette området krysses dalføret ved Øygrei i en bru som ligger ca. 50 m over dalbunnen. Herfra 
krysses Gyadalen i ei bru ca. 75 m over dalbunnen og fortsetter i en kort dagsone med en høy fylling 
over et dalføre vest for Gyadalen, før linjen går inn i tunnelen gjennom Oksafjell mot Bjerkreim. 
Variant V2b slutter på samme måte som V2a i et punkt ca. 400 - 500 m inn i denne tunnelen. 

Tabell 5-17: Større konstruksjoner på strekningen V2b. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Årrestad sør − Hovsvatnet – Ualand 7425 m − Teksevatnet 200 m 

− Kryssing jernbanen og vassdrag 160 m 
− Kryssing dalen ved Årrestad 300 m 
− Kryssing rv. 42 Gyadalen 265 m 

 

Vegen går gjennom verdifulle landbruksressurser på hele strekningen. En del av disse områdene er 
fra før oppdelt av dagens E39 og barrierevirkningen er ikke ny, men forsterkes der ny E39 går på 
sørsiden av dagens E39. 
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Tabell 5-18: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen V2b Ualand sør. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
L10 Djupedal  

L/M 
 

Tiltaket går i tunnel gjennom Husafjellet, og kommer 
ut i dagsone i randsonen av innmarksbeite, nær 
fulldyrka areal. Noe skog med høy bonitet blir også 
berørt. Tiltaket vil i liten grad medføre driftsulemper. 
Omfang: Intet/lite negativt 

 
0/- 

L11 Ualand  
S 
 

Tiltaket krysser et smalt parti av fulldyrka mark, etter 
tunnelutløpet og større sammenhengende fulldyrka 
arealer ved gården Hauå. Videre forbi Ualand og 
Bilstad er det innmarksbeite og skog med høy bonitet 
langs dagens E39 som blir berørt. Tiltaket legger altså 
beslag på fulldyrka mark og innmarksbeite gjennom 
hele området. Fra før er området oppdelt i mindre 
teiger og blir krysset av jernbane, lokalveg og E39. 
Barrierevirkning og oppdelingen forverres gjennom 
området, men med mindre virkning enn om området 
ikke hadde barriere fra før. En viktig forekomst av 
industrimineral krysses, men omfang er usikkert pga. 
ukjent driftsmetode/avgrensing. 
Omfang: Middels negativt 

 
 
 

- - 

L15 Refsland  
S 

Tiltaket går i randsonen av området, på sørsiden av 
dagens E39 forbi Refsland, før den krysser og går over 
på nordsiden ved gården Hedleren. Tiltaket går 
gjennom arealer med skog av høye bonitet i øst og 
fulldyrka mark og innmarksbeite i vest. Dette gir 
beslag av verdifulle areal langs hele området. Mye av 
strekningen går tett på dagens E39 og gir dermed en 
forsterket barrierevirkning, men ikke ny barriere. Fra 
Hedleren og vestover skiller veglinjen lag med dagens 
E39 og danner en ny oppdeling av jordbruksområde 
og ny barriere. Dette gir nye driftsulemper.  
Omfang: Middels til stor 

 
 
 

- -/- - - 

E7 Årrestad  
M/S 

 

Tiltaket krysser fulldyrka areal og innmarksbeite forbi 
gården Raudhedleren, der det også ligger inne et 
større kryssområde og rasteplassområde på 
innmarksbeiter av god kvalitet. Ved Drange svinger 
veglinjen nordover og krysser et større innmarksbeite 
før den går inn i et område med skog av høy bonitet. 
Tiltaket krysser et smalt parti med fulldyrka mark ved 
Øygrei og krysser videre innmarksbeiter og 
skogsområder med høy bonitet ved Gyaåna. Tiltaket 
tilfører en ny barriere gjennom store deler av 
området. Driftsulempene ved ny barriere synes å være 
størst ved Raudhedleren og Drange, der funksjonelle 
jordbruksområder deles opp og arealbeslaget er 
omfattende. En viktig forekomst av industrimineral 
krysses, men omfang er usikkert pga. ukjent 
driftsmetode/avgrensing. 
Omfang: stor negativt 

 
 
 
 
 

- - - 

Samlet vurdering - -/- - - 
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Varianten V2b krysser dalføret nord for Ualandsvatn og følger deretter dagens E39 på sørsiden til 
gården Hedleren, der den på ny krysser E39 vestover. Tiltaket legger beslag på verdifulle areal langs 
hele området. I øst der veglinjen krysser dalføret ved Ualand og fra Hedleren og vestover, danner 
veglinjen en ny barriere som gir nye driftsulemper. Samtidig legger den beslag på både fulldyrka areal 
og innmarksbeite også i disse områdene. 

Beslaget av innmarksbeite er dominerende i området Bilstad-Helleren. Beslaget av dyrkbar mark på 
innmarksbeite er beskjedent på strekningen, men det legges beslag på noe myr som er dyrkbar ved 
Øygrei. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels til stor. 

Tabell 5-19:Arealbeslag i daa for korridor R1i variantområde V2b Ualand sør. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

V2b Ualand sør 69 223 112 24 
 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Det er fulldyrka mark, innmarksbeite og skog som berøres på strekningen. En forskyvning av veglinjen 
på Ualand i øst vil ikke endre arealbeslaget eller driftsforholdene nevneverdig. Videre mellom Ualand 
og Hedleren er det å følge dagens E39, slik V2b gjør, som gir minst nye driftsulemper. En forskyving 
lenger vekk fra dagens E39 og særlig til nordsiden av E39, vil skape nye små jordbruksarealer som er 
lite funksjonelle. Arealbeslaget av fulldyrka mark vil også øke betydelig og den de negative 
konsekvensene øker.  

Fra Hedleren og vestover ville man kunne redusere barrierevirkningen ved å følge E39 lenger før man 
går nordover, men arealbeslaget vil trolig være det samme.  

Forbi Bilstad og Refsland er planområdet redusert for å redusere framtidig press på 
jordbruksarealene nord for E39. 

Oppsummering konsekvenser av variantområde V2 og rangering av V2a og V2b 
Begge variantene gjennom Ualand kommer i direkte konflikt med større sammenhengende 
jordbruksareal. Begge variantene krysser fylldyrka mark og innmarksbeite, men det er V2b Ualand 
sør langs dagens E39 som legger beslag på mest jordbruksareal og krysser de beste områdene. Når 
store deler av V2b går langs dagens E39, blir forverringen av barrierevirkning og driftsulemper som 
følger med, mindre enn for V2a Ualand nord som ikke har slike barrierer i dag. V2a legger beslag på 
mindre verdifulle areal, men gir større barrierevirkning og driftsulemper for den daglige.  

Tabell 5-20: Oppsummering konsekvenser for naturressurser i variantområde V2 Ualand. 
Id Navn V2a 

Ualand nord 
V2b 

Ualand sør 
L10 Djupedal - 0/- 
L11 Ualand - - - 
L12 Bjuland -/- -  
L13 Byrkjemo --/---  
L14 Tekse - -  
L15 Refsland  --/--- 
E7 Årrestad - - - - - 
Samlet vurdering - - --/--- 
Rangering 1 2 
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Begge variantene krysser apatittforekomsten «Teksevatnet» som sammenfaller med jordbruks-
arealene i området. Graden av direkte konflikt med forekomsten er uavklart fordi avgrensingen av 
ressursen og aktuelle driftsmetoder ikke er kjent. Det er et lite pukkuttak på Ollestad som ikke er i 
berøring med noen av variantene. 

Variantene krysser noen grunnvannsressurser som er i områder med fulldyrka mark. Det er noen få 
borehull innenfor korridoren og forholdet til disse må avklares i prosjekteringsfasen. Tunnelen fra 
Hovsvatn til V2a Ualand nord går under drikkevannskilden ved vannet «Grjuvvotni» og forholdet til 
denne må avklares i senere planfaser. 

Oppsummert er det ikke registrert geo- og vannressurser som har betydning for 
konsekvensvurderingene i dette variantområdet. Det er forholdet til landbruksressursene som gir 
utslag i konsekvensvurderingene. Variant V2a Ualand nord gir minst arealbeslag av fulldyrka mark og 
innmarksbeite og selv om den gir en ny oppdeling og barriere for driften av arealene, kommer den 
best ut for tema naturressurser med konsekvensgraden middels negativ konsekvens. 

Tabell 5-21:Arealbeslag i daa for korridor R1 i variantområde V2 Ualand. 
Varianter Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 
V2a Ualand nord 47 119 118 30 
V2b Ualand sør 69 223 112 24 

 

 
Figur 5-12: Bilde mot landbruksområdene på Bilstad. (Foto: Kjell Inge Søreide). 

 

5.4.3 Variantområde V3 Oksafjell - Kydland 

Det er to varianter på strekningen (se Figur 2-5 for oversikt over variantområder): 

• Variant V3a Vikeså 
• Variant V3b Litle Svela 

Variant V3a Vikeså 
Variant V3a via Vikeså starter ca. 700 m inn fra østre tunnelpåhugg i den lange tunnelen under 
Oksafjell mellom Gyadalen og Ørsdalsvatnet. Varianten krysser sørenden av Ørsdalsvatnet i en ca. 40 
m høy bru som faller mot vest inn i en kort tunnel og deretter videre i dagsone mot kryssområdet 
ved Holmen. Dette krysset skal gi påkobling mot dagens E39, og det legges til rette for 
kollektivterminal for buss her. 
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Figur 5-13: Oversiktskart over strekningen V3a Vikeså, med verdivurdering. 
 

Tilførselsvegen mot dagens E39 blir omtrent 500 - 600 m lang. Frem til dette krysset er linjen identisk 
for variantene V3a og V3b. 

Fra krysset ved Holmen går ny E39 i variant V3a i dagsone i bru over Bjerkreimselva og følger 
åskanten sør for Svelavatnet i en skjæring, før den fortsetter på fylling over dyrka mark sør for 
næringsområdet på Vikeså. Vegen krysser bekken og fylkesvegen sørover gjennom Sveladalen i bru, 
før veglinjen går inn i tunnel under Svartaknuten mot Uadalsvatnet, der den igjen møter traséen for 
dagens E39. I dette området møtes linje V3a og V3b, som er identiske herfra. 

Forslag til ny E39 i begge variantene følger korridoren til dagens E39 forbi Uadalsvatnet i dagsone og 
bru til en kort tunnel under Runaskaret. Vest for tunnelen legges veglinjen på en relativt stor fylling 
over et tjern før nytt kryss ved Bue med kobling mot dagens E39 og fv. 504. Krysset ligger delvis på 
fylling i Ytre Kydlandsvatnet. Etter en kort dagsone som legges i fylling langs søndre bredde av Ytre 
Kydlandsvatnet, ender denne strekningen i vest like før kommunegrensen mot Gjesdal.  

Vegen går gjennom arealer med store jordbruksverdier, særlig i området langs Bjerkreimsvassdraget 
og Sveladalen. 

 

Tabell 5-22: Større konstruksjoner på strekningen Oksafjell – Kydland, variant V3a Vikeså. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kryss ved Holmen, sør for 

Vikeså  
− Kryss på Bue med 

tilknytning til fv. 504 i 
retning Varhaug og 
Brusand 

− Fra Gyadalen til Ørsdalsvatnet 
5700 m 

− Vest for Ørsdalsvatnet 360m 
− Sveladalen til Uadalsvatnet 

1680 m 
− Forbi Runaskard 700m 

− Utløpet av Ørsdalsvatnet 265 
m 

− Bru over Bjerkreimselva og 
dagens E39, 340 m 

− Bru over fv. 102 og 
Svelabekken, 195 m 

− Bru over vassdrag øst for 
Ausetjørni  200m 



 

 

Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A010    Versjon: 01  

        

 Side 103 av 149 
 

Tabell 5-23: Omfang- og konsekvensvurdering av variant V3a Vikeså. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
B2 Gjedrem-

Tengesdal 
 

S 
Noe fulldyrka mark, innmarksbeite og skog blir 
berørt. Tiltaket går langs fjellet helt i randsonen av 
jordbruksområdene på Holmen. Det skapes en ny 
barriere mellom fulldyrka mark og innmarksbeiter, 
men selve hovedvegen gir lite ny oppdeling av 
fulldyrka mark.  
Kryssområdet ligger delvis på innmarksbeite og 
delvis på fulldyrka areal og tilførselsvegen skaper ny 
oppdeling. Noe fulldyrka areal vil gå tapt.  

Omfang: Middels negativ 

 
- - 

B4 Svelalia  
M 

Innmarksbeite og skog med høy bonitet blir berørt. 
Tiltaket går langs elven og langs dagens E39 på noe 
bratt og kupert areal. Dagens barriere blir forsterket, 
men ikke vesentlig forverret med tanke på drift av 
arealene. 

Omfang: Lite negativ 

 
- - 

B5 Sveladalen  
S 

Fulldyrka areal blir berørt. Tiltaket krysser tvers over 
fulldyrka mark og skaper ny uheldig barriere med 
tanke på driften av områdene. Arealene får en 
dårligere arrondering og beslaget av fulldyrka mark 
med god arrondering blir omfattende.  

Omfang: Middels til stort negativt 

 
- - - 

B9 Storrsheia  
M/S 

Innmarksbeite, fulldyrka mark og skog blir berørt i 
området. Tiltaket går for det meste parallelt med 
dagens E39 og det er lite jordbruksareal på andre 
siden av veglinjen. Barrierevirkningen blir derfor ikke 
vesentlig endret og driften av arealene i området blir 
ikke vesentlig forandret. 

Omfang: Lite negativ 

 
- 

B10 Runaskaret  
M 

Små areal med fulldyrka mark, innmarksbeite og 
skog blir berørt. Veglinjen krysser en teig med 
fulldyrka mark og en teig med innmarksbeite mellom 
dagens E39 og Ausetjørni, og disse blir helt ødelagt. 
Barrierevirkning og driftsforhold for resten av 
området blir omtrent som i dag. 

Omfang: Lite negativ 

 
- 

B11 
 

Bue  
 

M/S 

Innmarksbeite og fulldyrka mark mellom dagens E39 
og heia på nordsiden blir berørt. Teigen med 
fulldyrka mark blir ødelagt og barrieren mellom 
fulldyrka mark på Bue og innmarksbeite i heia 
forsterkes. Dette medfører driftsulemper. Et 
nnmarksbeite som er dyrkbart på sørsiden av dagens 
veg går med til kryss og rasteplass/ kollektivknute-
punkt. Mesteparten av arealene på Bue blir ikke 
berørt av veglinjen og krysset. 

Omfang: Middels negativ 

 
- - 

Samlet vurdering --/--- 
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Variant V3a Vikeså krysser verdifulle jordbruksarealer relativt skånsomt både i starten og slutten av 
variantområdet. I starten på Holmen ligger veglinjen i randsonen mellom fulldyrka mark og 
innmarksbeite slik at arealene på flaten kan drives som før, men det skapes en ny barriere mellom 
fulldyrka mark og beiteområdene. 

Videre linjeføring for variant V3a er relativ skånsom for naturressursene til den kommer til Store 
Svela, der den både har et stort arealbeslag og krysser fulldyrka mark slik at det skapes en ny uheldig 
barriere for drift av området. 

Gjennom Storrsheia, Runaskaret og Bue ligger veglinjen godt plassert i forhold til naturressursene, 
der den i stor grad følger dagens E39 og i liten grad lager nye barrierer eller oppdeling. Noen mindre 
teiger med fulldyrka mark i randsonene av jordbruksområdene blir ødelagt, men sentrale og 
sammenhengende fulldyrka areal i disse områdene blir spart. 

Arealbeslaget av skog er lite strekningen, mens det er fulldyrka mark og innmarksbeite som er det 
dominerende arealbeslaget. Det er veilinjen på Holmen og Store Svela som bidrar mest til dette. 
Beslaget av dyrkbar mark på innmarksbeite er på ca 50 daa og ca 25 daa fastmark, i områdene 
Holmen, Store Svela og Storrsheia vest for Uadalsvatn. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels til stor. 

Tabell 5-24: Arealbeslag i daa for korridor R1, i variantområdet V3a Vikeså. 
Varianter Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

V3a Vikeså 102 134 50 88 
 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Det er i første rekke fulldyrka mark og innmarksbeite som blir berørt på strekningen. På Holmen vil 
en forskyving mot øst gi liten forandring av konsekvenser, mens en forskyvning mot vest vil øke både 
arealbeslaget av fulldyrka mark og forsterke barrierevirkningen.  

Ved Storesvela vil en forskyvning nordover øke de negative konsekvensene. En forskyvning sørover, 
før linjen krysser dalen på et smalere parti, kan redusere de negative konsekvensene noe. 

På resten av veglinjen gjennom Storrsheia, Runaskaret og Bue, følger veglinjen i stor grad dagens E39 
og en forskyvning mot vest vil i stor grad øke de negative konsekvensene med både større 
arealbeslag og større barrierevirkning for drift av arealene. En forskyvning østover vil i liten grad øke 
de negative konsekvensene. På Bue er det forutsatt kollektivknutepunkt som vil ligge på 
innmarksbeite som er dyrkbart. En flytting av dette anlegget vekk fra jordbruksområdet vil redusere 
de negative konsekvensene. 

Planområdet er avgrenset noe på Holmen og på Storrsheia for å unngå at veglinjen forskyves slik at 
arealbeslag og driftsulemper forverres vesentlig. Det er også lagt en hensynsone på Holmen og Bue 
for å sikre hensynet til dyrka mark i neste planfase. 
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Figur 5-14: Mosaikk av fulldyrka mark, innmarksbeite og skog på Holmen i Bjerkreim kommune. 
(Foto: Kjell Inge Søreide). 

Variant V3b Litlesvela 

 
Figur 5-15: Oversiktskart over strekningen V3b Litle Svela, med verdivurdering. 
 

Variant V3b Litle Svela er lik V3a Vikeså fra tunnelen under Oksafjellet til krysset ved Holmen 
(Vikeså). Herfra tar V3b en sørligere linje enn V3a og krysser Bjerkreimselva og dagens E39 i bru 
lenger sør. Videre går varianten inn i en tunnel under Råsafjellet sørvest for Vikesåfør den krysser 
Sveladalen i en kort dagsone. Her ligger veglinjen på fylling med en kort bru over fv. 102, før den 
fortsetter inn i en lang tunnel gjennom Svartaknuten og kommer ut i området ved Uadalsvatnet. 
Deretter krysser traséen dyrket mark og beiteland før den treffer dagens E39 og V3a. Videre vestover 
er V3b identisk med V3a. 
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Tabell 5-25: Større konstruksjoner på strekningen Oksafjell – Kydland, variant V3b Litle Svela. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kryss ved Holmen, sør for 

Vikeså  
− Kryss ved Bue med 

tilknytning til fv. 540 i 
retning Varhaug og 
Brusand 

− Fra Gyadalen til 
Ørsdalsvatnet 5700 m 

− Vest for Ørsdalsvatnet 360m 
− forbi Vikeså, 1835 m 
− fra Sveladalen til 

Uadalsvatnet 2300 m 
− Forbi Runaskaret 700 

− Utløpet av Ørsdalsvatnet, 265 m 
− Bru over Bjerkreimselva og 

eksisterende E39, 200 m 
− Bru over vassdrag øst for 

Ausetjørni 200m 

 

Som i V3a går vegen gjennom landbruksressurser med stor verdi, særlig i området langs 
Bjerkreimsvassdraget og Sveladalen. 

 

Tabell 5-26: Omfang- og konsekvensvurdering av variant V3b Litle Svela. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
B2 Gjerdrem-

Tengesdal 
 

S 
Noe fulldyrka mark, innmarksbeite og skog blir 
berørt. Tiltaket går langs fjellet helt i randsonen av 
jordbruksområdene på Holmen. Fra kryssområdet 
krysser linjen fulldyrka mark før bro over elva. Det 
skapes en ny barriere over fulldyrka mark og mer 
oppdeling som gir driftsulemper. Kryssområdet ligger 
delvis på innmarksbeite og delvis på fulldyrka areal 
og tilførselsvegen skaper ny oppdeling. Fulldyrka 
areal vil gå tapt.  
 
Omfang: Middels negativ 

 
- - 

B4 Svelalia  
M 

På Litle Svela går veglinjen gjennom et massetak med 
20 meter driftshøyde. Ressursen er meget viktig 
forekomst i forsyningen av betongtilslag. Den blir 
trolig ikke ødelagt, men forringet i og med at vegen 
legger beslag på deler av en ressurs om ikke kan 
benyttes lenger. 
 
Omfang: Middels negativ 

 
- - 

B5 Sveladalen  
S 

Fulldyrka areal blir berørt. Tiltaket krysser tvers over 
fulldyrka mark og skaper ny uheldig barriere i driften 
av områdene. Arealene får en dårligere arrondering 
og beslaget av fulldyrka mark blir omfattende. 
Grusressursen deles i to av veglinjen og kan trolig 
ikke utnyttes. 
 
Omfang: Middels til stor negativ 

 
- -/- - - 

B9 Storrsheia  
M/S 

Innmarksbeite, fulldyrka mark og skog blir berørt og 
gir et stort arealbeslag. Tiltaket krysser tvers over 
fulldyrka mark og innmarksbeite og skaper ny 
uheldig barriere i driften av områdene. Arealene får 
en dårligere arrondering. 
 
Omfang: Middels negativ 

 
- -/- - - 
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B10 Runaskaret  
M 

Små areal med fulldyrka mark, innmarksbeite og 
skog blir berørt. Tiltaket krysser en teig med fulldyrka 
mark og en teig med innmarksbeite mellom dagens 
E39 og Ausetjørni, og disse blir helt ødelagt. 
Barrierevirkning og driftsforhold for resten av 
området blir omtrent som i dag. 
 
Omfang: Lite negativ 

 
- 

B11 
 

Bue  
M/S 

Innmarksbeite og fulldyrka mark mellom dagens E39 
og heia på nordsiden blir berørt. Teigen med 
fulldyrka mark blir ødelagt og barrieren mellom 
fulldyrka mark på Bue og innmarksbeite i heia 
forsterkes. Dette medfører driftsulemper. 
Innmarksbeite som er dyrkbart på sørsiden går med 
til kryss og kollektivknutepunkt. Mesteparten av 
arealene på Bue blir ikke berørt av veglinjen og 
krysset som hører til. 
 
Omfang: Liten til middels negativ 

 
- - 

Samlet vurdering - -/- - - 
 

Varianten V3b Lite Svela krysser verdifulle jordbruksarealer relativt skånsomt både i starten og 
slutten av variantområdet. I starten på Holmen ligger veglinjen i randsonen mellom fulldyrka mark og 
innmarksbeite slik at arealene på flaten kan drives noe som før, men det skapes en ny barriere 
mellom fulldyrka mark og beiteområdene. V3b bøyer tidligere av mot vest enn V3a og går inn i 
tunnel. Mer fulldyrka mark blir splittet opp, men strekningen som blir berørt er kortere. 

Videre linjeføring for V3b går i tunnel fram til Litle Svela, der den både krysser et viktig masseuttak og 
fulldyrka mark slik at det skapes en ny uheldig barriere for drift av både jordbruksområdet og 
grusressursen. 

Gjennom Storrsheia krysser V3b gjennom godt arronderte jordbruksareal og skaper nye barrierer og 
oppdeling. Videre vestover er veglinjen identisk med V3a, som er omtalt ovenfor. 

Det er veilinjen på Holmen, Lille Svela og Storrsheia som bidrar mest til beslaget av fulldyrka mark og 
innmarksbeite. Beslaget av dyrkbar mark på innmarksbeite er på ca 40 daa og ca 10 daa fastmark, i 
områdene Holmen og Storrsheia vest for Uadalsvatn. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels til stor. 

Tabell 5-27: Arealbeslag i daa for korridor R1, i variantområdet V3b Litle Svela. 
Varianter Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

V3b Litle Svela 102 96 15 57 

 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Det er i første rekke fulldyrka mark og innmarksbeite som blir berørt på strekningen. Ved Litle Svela 
krysser varianten både en grusressurs og fulldyrka mark med god arrondering. En forskyvning 
nordover til brinken som er en naturlig barriere i dalen, reduser de negative konsekvensene for 
fulldyrka mark. En forskyvning sørover vil ikke ha særlig effekt på konsekvensene. 
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Gjennom Storrsheia deler varianten store sammenhengende areal på en uheldig måte. Det skal 
vesentlige forskyvninger til før de negative konsekvensene reduseres. 

På resten av veglinjen gjennom Runaskaret og Bue, følger veglinjen i stor grad dagens E39 og en 
forskyvning mot vest vil i stor grad øke de negative konsekvensene med både større arealbeslag og 
større barrierevirkning for driften av arealene. En forskyvning østover vil i liten grad øke de negative 
konsekvensene. 

Planområdet er avgrenset noe på Holmen og på Storrsheia for å unngå at veglinjen forskyves slik at 
arealbeslag og driftsulemper forverres vesentlig. Det er også lagt en hensynsone på Holmen og Bue 
for å sikre hensynet til dyrka mark i neste planfase. 

Oppsummering konsekvenser av variantområde V3 og rangering av V3a og V3b 
Variantene har relativ like konsekvenser i starten og slutten av variantområdet. På Holmen er det 
små nyanser mellom variantene og i Svelalia utjevnes konsekvensene selv om V3b går i tunnel, fordi 
den krysser en mer verdifull del av arealet enn V3a. Det er i Sveladalen og på Storrsheia at ulikhetene 
mellom variantene kommer fram. V3a har en kryssing av Sveladalen på Store Svela som gir større 
negative konsekvenser og større arealbeslag av fulldyrka mark enn V3b, som krysser på Litle Svela. På 
Storrsheia er det motsatt, der V3a følger dagens E39 og ikke tilfører vesentlig ny barriere. V3b gir en 
helt ny barriere gjennom et sammenhengende jordbruksområde vest for Uadalsvatnet, med fulldyrka 
mark og gode innmarksbeiter.  

Tabell 5-28: Oppsummering konsekvenser for naturressurser i variantområde V3 Oksafjell – Kydland. 
Id Navn V3a Vikeså V3b Litle Svela 
B2 Gjerdrem-Tengesdal - - - - 
B4 Svelalia - - - - 
B5 Sveladalen - - - - -/- - - 
B9 Storrsheia - - -/- - - 
B10 Runaskaret - - 
B11 Bue - - - - 

Sum konsekvenser - -/- - - - -/- - - 

Samlet rangering 1 1 
 

Når det gjelder georessurser, er det V3b som krysser en forekomst på Litle Svela med middels verdi. 
Utover dette er ikke grus- og pukkressurser berørt i særlig grad. 

Variantene krysser noen grunnvannsressurser som i områder med fulldyrka mark. Det er noen få 
borehull innenfor korridoren og forholdet til disse må avklares i prosjekteringsfasen. I Runaskaret 
ligger det et nedbørsfelt til vannforsyning, men veglinjene krysser nedstrøms vannkilden og antas 
ikke å ha konsekvenser for vannkilden. 

Oppsummert er det ikke registrert geo- og vannressurser som har betydning for konsekvens-
vurderingene i dette variantområdet. Det er forholdet til landbruksressursene som gir utslag i 
konsekvensvurderingene.  

Det er liten forskjell i arealbeslaget mellom de to variantene. V3a tar noe mer innmarksbeite og skog 
på den delen av området der V3b går i tunnel. Beslaget av fulldyrka mark er likt mellom variantene, 
men kommer på ulike steder. V3a tar mest fulldyrka mark på Storesvela, mens det på V3b er fordelt 
mer likt mellom områdene Holmen, Litlesvela og Storrsheia. Beslaget av dyrkbar mark på 
innmarksbeite og fastmark er betydelig på variantene, der V3a tar litt mer enn V3b. 
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Om man ser bort fra barrierevirkninger ved oppdeling av jordbruksarealer og driftsulemper som 
følger med, er det som V3b som kommer best ut med tanke på arealbeslag fordi den tar noe mindre 
innmarksbeite. 

 

På grunnlag av konsekvensvurderingene i de områdene der variantene er forskjellige, kommer 
variantene ut med lik rangering og middels til stor negativ konsekvens. 

Tabell 5-29: Arealbeslag i daa for korridor R1 i variantområdet V3, Oksafjell-Kydland. 
Varianter Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 
V3a Vikeså 102 134 50 88 
V3b Litle Svela 102 96 15 57 

 

 

 
Figur 5- 16: Landbruksområder og uttak av grus på Litle Svela. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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5.4.4 Variantområde V4 Kydland-Bollestad 

Det er to varianter på strekningen: 
• Variant V4a Søylandsdalen 
• Variant V4b Jolifjell 

Variant V4a Søylandsdalen 

 
Figur 5-17: Oversiktskart over strekningen V4a Søylandsdalen, med verdivurdering. 
 

Like øst for grensen mellom Bjerkreim og Gjesdal kommune starter denne strekningen delvis på 
fylling i Ytre Kydlandsvatnets vestlige bredde. Inn i Gjesdal kommune fortsetter linjen i dagsone langs 
dagens E39 før den legger seg øst i dalbunnen gjennom Søylandsdalen. Like sør for Oppsal bøyer 
traséen seg vestover i forhold til dagens E39 og krysser denne og vassdraget i en bru.  

Forslag til ny E39 går med en svak stigning på en stor fylling videre gjennom utmarka mellom 
Kringlelia og Kyllingstad, og krysser vegen til Kringlelia og vassdraget på bru før den etter en kort 
dagsone går inn i tunnel under Tindafjellet øst for Haraland. Vest for tunnelen kommer vegen ut i 
dagen og legger seg parallelt med dagens E39, delvis på fyllinger i Klugsvatnet, forbi industriområdet 
på Skurve.  

Klugsvatnets vestre arm krysses på fylling og bru før traséen slutter ved planlagt kryss ved Bollestad. 
Det er kun omlegging av kryssramper som skal vurderes i denne analysen. Selve kryssutformingen er 
definert gjennom forslag til reguleringsplan for E39 Ålgård-Hove. 

Tabell 5-30: Større konstruksjoner på strekningen Kydland – Skurve (Bollestad). 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kun deler av krysset ved 

Bollestad skal vurderes i 
denne analysen 

− Tunnel under 
Tindafjellet,  
828 m 

 

− Kryssing av dagens E39 og Søylandsvassdraget 
sør for Oppsal, 170 m 

− Kryssing av dalføret ved Kringleliveien, 140 m 
− Klugsvatnet, 150 m 
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Vegen går gjennom landbruksressursene fulldyrka mark og innmarksbeite med middels til stor verdi 
langs hele strekningen. 

Tabell 5-31: Omfang- og konsekvensvurdering for strekning V4a Søylandsdalen. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
G1 Søyland  

M/S 
Tiltaket legger beslag på fulldyrka mark langs dagens 
E39. Ved å følge dagens E39 medvirker ikke tiltaket 
til ytterligere oppdeling av arealene.  

Omfang: Middels negativt 

 
- - 

G3 Kydland  
M 

Tiltaket legger beslag på innmarksbeite i deler av 
området. Dette skaper restarealer som er mindre 
rasjonelle å drive, men størsteparten av 
innmarksbeite kan drives som før. 

Omfang: Middels negativt 

-/- - 

G4 Gautedal  
M 

Tiltaket går over noe innmarksbeite og et større 
sammenhengende areal med fulldyrka mark. Dette 
fører til en oppdeling av arealene med restarealer på 
østsiden som blir mindre rasjonelle å drive. Den nye 
barrieren skaper driftsulemper. 

Omfang: Middels negativt 

 
- - 

G6 Solheim  
M 

Tiltaket legger beslag på mye innmarksbeite, men 
unngår fulldyrka mark gjennom området. Tiltaket 
medfører oppdeling av innmarksbeitene og gir drifts-
ulemper. Det blir likevel arealer på begge sider av 
vegen som er store nok til at de kan drives rasjonelt. 

Omfang: Middels negativt 

 
- - 

G7 Kyllingstad  
S 

Tiltaket legger beslag på både innmarksbeite og 
fulldyrka mark. Tiltaket følger i stor grad dagens E39 
og gir minimal oppdeling på de beste arealene. Noen 
mindre arealer under Tindafjellet og nærmere 
Klugsvatn blir oppdelt.  

Omfang: Middels negativt 

 
- - 

G8 Kringlelia  
M 

Tiltaket krysser et beiteområde på et smalt parti i 
dalføret. Vegen deler opp arealet. Det blir likevel 
arealer på begge sider av vegen som er store nok til 
at de kan drives rasjonelt. 

Omfang: Lite negativt 

- 

G9 Bollestad  
M/S 

Tiltaket krysser gjennom et sammenhengende 
jordbruksområde med fulldyrka mark og 
innmarksbeite som ligger i en funksjonell 
sammenheng. Det skapes en ny barriere som 
medfører oppdeling og driftsulemper. Restarealene 
på begge sider er store nok til at de kan drives 
funksjonelt. 

Omfang: Middels negativt 

 
- - 

Samlet vurdering - - 
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Denne strekningen er i berøring med fulldyrka mark og innmarksbeite hele vegen, og forringer 
ressursen ved arealbeslag og oppdeling. Det er likevel slik at arealene som ligger igjen blir så store at 
de fortsatt kan drives rasjonelt. Det er sammenhengen mellom arealene som blir brutt av tiltaket. og 
dette medfører driftsulemper, men ødelegger ikke driften.  

Arealregneskapet viser at strekningen på ca 12 km legger mest beslag på jordbruksområder og lite 
skog. Det er i starten i Søylandsdalen og på slutten på Haraland og Bollestad det tas mest fulldyrka 
mark. Midt på strekningen er det innmarksbeite som blir mest berørt. Det tas ca 5 daa innmarksbeite 
som er dyrkbart, resten er myr og annen fastmark. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels. 

 

Tabell 5-32: Arealbeslag i daa for korridor R1 på strekningen V4a Søylandsdalen. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

V4a Søylandsdalen 98 159 48 10 
 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Det er i første rekke fulldyrka mark og innmarksbeite som blir berørt på strekningen. En forsiktig 
forskyvning mot øst på Gautedal vil kunne redusere beslaget av fulldyrka mark noe. Tilsvarende vil en 
forskyvning mot vest øke arealbeslaget og oppdelingen av arealene.  

På Haraland og videre mot Klugsvatn følger veglinjen dagens E39. En forskyvning av veglinjen vekk fra 
E39 i dette området vil øke arealbeslaget, og driftsulempene øker vesentlig på grunn av oppdeling og 
små restareal som blir liggende langs vegen.  

Planområdet er redusert på Søyland for å unngå en forskyvning av veglinjen i neste planfase som gir 
vesentlig større negative konsekvenser. Det samme er gjort på Kydland sammen med hensynsone for 
dyrka mark.  

Variant V4b Jolifjell 
Strekningen følger dagens E39 ved Ytre Kydlandsvatn før den tar en mer vestlig retning gjennom et 
småkupert heilandskap med flere små vann mot Kringlelia. Gjennom dette området ligger veglinjen 
på relativt store fyllinger som til dels går ut i vannene. Vassdraget ved Kringlelia krysses i to bruer der 
veglinjen bøyer av mot nord og går inn i en tunnel like etter kryssingen av vegen til Kringlelia. Linjen 
går stort sett gjennom ubebygd område. 

Nord for tunnelen kommer veglinjen ut i nærheten av dagens E39 ved Skurve. Før den treffer dagens 
veg er linjen skissert med en større fylling som går ned mot Langavatn som er en viktig 
drikkevannskilde. Ved Skurve møter denne strekningen V4a og begge disse variantene er identiske 
herfra til endepunktet ved krysset på Bollestad.  

Det forutsettes at tiltaket ikke medfører negative konsekvenser for drikkevannskilden Langavatn og 
at nødvendige tiltak legges inn i prissatte konsekvenser og at nødvendige vurderinger gjøres i ROS. 
Med mindre justering av trase vil man kunne komme utenfor nedslagsfeltet til Langavatn. 

Vegen går gjennom landbruksressursene fulldyrka mark og innmarksbeite med middels til stor verdi 
på deler av strekningen. 
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Figur 5-18: Oversiktskart over strekningen V4b Jolifjell, med verdivurdering. 
 

Tabell 5-33: Større konstruksjoner på varianten V4b, Jolifjell (Kydland Bollestad). 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kun deler av krysset ved 

Bollestad skal vurderes i 
denne analysen 

− Tunnel under 
Tindafjellet, 880m 

 

− Bru over dagens E39 ved Søyland, 
ca100m 

− To bruer over vassdrag ved Kringlelia 
ca 2x100m 

− Klugsvatn, 150m 
 

Tabell 5-34: Omfang- og konsekvensvurdering for variant V4b Jolifjell. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
G1 Søyland  

M/S 
Tiltaket legger beslag på fulldyrka mark langs dagens 
E39 og videre krysse veglinjen fylldyrka mark med 
god arrondering. Det skapes en ny barriere som 
medfører oppdeling og trolig store driftsulemper. 
Noen av restarealene kan bli for små til rasjonell 
drift. 
 
Omfang: stor negativt 

 
- - - 

G2 Strydesvatn Liten til 
middels 

Tiltaket går langs flere vann i beiteområde. Vegen gir 
en ny barriere i beiteområde som gir driftsulemper.  
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 
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G7 Kyllingstad  
S 

Tiltaket legger beslag på både innmarksbeite og 
fulldyrka mark på Haraland. Tiltaket medfører 
oppdeling av arealene og restarealene kan bli for 
små til rasjonell drift. Tiltaket komme også innenfor 
nedslagsfeltet til Langavatn drikkevannskilde. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

G8 Kringlelia  
M 

Tiltaket går i vannkanten langs et større 
beiteområde og krysser noe dyrka mark. Vegen gir 
en ny barriere i jordbruksarealene.  
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

G9 Bollestad  
M/S 

Tiltaket krysser gjennom et sammenhengende 
jordbruksområde med fulldyrka mark og 
innmarksbeite som ligger i en funksjonell 
sammenheng. Det skapes en ny barriere som 
medfører oppdeling og driftsulemper. Restarealene 
på begge sider er store nok til at de kan drives 
funksjonelt. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

Samlet vurdering - - 

 

Denne strekningen er i berøring med fulldyrka mark i starten og slutten og berører innmarksbeite i 
utmarken midt på. Ressursene forringes ved arealbeslag og oppdeling. En del av arealene som ligger 
igjen blir så små at de kanskje ikke er rasjonelle å drive lenger. Dette gjelder mest de fulldyrka 
arealene på Søyland, Kringlelia, Haraland og Bollestad.  

Arealregneskapet viser at tiltaket legger mest beslag på jordbruksområder og lite skog. Det er i 
starten i Søyland og på slutten på Haraland og Bollestad det tas mest fulldyrka mark. Midt på 
strekningen er det innmarksbeite som blir mest berørt.  

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels. 

 

Tabell 5-35: Arealbeslag i daa for korridor R1 på strekningen V4b Jolifjell. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

V4b Jolifjell 78 133 32 2 
 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Det er fulldyrka mark og innmarksbeite som i hovedsak berøres på strekningen. En forskyvning av 
vegen på Søyland og Haraland mot øst, nærmere dagens E39 vil kunne redusere driftsulempene noe. 
Ved å legge vegen mer på fylling i vann i beiteområdene vil også spare jordbruksareal. Tilsvarende vil 
en forskyvning mot vest øke arealbeslaget og oppdelingen av arealene.  

På Haraland og videre mot Klugsvatn følger veglinjen dagens E39. En forskyvning av veglinjen vekk fra 
E39 i dette området vil øke arealbeslaget vesentlig, og driftsulempene øker på grunn av oppdeling og 
små restareal som blir liggende langs vegen.  
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Planområdet er redusert på Søyland i forhold til fulldyrka mark og på Haraland i forhold til 
nedslagsfelt for drikkevann, for å unngå en forskyvning av veglinjen i neste planfase som gir vesentlig 
større negative konsekvenser. 

Oppsummering konsekvenser av variantområde V4 og rangering av V4a og V4b 
Variantene har ulik konsekvensgrad i starten på Søyland-Kydland, der V4a ligger tett på dagens E39, 
som er en etablert barriere, mens V4b deler opp gode jordbruksareal og danner en ny barriere som 
gir større driftsulemper. Videre på strekningen mot Bollestad er variantene mer like i 
konsekvensgrad, med kryssing av både innmarksbeiter og fulldyrka mark. Begge variantene gir 
driftsulemper på grunn av at det skapes en ny barriere i jordbruksområdene. 

Tabell 5-36: Oppsummering konsekvenser for naturressurser i variantområde V3 Oksafjell – Kydland. 
Id Navn V4a Søylandsdalen V4b Jolifjell 
G1 Søyland - - - - - 
G2 Strydesvatn   
G3 Kydland -/- -  
G4 Gautedal - -  
G6 Solheim - -  
G7 Kyllingstad - - - - 
G8 Kringlelia - - - 
G9 Bollestad - - - - 
Sum konsekvenser - - - - 
Samlet rangering 1 1 

 

Når det gjelder georessurser, krysser V4a en grusforekomst på Kydland og mot Klugsvatn som er 
vurdert til «lite viktig». Utover dette er ikke grus- og pukkressurser berørt. 

Variantene krysser noen grunnvannsressurser som ligger i områdene med fulldyrka mark. På 
Haraland ligger V4b innenfor nedslagsfeltet for og nær Langavatnet som er en viktig regional 
drikkevannskilde. Eventuelle kostnader til sikring av kilden blir handtert under  prissatte 
konsekvenser og ROS analysen handterer risiko og sårbarhet.  

Oppsummert er det ikke registrert georessurser som har betydning for konsekvensvurderingene i 
dette variantområdet. Det er forholdet til landbruksressursene og drikkevannskilden som gir utslag i 
konsekvensvurderingene og variantene rangeres likt. 

Det er noe forskjell i arealbeslaget mellom de to variantene. V4a tar noe mer fulldyrka mark, 
innmarksbeite og skog. V4a tar noe fulldyrka mark flere steder langs veglinjen, mens V4b tar mest i 
starten og på slutten. Beslaget av innmarksbeite er mer jevnt fordelt.  

V4a legger beslag på mest jordbruksareal, men V4b har størst barrierevirkning med påfølgende 
driftsulemper. På denne bakgrunn kommer variantene ut med lik rangering og middels negativ 
konsekvens. 

Tabell 5-37: Arealbeslag i daa for korridor R1 i variantområdet V4, Kydland-Oksafjell. 
Varianter Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 
V4a Søylandsdalen 98 159 48 10 
V4b Jolifjell 78 133 32 2 
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Figur 5- 19: Landbruksområdene på Bollestad sett mot Skurve. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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5.5 Korridor R2 Tronåsen – Årrestad – Sagland - Bollestad 
Korridor R2 i Rogaland består av følgende strekninger: 

• Strekningen Tronåsen – Hovsvatnet, felles 
strekning med korridor R1 

• Hovsvatn – Sagland, deler av strekningen, 
gjennom Ualand sør er felles med korridor R1 

• Sagland – Kydland 
• Kydland – Bollestad, felles med både korridor 

R1 og R3 

 

 

 

5.5.1 Tronåsen – Hovsvatnet 

Strekningen Tronåsen er felles med korridor R1 og er omtalt kapittel  5.4.1. 

 

5.5.2 Hovsvatn – Sagland 

 
Figur 5-21: Oversiktskart over strekningen Hovsvatn  Sagland, med verdivurdering. 
 

Korridor R2 er som nevnt identisk med variant V2b i korridor R1 fra tunnelinnslaget ved Hovsvatnet 
til og med kryssområdet ved Årrestad sør. Fra dette krysset følger trasé for ny E39 korridoren til 
dagens E39 i dagsone videre til omtrent der fv. 75 Årrestadveien tar av fra E39 i dag. Herfra krysser 
korridoren Gyadalen på en høy bru like nord for Helleland. Både før og etter bruen over Gyadalen vil 
ny E39 gå i til dels store fyllinger i landskapet. 

Figur 5-20: Skissekart over korridor  R2. 
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Strekningen etter Gyadalen fortsetter i dagsone mot vest før den går inn i en kort tunnel under en 
åsrygg. Deretter går den videre i bru over Eftelandsveien, nord for Helleland skole, og i ny lengre 
tunnel under Vardafjellet og Sandfjellet i retning Sagland der den møter korridor R3. 

Tabell 5-38: Større konstruksjoner på strekningen Ualand, Årrestad sør – Sagland. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kryss ved Årrestad sør − Hovsvatnet – Ualand 7400 m 

− Tunnel nord for Helleland 400m 
− Tunnel mellom Eftelandsveien og 

Løgje øst for Sagland 1593 m 
− Øst for Sagland 730 m 

− Teksevatnet 200 m 
− Gyadalen 410 m 
− Eftelandsveien 240 m 

 

Vegen går gjennom verdifulle landbruksressurser på hele strekningen. En del av disse områdene er 
fra før oppdelt av dagens E39 og barrierevirkningen er ikke ny, men forsterkes der ny E39 går på 
sørsiden av dagens E39. 

Tabell 5-39: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen Hovsvatn  - Sagland. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
L10 Djupedal  

L/M 
 

Tiltaket går i tunnel gjennom Husafjellet, og ut i 
dagsone i randsonen av innmarksbeite, nær fulldyrka 
areal. Noe skog med høy bonitet blir også berørt. 
Tiltaket vil i liten grad medføre driftsulemper. 
Omfang: Intet/lite negativt 

 
0/- 

L11 Ualand  
S 

Tiltaket krysser et smalt parti av fulldyrka mark, etter 
tunnelutløpet og større sammenhengende fulldyrka 
arealer ved gården Hauå. Videre forbi Ualand og 
Bilstad er det innmarksbeite og skog med høy bonitet 
langs dagens E39 som blir berørt. Tiltaket legger altså 
beslag på fulldyrka mark og innmarksbeite gjennom 
hele området. Fra før er området oppdelt i mindre 
teiger og blir krysset av jernbane, lokalveg og E39. 
Barrierevirkning og oppdelingen forverres gjennom 
området, men med mindre virkning enn om området 
ikke hadde barrierer fra før. En viktig forekomst av 
industrimineral krysses, men omfang er usikkert pga. 
ukjent driftsmetode/avgrensing. 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

L15 Refsland  
S 

Tiltaket går i randsonen av området, på sørsiden av 
dagens E39 forbi Refsland, før den krysser og går over 
på nordsiden ved gården Hedleren. Tiltaket går 
gjennom arealer med skog av høy bonitet i øst og 
fulldyrka mark og innmarksbeite i vest. Dette gir 
beslag av verdifulle areal langs hele området. Mye av 
strekningen går tett på dagens E39 og gir dermed en 
forsterket barrierevirkning men ikke ny barriere. Fra 
Hedleren og vestover skiller veglinjen lag med dagens 
E39 og danner en ny oppdeling av jordbruksområde 
og ny barriere. Dette gir nye driftsulemper.  
Omfang: Middels til stor 

 
- -/- - - 
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E7 Årrestad  
M/S 

 

Tiltaket krysser fulldyrka areal og innmarksbeite forbi 
gården Raudhedleren, der det også ligger inne et 
større kryssområde og rasteplassområde på 
innmarksbeiter av god kvalitet. Ved Drange svinger 
veglinjen sørover og krysser innmarksbeiter og 
fulldyrka mark på Hæstad. Deretter går den inn i et 
område med noe skog ned mot Storåna. Tiltaket 
tilfører en ny barriere i nærområdene til dagens E39 
og gir en oppdeling og restareal som gir driftsulemper.  
 
Omfang: stor negativt 

 
- - - 

E8 Ramsland  
M 
 
 
 
 
 

Tiltaket krysser på tvers av avlange jordbruksområder 
som strekker seg fra Helleland nordover mot heia. 
Vegen legger beslag på noe fulldyrka mark i små teiger 
og større innmarksbeiter. For det meste er det skog 
med middels og høy bonitet som blir berørt. Det 
skapes en ny barriere på tvers av strukturen i 
jordbruksområdene, og dette skaper driftsulemper. 
Erekjer som er drikkevannskilden til Helleland 
vannverk krysses på fylling. Dette er ødeleggende for 
Erekjer som vannkilde. Sikring/erstatning av 
vannkilden håndteres under prissatte konsekvenser. 
En viktig forekomst av industrimineral krysses, men 
omfang er usikkert pga. ukjent 
driftsmetode/avgrensing. 
 
Omfang: Middels negativ 

 
- - 

Samlet vurdering - -/- - - 

 

Tiltaket krysser dalføret nord for Ualandsvatn og følger deretter dagens E39 på sørsiden til gården 
Hedleren, der den på ny krysser E39 vestover. Tiltaket legger beslag på verdifulle areal langs hele 
området. En del av disse områdene er fra før oppdelt av dagens E39 og barrierevirkningen er ikke ny, 
men forsterkes der ny E39 går på sørsiden av dagens E39. I øst der veglinjen krysser dalføret ved 
Ualand og fra Hedleren og vestover, danner veglinjen en ny barriere som gir nye driftsulemper. 
Samtidig legger den beslag på både fulldyrka areal og innmarksbeite i disse områdene. 

Arealregnskapet viser at det legges beslag på en relativt stor andel innmarksbeite, sammenlignet 
med fulldyrka mark og skog. Beslaget av dyrkbar innmarksbeite er ca 10 daa og resten er myr og 
annen fastmark. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels til stor. 

 

Tabell 5-40: Arealbeslag i daa for korridor R2 på strekningen Hovsvatn -Sagland. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 
Hovsvatn -Sagland 106 265 130 13 

 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
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Det er fulldyrka mark og mye innmarksbeite som berøres på strekningen. Det er vanskelig å redusere 
arealbeslaget uten å måtte legge vegen i tunnel på en større del av strekningen. En forskyvning av 
veglinjen på Ualand i øst vil ikke endre arealbeslaget nevneverdig. Videre mellom Ualand og 
Hedleren er det å følge dagens E39, som gir minst nye driftsulemper. En forskyving lenger vekk fra 
dagens E39, vil skape nye små jordbruksarealer som er lite funksjonelle. Fra Hedleren og vestover 
ville man kunne redusere barrierevirkningen ved å følge E39 lenger og følge ytterkanten av 
innmarksbeite forbi Hæstad. En forskyving motsatt vei vil øke de negative konsekvensene. Videre 
mot Sagland vil forskyving begge veier medføre økte negative konsekvenser for jordbruk, men ved å 
flytte trase litt mot sør forbi vannet Erekjer som er drikkevannsressurs for Helleland vannverk kan 
konsekvensene reduseres noe. 

Forbi Bilstad og Refsland er planområdet redusert for å redusere framtidig press på 
jordbruksarealene nord for E39. Det samme gjelder også vest for E39 på Hæstad. 

5.5.3 Sagland – Kydland 

 
Figur 5-22: Oversiktskart over strekningen Sagland-Kydland, med verdivurdering. 
 

Strekningen Sagland – Kydland ligger i Bjerkreim kommune og er felles for korridor R2 og R3. Den 
starter der ny E39 kommer ut i dagen etter å ha gått i tunnel fra området nord for Helleland i 
Eigersund kommune. Linjen går i en kort dagstrekning, delvis på fylling, over et dalføre nord for 
gården Tveiti, før den går i en relativt kort tunnel og deretter i dagsone og møter dagens E39 og et 
kryss ved Sagland. Dette krysset har påkobling til dagens E39 og vil blant annet betjene trafikken fra 
Egersund som skal vestover mot Stavanger.  

Vest for krysset fortsetter linjen i dagen med fall ned mot Bjerkreimselva. Bjerkreimselva, dagens E39 
og fv. 51 krysses i en lang bru, og går videre på til dels store fyllinger før den flater ut ved Kløgetveit.  

Strekningen passerer ved foten av Solbjørgnipa og fortsetter i dagen oppover i retning øvre del av 
Sveladalen. Etter en kort tunnel øverst i Sveladalen, går traséen videre i dagsone gjennom det åpne 
landskapet øverst i Ognadalen, før den går inn i en lang tunnel mot Vaule. Her når linjen et toppunkt 
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og faller nedover mot vest. Ved Vaule krysser linjen dalføret i en høy bru før den fortsetter gjennom 
forholdsvis høye skjæringer og store fyllinger til kryssområdet på Bue.  

Krysset på Bue ligger omtrent på samme sted som for korridor R1, men har en annen vinkling. Det er 
forutsatt kollektivterminal ved dette krysset.  Videre vestover følger linjen langs dagens E39 på fylling 
i Ytre Kydlandsvatnet før strekningen ender i samme punkt som i korridor R1.  

Tabell 5-41:Større konstruksjoner på strekningen Sagland-Kydland.  
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kryss ved Sagland kobling til 

dagens E39 
− Kryss på Bue mot fv. 504 i 

retning Varhaug og Brusand 
og mot dagens E39 

− Øverst i Sveladalen, ca. 720 
− Tunnel mot Vaule, 2718 km 

− Over Bjerkreimselva, dagens 
E39 og fv. 51, ca. 630 m 

− Høy bru ved Vaule, 345 m 
 

 

Strekningen Sagland – Kydland går gjennom verdifulle landbruksområder i Bjerkreim kommune, både 
i kryssingen av Tengsdalen og videre opp i Laksesvela. Det er i disse områdene vi får det største 
arealbeslaget og oppdeling av arealene som gir driftsulemper for beiting og høsting. 

Tabell 5-42: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen Sagland - Kydland. 
Id Navn Ver

di 
Omfangsbeskrivelse Konsekvens 

E9 Eigestad 
 

 
M 

Tiltaket går i kort dagsone gjennom området, mellom to 
tunneler. Innmarksbeite og fulldyrka mark blir berørt og 
veglinjen deler av teigene. Små restarealer og ny barriere 
i området medfører driftsulemper. 
 
Omfang: Middels negativt  

 
- - 

B1 Åsen 
 

 
M/
S 

Tiltaket krysser dagens E39 på Sagland og der blir det 
anlagt et større kryssområde på det som i dag er 
innmarksbeite, markert som dyrkbart. Området er fra før 
oppdelt av veger og med dette tiltaket blir hele området 
gjort om til veganlegg.  Videre legger veglinjen beslag på 
fulldyrka mark og innmarksbeite ned dalen til gården 
Soksemona. Restarealer og oppdeling av beiteområder 
gir driftsulemper på relativt store areal. En viktig 
forekomst av industrimineral krysses, men omfang er 
usikkert pga. ukjent driftsmetode/avgrensing. 
 
Omfang: Middels til stort negativt 

 
- -/- - - 

B2 Gjedrem- 
Tengesdal 

 
S 

Tiltaket krysser jordbruksarealene langs elven på bro som 
blir såpass høy at det antas at normal drift av arealene 
kan gjennomføres. Arealbeslaget er lite og består for det 
meste av skog med høy bonitet på åsen nord for elven. 
 
Omfang: lite negativt 

 
- 
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B3 Solberg 
 

 
M/
S 

Veglinjen går på stigning opp lia, for det meste i 
skogsområder med lommer av innmarksbeite. Kupert 
terreng gjør at det blir store fyllinger som gir vesentlig 
større arealbeslag enn selve vegbanen. Strukturen på 
beitearealene i området blir delt opp og dette gir 
driftsulemper i forhold til beiting og maskinell drift av 
arealene. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

B6 Kløgetveit  
M/
S 

Veglinjen går i randsonen av jordbruksområdene i 
området, som er fulldyrka mark og innmarksbeite. Teigen 
med fulldyrka mark som berøres vil trolig bli halvert, men 
ikke ødelagt. Tiltaket fører til lite ny oppdeling, men 
skaper en ny barriere mellom innmark og utmark. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- - 

B7 Krågedal 
 

 
S 

Tiltaket legger beslag på innmarksbeite og fulldyrka mark, 
spesielt der vegen krysser dalbunnen på fylling. Tiltaket 
fører til oppdeling av fulldyrka mark og innmarksbeite 
som i dag ligger i en funksjonell sammenheng. Dette gir 
driftsulemper med tanke på beitedrift og maskinell drift 
av arealene. 
 
Omfang: Middels negativt 

 
- -/- - - 

B8 Laksesvela 
 

 
S 

Tiltaket legger beslag på innmarksbeite, fulldyrka mark og 
et stort område med dyrkbar mark øverst i dalen. Tiltaket 
ligger slik at mye fulldyrka mark er spart, men 
sammenhengen mellom fulldyrka mark og innmarksbeite 
på denne siden av dalen blir brutt. Veglinjen gjennom 
dyrkbar mark reduserer nydyrkingspotensialet, men det 
er mulig å etablere funksjonelle areal på begge sider av 
vegen. 
 
Omfang: Middels til stor negativt 

 
- - - 

B11 Bue 
 

 
M/
S 

Innmarksbeite og fulldyrka mark blir berørt av etablering 
av både veg, kollektivknutepunkt og kryss. Et 
innmarksbeite som er dyrkbart på sørsiden av dagens veg 
går med til kryss og kollektivknutepunkt. Mesteparten av 
arealene på Bue blir ikke berørt av veglinjen og krysset 
som hører til. 
 
Omfang: Middels negativ 

- - 

 
Samlet vurdering 

 
- -/- - - 

 

Veglinjen gjennom dyrkbar mark på Laksesvela gir et stort arealbeslag og reduserer 
nydyrkingspotensialet, men det er mulig å etablere funksjonelle areal på begge sider av vegen. 

Veglinjen krysser ikke geo- eller vannressurser som gir utslag på konsekvensvurderingen. Det er 
forholdet til landbruksressursene som setter konsekvensnivået for naturressurser.  
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Arealbeslaget viser at det legges beslag på relativt mye innmarksbeite i forhold til fulldyrka mark og 
skog på denne strekningen. Veilinjen svinger utenom de største områdene med fulldyrka mark, men 
tar ytterkanter og små teiger som er fulldyrka hele strekningen. Ca 40 daa av den dyrkbare marken er 
innmarksbeite og resten er myr og annen fastmark. Det spesielle med arealbeslaget på denne 
strekningen er det store beslaget av dyrkbar mark som ikke er registrert som jordbruksområde fra 
før. Hele 50 daa myr og 30 daa fastmark tas på denne strekningen og mesteparten i øvre Laksesvela. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels til stor. 

Tabell 5-43: Arealbeslag i daa for korridor R2 på strekningen Sagland-Kydland. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

Sagland -Kydland 75 261 45 117 
 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Det er store jordbruksverdier på strekningen og arealbeslaget av innmarksbeite er betydelig. 
Veglinjen er lagt gunstig i forhold til jordbruksarealene, men noen funksjonelle sammenhenger på 
innmarksbeiter er brutt opp og øverst i Laksesvela deles et stort dyrkbart areal.  

Forskyving av linjen på denne strekningen vil for det meste øke de negative konsekvensene av 
tiltaket med økt beslag av fulldyrka mark og innmarksbeite.  

Planområdet er redusert i kryssingen av Bjerkreimsvassdraget, på Kløgetveit, Krågedal og Øvre 
Laksesvela for å unngå forskyvning av veglinjen i neste planfase som gir vesentlig større negative 
konsekvenser. Det er også lagt inn hensynssoner på Krågedal får å ta hensyn til jordbruksverdiene i 
neste planfase. 

 

5.5.4 Kydland -Bollestad 

Strekningen Kydland – Bollestad er felles med korridor R1 og R3 og er omtalt i kapittel 5.4.4. 
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5.6 Korridor R3 Tronåsen – Drangsdalen – Grøsfjell - Bollestad 
Korridor Gjennomgangen av omfang og konsekvens for 
korridor R3 er gjort med denne inndelingen i 
strekninger: 

• Tronåsen – Skjeggjestad (felles strekning med 
korridor R1 og R2) 

• Skjeggjestad – Eide, to varianter 
• Eide – Sagland, inklusive ny vei fra Grøsfjell 

mot Sokndal 
• Sagland – Kydland (felles med korridor (R2) 
• Kydland – Bollestad (felles med korridor R1 og 

R2) 

5.6.1 Tronåsen – Skjeggjestad 

Strekningen Tronåsen – Skjeggjestad er felles for alle korridorer i Rogaland.  

 
Figur 5-24: Oversikt over strekningen Tronsåsen -Skjeggjestad, med naturressursverdier. 
 

Denne strekningen er identisk med strekningen Tronåsen – Hovsvatn som hører til korridor R1 og R2 
frem til et punkt like vest for Skjeggjestad der denne strekningen ender, mens strekningen som hører 
til korridor R1 og R2 fortsetter i fylling og bru over Hovsvatnet. 

Tabell 5-44. Større konstruksjoner på strekningen Tronåsen – Skjeggjestad. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kryss ved Haukelandsmoen (Moi) 

 
− Tronvika – Moi, 5200 m − Tronvika 475 m 

 

Vegen berører mye fulldyrka mark med stor verdi på Haukelandsmoen. Utover dette er det for det 
meste skog som berøres og særlig i områdene inn mot Skjeggjestad. 

Figur 5-23: Skissekart over korridor  R3. 
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Tabell 5-45: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen Tronåsen – Skjeggjestad. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
L1 Tronvik  

L/M 
 

Tiltaket krysser Tronvika og berører noe skogsareal på 
begge sider. Ressursen forringes ubetydelig. 
 
Omfang: Ubetydelig 

 
0 

L4 Høgåsen  
L/M 

 

Tiltaket krysser en liten del av et skogsområde vest for 
Haukelandsmoen. Terrenget er bratt med utfordrende 
driftsforhold. 
 
Omfang: Ubetydelig til lite negativt 

 
 

0/- 

L5 Haukland
-smoen 

 
S 

Tiltaket krysser diagonal over fulldyrka mark og 
splitter godt arronderte sammenhengende areal. En 
del av arealene på begge sider vil kunne driftes som 
før, men den nye barrieren gir driftsulemper. Beslaget 
av fulldyrka mark blir også betydelig. Krysset ligger i 
den nordlige delen av fulldyrka mark. Området har 
også et antatt betydelig grunnvannspotensiale og 
forekomst av grus. 
 
Omfang: Stor negativ 

 
- - - 

L6 Skjeggje-
stad 

M 

Tiltaket går gjennom skog med høy bonitet, men 
berører i liten grad fulldyrka mark og innmarksbeite. 
Tiltaket legger beslag på skogsareal, men går langs 
dagens E39 og gir lite ny barrierevirkning i området.  
 
Omfang: Lite til middels negativt 

 
-/- - 

Samlet vurdering - -/- - - 

 

På denne strekningen er det kryssing av Haukelandsmoen som gir de største negative 
konsekvensene. På flaten ned mot Hovsvatn ligger det jordbruksareal med god arrondering og 
sammenheng, som gir mulighet for rasjonell drift og høy produksjon. Tiltaket krysser diagonalt og 
deler opp teiger som i dag blir drevet i en sammenheng. Arealbeslaget av fulldyrka mark blir 
betydelig sett i sammenheng med områdets størrelse. 

På Haukelandsmoen krysser veglinjen området som har et antatt betydelig grunnvannspotensiale og 
er en grusressurs. Sett i sammenheng med korridorens lengde med en dagsone på bare 4,5 km er det 
klare negative konsekvenser for naturressurser og samlet konsekvens er satt til middels til stor. 

Arealbeslaget viser at et relativt stort beslag av fulldyrka mark på den korte strekningen og det er den 
fulldyrka marka på Haukelandsmoen som representerer de største verdiene og får det største 
beslaget. Det er ca 10 daa dyrkbar mark på strekningen som ikke er jordbruksareal i dag. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels til stor. 

Tabell 5-46: Arealbeslag i daa på strekningen Tronåsen – Skjeggjestad. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

Tronåsen-Skjeggjestad 84 3 49 10 
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Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
På Haukelandsmoen berøres dyrka mark betydelig både ved arealbeslag og oppdeling av 
sammenhengende områder. Det er viktig å sikre tilgang til restarealene på begge sider av veilinjen 
slik at arealene kan drives rasjonelt og at fyllinger enten minimeres eller legges slik at de kan høstes 
jf. også kap 3.10.  

Forskyving av linjen vil bare ha stor effekt viss den skyves betydelig mot den ene eller den andre 
siden av flaten slik at oppdeling unngås.  

 

 
Figur 5-25: Fylldyrka mark på Skjeggjestad. 
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5.6.2 Skjeggjestad – Eide 

På strekningen Skjeggjestad – Eide er det to varianter (se Figur 2-5 for oversikt over variantområder): 

• Variant V1a: Drangsdalen dagstrekning 
• Variant V1b: Drangsdalen tunnel 

Variant V1a Drangsdalen dagstrekning 

 
Figur 5-26: Oversikt over strekningen V1a dagsone, med verdier. 
 

Varianten starter i et punkt like øst for Skjeggjestad med en dagsone rundt neset. Her går den i en 
dyp skjæring sør for dagens E39 og videre langs dagens E39 delvis på fylling i vannet. Fyllingen kan bli 
omfattende som følge av dypt vann. Tiltaket innebærer at dagens E39 flyttes og blir sekundærveg 
gjennom området.  

Gjennom Drangsdalen ligger linjen på to store fyllinger fra vannet og opp til en kolle som fjernes like 
ved Drange gård. Traséen fortsetter i en dagsone som bøyer seg bort fra dagens E39 inn i en tunnel 
mot Eide.   

Tabell 5-47. Større konstruksjoner på strekningen Skjeggjestad – Eide, variant V1a daglinje i 
Drangsdalen. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Ingen kryss − Drangsdalen – Eide, 1555 m − Bru i bunnen av drangsdalen, 215 m 
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Tabell 5-48: Omfang og konsekvensvurdering korridor R3, variant V1a Drangsdalen daglinje. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
L6 Skjeggje-

stad 

M 

Tiltaket går gjennom skog med høy bonitet og videre 
over Skjeggjestad i overgangen mellom fulldyrka 
mark og innmarksbeite. Tiltaket legger beslag på 
både skog, fulldyrka mark og innmarksbeite. Det 
skapes en ny barriere gjennom jordbruksområdet 
som gir driftsulemper. 
 

Omfang: Middels negativt 

 
- - 

L8 Drange 

L/M 

Tiltaket går gjennom skogsområder med høy bonitet 
i dalbunnen parallelt med dagens E39. Videre krysser 
veglinjen i utkanten av grus- og pukkuttaket på 
Drange. Tiltaket går videre i randsonen av fulldyrka 
mark på Drange. Skogsområde, grus- og pukkuttaket 
og fulldyrka mark reduseres og forringes, men 
ødelegges ikke.  
 

Omfang: Middels negativt 

 
-/- - 

Samlet vurdering -/- - 
 

Gjennom Skjeggjestad går begge variantene V1a og V1b i samme linje og deler skogs- og 
jordbruksområdene, som i dag ligger mellom jernbane og dagens E39. Tiltaket legger beslag på både 
fulldyrka mark og innmarksbeite som ligger i noe bratt terreng. Det skapes en ny barriere i området 
som gir driftsulemper. 

I Drangsdalen er det en smal stripe skog med høy bonitet i dalbunnen langs dagens E39 som blir 
berørt. Videre går veglinjen i utkanten av grus- og pukkuttaket og fulldyrka mark på Drange. 
Ressursene forringes, men ødelegges ikke. I samlet vurdering er det lagt mest vekt på kryssingen av 
Drange. Arealbeslaget på strekningen er lavt for fulldyrka mark og innmarksbeite, men relativt høyt 
på skog. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være liten til middels. 

Tabell 5-49: Arealbeslag i daa for korridor R3 i variantområde V1a Drangsdalen daglinje. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

V1a Drangdalen daglinje 11 9 183 11 

 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet  
Det er hovedsakelig skog som berøres på strekningen. En forskyvning av veglinjen sørover vil kunne 
redusere de negative konsekvensene noe. En forskyving nordover vil øke de negative konsekvensene 
vesentlig på Drange, der grus- og pukkuttak og fulldyrka mark vil ødelegges. 

  



 

 

Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A010    Versjon: 01  

        

 Side 129 av 149 
 

 

Variant V1b Drangsdalen Tunnel 

 
Figur 5-27: Oversiktskart på strekningen V1b, tunnel.  
 

Variant V1b starter like øst for Skjeggjestad på samme måte som i variant V1a. Variant V1b ligger noe 
lenger ut i vannet enn V1a og innebærer dermed noe mer omfattende fyllinger. Varianten går videre 
i en ca. 3 km lang tunnel i fjellet sør for Drangsdalen. Linjen kommer ut av tunnelen på en bru over 
jernbanen og fortsetter i dagsone vest for Drange gård, før linjen går inn i tunnel mot Eide. 
Strekningen ender i tunnelen på samme sted som variant V1a.   

Tabell 5-50: Større konstruksjoner på strekningen Hovsvatnet – Eide, variant V1b Drangsdalen tunnel. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Ingen kryss − Gjennom Drangsdalen 3040 m 

− Drangsdalen – Eide, 1280 m 
− Bru over jernbanen øverst i 

Drangsdalen, 220 m 
 

 

Gjennom Skjeggjestad går variantene i samme linje og deler skogs og jordbruksområdene som i dag 
ligger mellom jernbane og dagens E39. Tiltaket legger beslag på både fulldyrka mark og 
innmarksbeite som ligger i noe bratt terreng. Det skapes en ny barriere i området som gir 
driftsulemper. 

Tabell 5-51: Omfang og konsekvensvurdering for strekningen V1b, tunnel. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
L6 Skjeggjestad 

M 

Tiltaket går gjennom skog med høy bonitet og 
videre over Skjeggjestad i overgangen mellom 
fulldyrka mark og innmarksbeite. Tiltaket legger 
beslag på både skog, fulldyrka mark og 
innmarksbeite. Det skapes en ny barriere 

 
- - 
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gjennom jordbruksområdet som gir 
driftsulemper. 
 
Omfang: Middels negativt 

L8 Drange 

L/M 

Tiltaket krysser noe skog med høy bonitet og en 
liten teig med fulldyrka mark på Drange. Det 
skapes en ny barriere, men over en kort strekning 
der små teiger av jord- og skogbruksområder 
berøres. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
 

0/- 

Samlet vurdering 0/- 
 

I Drangsdalen krysser variant 1Vb med tunnel noe skog med høy bonitet og en liten teig med 
fulldyrka mark på Drange. Det skapes en ny barriere, men over en kort strekning der små teiger av 
jord- og skogbruksområder berøres. På denne strekningen er det lite beslag av fulldyrka mark og 
innmarksbeite, men beslaget av skog er relativt høyt. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være ubetydelig til liten. 

Tabell 5-52: Arealbeslag for variantområde V1b Drangsdalen tunnel. 
Varianter Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

V1b, Drangsdalen tunnel 4 6 85 4 
 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet  
Varianten ligger gunstig i forhold til naturressursene og konsekvensreduserende tiltak synes ikke 
nødvendig. En forskyvning av veglinjen i dette området vil i liten grad redusere eller øke de negative 
konsekvensene, da det er små områder som blir berørt. 

 

 
Figur 5-28: Bilde av Drangsdalen vestover. (Foto: Kjell Inge Søreide). 
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Konklusjon konsekvens av variantområde V1 Drangsdalen og rangering av V1a og V1b 
For området Skjeggjestad er veglinjene like og har dermed lik konsekvens. Variant V1a daglinjen i 
Drangsdalen gir mest negative konsekvenser for jord- og skogbruksverdiene gjennom Drangsdalen. 
Variant V1a legger beslag på vesentlig mer fulldyrka mark og skog med god bonitet enn V1b. På 
Drange ligger i tillegg grus- og pukkuttak som blir vesentlig mer berørt av V1a enn V1b.  

Tabell 5-53: Oppsummering konsekvenser for naturressurser i korridor R3 Skjeggjestad – Eide med 
rangering for to varianter i Drangsdalen. 

Id Navn V1a Drangsdalen 
daglinje 

V1b Drangsdalen  
tunnel 

L6 Skjeggjestad -- -- 
L8 Drange -/- - 0/- 
Samlet konsekvens -/- - 0/- 
Samlet rangering 2 1 

 

Variantene krysser grunnvannsressurser som i områder med fulldyrka mark og grusuttak. Det er et 
borehull nær variant V1a og forholdet til dette må avklares i prosjekteringsfasen. 

Det er ikke registrert vannressurser som har betydning for konsekvensvurderingene i dette 
variantområdet. Det er forholdet til geo- og landbruksressursene som gir utslag i 
konsekvensvurderingene. 

Arealbeslaget viser at V1a legger beslag på mer fulldyrka mark og skog med god bonitet enn V1b. 
Dette kommer naturlig av at V1b går i tunnel forbi de mest verdifulle områdene på Drange. V1b får 
best rangering. 

Tabell 5-54: Arealbeslag i daa for korridor R3, variantområde V1a og V1b i Drangsdalen. 
Varianter Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 
V1a Drangsdalen daglinje 11 9 183 11 
V1b Drangsdalen tunnel 4 6 85 4 
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5.6.3 Eide – Sagland 

 
Figur 5-29: Oversiktskart over strekningen Eide-Sagland, med verdivurdering. 
 

Strekningen starter ved vestre tunnelpåhugg til tunnelen mellom Drangsdalen og Eide. Herfra går 
vegen i en kort dagstrekning gjennom et åpent dalføre før den krysser Eide i bru omtrent midtveis 
nord for Eidsvatnet. Strekningen fortsetter inn i tunnel og stiger mot vest før den kommer ut i dagen i 
heiområdene vest for Eide ved Dybingsvatnet. Videre går strekningen gjennom et kupert landskap og 
krysser flere vann i bru, før den krysser Grøsfjellvatnet på flere fyllinger og to bruer.  

Like vest for Grøsfjell er det planlagt et kryssområde med påkobling mot fv. 32. Ved dette krysset 
legges det til rette for en rasteplass. Som en del av tiltaket er det inkludert oppgradering av fv. 32 på 
en strekning på ca. 7,5 km mellom Grøsfjell og fv. 501 ved Eia i Sokndal kommune. Denne traséen 
følger i stor grad eksisterende veg. 

Forslag om ny E39 fortsetter vestover fra krysset ved Grøsfjell i dagen langs Skogstadvatnet og videre 
gjennom et småkupert heiområde, der vegen vil ligge vekselsvis på fyllinger og i skjæring frem til 
dalføret ved Helleland. Deretter faller vegen over to store fyllinger i øst før den krysser dalføret og 
dagens E39 på en høy bru like nord for Helleland skole.  

Videre fortsetter strekningen i daglinje mot en lang tunnel mellom Helleland og Sagland. 
Tunnelpåhugget i øst er planlagt noe lenger sør i dalføret ved Eftelandsveien enn tilfellet er for 
strekningen Ualand – Sagland i korridor R2. Strekningen slutter ved tunnelens vestre påhugg. 
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Tabell 5-55: Større konstruksjoner på strekningen Eide – Sagland. 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kryss ved 

Grøsfjell 
− Eide – Dybingsvatnet, 1065 m 
− Øst for Dybingsvatnet, 315 m 
− Eftelandsveien- Tveiti, 2080 m 
− Øst for Sagland 714 m 

− Over Eide, 405 m 
− Langtjørna, 290m 
− Dybingsvatnet, 235 m 
− Grøsfjellvatnet ø, 245 m 
− Grøsfjellvatnet v, 365 m 
− Helleland, 300 m 

 

Vegen krysser landbruksområder med en mosaikk av noe fulldyrka mark og innmarksbeite, samt mye 
skog i kupert terreng.  

Tabell 5-56: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen Eide-Sagland. 
id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
L9 Iglaheia 

 

L/M 

Tiltaket krysser dalen ved Eide på bro og noen 
områder med skog av høy bonitet og et 
innmarksbeite blir berørt. Videre går veglinjen 
gjennom et kupert terreng med lommer av skog med 
høy bonitet og små teiger med fulldyrka mark og 
innmarksbeite. Jordbruks- og skogsarealene er 
oppdelte med mindre god arrondering. Mesteparten 
av arealbeslaget er skog med varierende 
driftsforhold. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

S1 Eia 
 

 
M 

Tiltaket berører noe innmarksbeite og fulldyrka mark 
på Eia. Videre er det for det meste innmarksbeite og 
skog som berøres. Det skapes en ny barriere 
gjennom området som gir driftsulemper, men 
arealene er små i utgangspunktet. I hovedsak følger 
ny veg langs dagens veg og derfor blir ikke ulempene 
vesentlig større enn i dag. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

E1 
 

Grøsfjell  
M/S 

Veglinjen går langs Grøsfjellvatn i utkanten av 
jordbruksområdene. Noe innmarksbeite og skog blir 
berørt av veglinjen, men det er en liten andel av det 
samlede jordbruksarealet i området. Linjeføringen i 
området gjør at barrierevirkningen ikke vil medføre 
store driftsulemper. Noe innmarksbeite går med til 
rasteplass på Grøsfjell. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

E2 Storøy 
 

 
M 

Tiltaket berører skogen på øya, som har høy bonitet. 
Tiltaket legger beslag på en liten del av skogarealet 
og tilfører ikke driftsulemper. 
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 



 

 

Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A010    Versjon: 01  

        

 Side 134 av 149 
 

E3 Rødland  
M/S 

Tiltaket går gjennom området langs Skogstadvatnet 
og ligger i randsonen av jordbruksområdene. Tiltaket 
legger beslag på skog og innmarksbeite, men ikke 
fulldyrka mark. Linjeføringen er slik at barrieren som 
blir skapt ikke vil ha vesentlige ulemper for 
landbruksdriften.  
 
Omfang: Lite negativt 

 
- 

E4 Støla-
knuden 

 
M 

Første delen av veglinjen går gjennom skog i 
randsonen av området. I siste delen av området på 
Høyland krysser vegen fulldyrka mark og 
innmarksbeite. I dette området skapes en ny 
barriere som deler opp sammenhengende 
jordbruksområder og gir driftsulemper. 
 
Omfang: Lite til middels negativt 

-/- - 

E6 Drange  
M/S 

Tiltaket går gjennom området på fulldyrka mark som 
ligger på de flate partiene i området. Store deler av 
arealene blir berørt av tiltaket og flere teiger blir 
ødelagt. Tiltaket medfører en oppdeling av området 
som gir driftsulemper både for innhøsting og 
beitebruk. 
 
Omfang: Middels negativt 

- - 

E8 Ramsland 
 

 
M 

Tiltaket krysser skog og innmarksbeite, men unngår 
å krysse fulldyrka mark gjennom området. 
Innmarksbeitene blir delt opp og dette medfører 
driftsulemper. Veglinjen følger delvis strukturen i 
jordbruksområdene og dette reduserer 
driftsulempene noe. En viktig forekomst av 
industrimineral krysses, men omfang er usikkert pga. 
ukjent driftsmetode/avgrensing. 
 
Omfang: Middels negativt 

- - 

Samlet vurdering -/- - 
 

Strekningen Eide - Sagland krysser i hovedsak gjennom kupert område med skog av middels og høy 
bonitet. Tiltaket unngår i stor grad fulldyrka mark og innmarksbeiter i områdene Grøsfjell og Rødland, 
men legger beslag på noe mer jordbruksareal på siste halvdel av strekningen fram til Ramsland. 
Tiltaket deler opp sammenhengende areal på Høyland og Dybing, og dette tilfører en ny barriere 
gjennom området som gir driftsulemper. Siste del av strekningen har en linjeføring som i større grad 
følger strukturen i jordbruksarealene og gir mindre oppdeling. 

Tiltaket krysser ikke geo- eller vannressurser som gir utslag på konsekvensvurderingen. Det er 
forholdet til landbruksressursene som gir utslag i konsekvensvurderingene.  

Arealregneskapet viser at denne strekningen på ca. 15 km legger beslag på relativt lite fulldyrka 
mark. Beslaget av innmarksbeite og skog er mer på nivå med de andre strekningene med noenlunde 
lik lengde. Beslaget av dyrkbar mark på strekningen er ca 20 daa myr. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være liten til middels. 
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Tabell 5-57: Arealbeslag i daa for korridor R3 på strekningen Eide-Sagland. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

Eide-Sagland 29 164 219 27 
Sekundærveg fv. 32 13 22 40 2 
SUM 42 185 259 29 

 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
Tiltaket er lagt gunstig med tanke på naturressurser gjennom området. Forskyving av linjen vil for det 
meste øke de negative konsekvensene av tiltaket. Gjennom Høyland og Dybing kan veglinjen 
optimaliseres noe ved å skyve den mot nordøst og dermed minimere oppdeling av fulldyrka mark. 

Langs Skogstadvatn vil en forskyvning av veglinjen nordøstover øke de negative konsekvensene. I 
dette området er planområdet avgrenset for å unngå forskyving av veglinjen inn i jordbruksområder 
som vil øke de negative konsekvensene. 

5.6.4 Sagland – Kydland 

Strekningen Sagland – Kydland er felles for korridor R2 og R3 og er omtalt i kapittel 5.5.3. 

5.6.5 Kydland -Bollestad 

Strekningen Kydland – Bollestad er felles for korridor R1, R2 og R3 og er omtalt i kapittel 5.4.4. 

5.7 Ny rv.42 mellom Lomeland og Eigestad  
Dette avsnittet vurderer konsekvensene av en omlegging av rv.42 som er definert som en del av ny 
E39 mellom Lyngdal og Ålgård uavhengig av korridorvalg.  

 
Figur 5-30. Oversiktskart over ny rv.42 mellom Lomeland og Eigestad.  
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Felles for alle korridorer inngår omlegging av rv.42 mellom Lomeland og Eigestad. Dette skal sikre 
god tilkomst til ny E39 til og fra Egersund på strekning som i dag har dårlig standard og som er og blir 
en viktig tilførselsveg til E39. Tiltaket gjelder en tofelts veg i ny trasé som korter ned avstanden for 
trafikk fra rv. 42 i retning mot Stavanger. Østrettet trafikk vil fortsatt kunne benytte eksisterende rv. 
42. Den nye traséen ligger i dagsone gjennom et dalføre med dyrket mark, skog og beitemark. Det er 
også et par spredte gårdstun i denne dalen. Lengst i nord går veien over en rygg og ned mot dagens 
E39. Den nye rv. 42 kan kobles til dagens E39 med en rundkjøring eller et T-kryss. 

 

Tabell 5-58: Omfang- og konsekvensvurdering på strekningen rv.42 mellom Lomeland og Eigestad. 
Id Navn Verdi Omfangsbeskrivelse Konsekvens 
E10 Lomeland M/S Tiltaket går for det meste i overgangen mellom 

fulldyrka mark/innmarksbeite og skog. Det skapes en 
ny barriere i dalen. Det mest sammenhengende 
arealene deles ikke, men en fulldyrka mark ved tjørna 
deles i to. 
 
Omfang: Middels 

- - 

Samlet vurdering - - 

 

På denne strekningen er det beslaget av fulldyrka mark som gir de største negative konsekvensene. 
Det tilføres også en ny barriere i dalføret som gir noen driftsulemper i forhold til flytting av maskiner 
og dyr. De mest sammenhengende arealene blir likevel spart for oppdeling, da veglinjen er lagt 
utenom disse områdene, på den ene siden av dalen. Der ny veg møter eksisterende rv. 42 på 
Lomeland, krysser veglinjen området som har et antatt betydelig grunnvannspotensiale. 

Konsekvensene av ny rv.42 sett i sammenheng med konsekvensene av de øvrige strekningene for ny 
E39 er helt marginale. Tiltaket er heller ikke knyttet til en spesifikk korridor og rangeringen mellom 
korridorene blir derfor ikke påvirket. 

Arealbeslaget viser beslag av fulldyrka mark hovedsakelig nord for tjørna i dalen. Beslaget av skog er 
mest sør for tjørna, før kryssing av jernbanen. 

Samlet negativ konsekvens er vurdert til å være middels. 

Tabell 5-59: Arealbeslag i daa på strekningen rv.42 mellom Lomeland og Eigestad. 
 Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 
rv. 42 mellom 
Lomeland og Eigestad 7 4 8 2 

 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 
En forskyvning av linjen i dette området vil måtte skje mot midten av dalen, og dette vil gi større 
negative konsekvensene på grunn av mer oppdeling av arealene. En relativt liten forskyvning kan øke 
arealbeslaget av innmarksbeite betydelig. 
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6 Sammenstilling av korridorer 
I dette kapitlet sammenstilles konsekvensvurderingene av strekninger fra forrige kapittel, og gis en 
samlet vurdering for hver korridor, to i Vest-Agder og tre i Rogaland. Korridorene i Vest-Agder og 
Rogaland velges uavhengig av hverandre og det gis ikke en samlet konsekvensgrad for strekningen 
som helhet. 

Verdivurderingene i kapittel 4 og konsekvensvurderingene i kapittel 5, viser at det er 
landbruksressursene og særlig fulldyrka mark og innmarksbeite som har størst innvirkning på 
vurderingen av konsekvensgrad og rangering mellom korridorene. 

6.1 Korridorer i Vest-Agder 
Begge korridorene berører noen små areal med fulldyrka mark og innmarksbeite, men legger mest 
beslag på skog som vist i Tabell 6-2. Andre naturressursene berøres i liten grad, jf. kapittel 5.2 og 5.3. 
Samlet er A1 vurdert til å ha liten til middels negativ konsekvens (-/- -) og A2 liten negativ konsekvens 
( - ).  

KorridorA2 blir dermed rangert som best og dette støttes av arealbeslaget vist i Tabell 6-2, som viser 
at A2 tar minst fulldyrka mark. 

Tabell 6-1: Samlet konsekvensvurdering for korridorene i Vest-Agder. 
Strekning Lengde 

(daglinje) 
Korridor A1 

Lyngdal vest – Tronåsen via 
Lølandsvatn 

Korridor A2 
Lyngdal vest – Tronåsen 

via Flikka 
Lyngdal vest - Feda 3 km 0/- 0/- 
Feda – Tronåsen via 
Lølandsvatn 

18 km -/- -  

Feda – Tronåsen via Flikka 7 km  - 
Samlet vurdering  Liten til middels negativ 

-/- - 
Liten negativ 

- 
Rangering  2 1 

 

I korridor A1 har strekningen mellom Feda og Tronåsen via Lølandsvatn, størst betydning for 
korridorens samlede konsekvens, fordi den er mye lenger enn strekningen Lyngdal vest – Feda. Det 
er lite jordbruksareal på strekningen og mest skog som blir berørt. A1 berører noen små arealer med 
fulldyrket mark på strekningen og mest ved Lølandsvatn. Det er stort beslag av skog som har mindre 
gode driftsforhold, kupert terreng, oppdelt av bergskrenter og myrdrag. Skog med høy bonitet og 
noe bedre driftsforhold berøres i område Lølandsvatnet og Bakke, sør for Sira. På Sira er det områder 
med fulldyrka mark og innmarksbeite med god arrondering, men disse blir i liten grad berørt. 
Gjennom de fleste områdene ligger veglinjen slik at den i liten grad tar de mest verdifulle 
naturressursene. Unntaket er ved Lølandsvatn der veglinjen går gjennom flere små areal med 
fulldyrka mark.  

Også for korridor A2 gis konsekvensen for strekningen Feda – Tronåsen via Flikka størst vekt, på 
grunn av lengden. Det er lite jordbruksareal på strekningen og mest skog som blir berørt. Der 
veglinjen kommer fra sør inn mot Sira krysser legger den beslag på noen små arealer med fulldyrka 
mark og innmarksbeite. Veglinjen krysser en del skogsområder med høy bonitet. Driftsforholdene er 
varierende på grunn kupert terreng, oppdelt av bergskrenter og myrdrag. På Flikka krysser veglinjen 
større skogsområder med høy bonitet og et nett av skogsveier som forenkler uttak av ressursen.. 
Arealbeslaget av fulldyrka mark på strekningen er likevel mindre enn i korridor A1.  
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Tabellen under viser arealbeslaget i korridorene samlet. Korridorene i Vest Agder er lite følsomme for 
mindre forskyvninger av veglinjen, fordi det i stor grad vil være skog som berøres og samlet 
arealbeslag endres lite. 

Tabell 6-2: Oppsummeringstabell for arealbeslag i daa, i Vest-Agder. 
 Korridor A1 

Lyngdal vest – Tronåsen via 
Lølandsvatn 

Korridor A2 
Lyngdal vest – Tronåsen via 

Flikka 
Fulldyrka mark 42 8 
Innmarksbeite 28 (9*) 25 
Skog 419 384 
Dyrkbar mark 15 7 

*Innmarksbeite og overflatedyrket mark er slått sammen og andel overflatedyrket mark er vist i ( ) der det finnes slike 

areal. Se også forklaring til hvordan arealbeslaget er beregnet i kapittel 3.8. 

6.2 Korridorer i Rogaland  
Før gjennomgang av korridorer i Rogaland gis en kort oppsummering av variantavklaringene, 
ettersom disse gjelder strekninger i dette fylket. 

6.2.1 Konklusjon fra variantvurderinger 

Delstrekninger og varianter  
På flere delstrekninger i Rogaland er det vurdert ulike varianter som omtalt i 5.1. Anbefalte varianter 
som er lagt til grunn når korridor R1, R2 og R3 i sin helhet er vurdert mot hverandre framkommer i 
Tabell 6-4. Argumentasjonen for disse anbefalingene finnes i fire variantrapporter som er lagt ved 
kommunedelplanen [5][6][7][8]. 

I variantområde V1 er V1a med dagsone i Drangsdalen anbefalt og lagt til grunn for videre analyse av 
R3.  Dagløsning er vesentlig rimeligere enn tunnelløsning, men kommer dårligst ut for 4 av 5 ikke-
prissatte tema. Usikkerhet rundt kostnader til rassikring gjør at plankartet likevel tar høyde for en 
mulig tunnel. 

I variantområde V2 er V2b Ualand sør anbefalt og lagt til grunn for videre analyse av R1. Den er litt 
dyrere enn V2a, men den er kortere og gir noe bedre netto nytte. For ikke-prissatte tema er V2b 
vesentlig bedre på alle tema sett bort i fra naturressurser der V2a er rangert som best.  

I variantområde V3 er V3a anbefalt og lagt til grunn for videre analyse av R1. Den er rimeligst, litt 
kortere og gir bedre nettonytte. For ikke prissatte tema er V3b best i 4 av 5 tema og rangert likt for 
naturressurser.  Det er størst negativ konsekvens for kulturmiljø og naturressurser.  

Variant V4a Søylandsdalen er anbefalt lagt til grunn mellom Kydland og Bollestad. Det er marginale 
forskjeller for prissatte konsekvenser, men V4b Jolifjell er noe dårligere for ikke prissatte, men 
forskjellene er ikke store. Variant V4b Jolifjell berører i tillegg forsvarets skytefelt slik at samlet 
anbefales V4a Søylandsdalen som del av samlet korridor. 
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Tabell 6-3. Delstrekninger og varianter som inngår i sammenhengende korridorer i Rogaland. 
Korridor R1 Korridor R2 Korridor R3 

• Tronåsen - Hovsvatn 
• Hovsvatn – Oksafjell via 

variant V2b Ualand sør 
• Oksafjell – Kydland via 

variant V3a Vikeså 
• Kydland - Bollestad variant 

V4a Søylandsdalen 

• Tronåsen - Hovsvatn 
• Hovsvatn – Sagland via 

variant V2b Ualand sør 
• Sagland - Kydland 
• Kydland - Bollestad variant 

V4a Søylandsdalen 

• Tronåsen - Skjeggjestad 
• Skjeggjestad – Eide via 

variant V1a Drangsdalen 
daglinje 

• Eide - Sagland 
• Sagland - Kydland 
• Kydland - Bollestad variant 

V4a Søylandsdalen 

Anbefalte varianter og rangering for naturressurser 
Anbefalte varianter fra variantrapportene som omtalt ovenfor, sammenfaller ikke med anbefaling for 
naturressurser i variantområdene V1 og V2.  

I tabellen under gis en oversikt over konsekvensgradene for naturressurser, opp mot 
konsekvensgraden i anbefalt variant. Under tabellen blir forskjellene i hver av variantområdene 
nærmere omtalt. 

 
Tabell 6-4: Konsekvensgrad i variantområdene for foretrukket variant for naturressurser, og anbefalt 
variant samlet for alle relevante tema i innrammet kolonne. 

Strekning og variant Konsekvenser for 
naturressurser 

Anbefalt variant 
samlet 

Variantområde V1 Skjeggjestad - Eide   

• Variant V1a Drangsdalen daglinje -/- - ✔ 
• Variant V1b Drangsdalen tunnel 0/-  

   

Variantområde V2 Hovsvatn - Oksafjell   

• Variant V2a Ualand nord - -  

• Variant V2b Ualand sør --/--- ✔ 
   

Variantområde V3 Oksafjell - Kydland   

• Variant V3a Vikeså - - / - - - ✔ 
• Variant V3b Litle Svela - - / - - -  

   

Variantområde V4 Kydland - Bollestad   

• Variant V4a Søylandsdalen - - ✔ 
• Variant V4b Jolifjell - -  

 

I variantområde V1 Skjeggjestad – Eide er konsekvensene for naturressurser i Drangsdalen noe 
mindre med tunnel enn daglinje. Forskjellen gjelder i hovedsak arealbeslag av skog med høy bonitet, 
men også noe fulldyrka mark og beite. Samlet sett er det ikke store naturressursverdier som går tapt 
og forskjellen mellom variantene er ikke stor, jf. også kapittel 5.6.2. Den samlede 
konsekvensvurderingen av R3 ville ikke bli endret selv om tunnel ble valgt.  

I variantområde V2 Hovsvatn – Oksafjell er anbefalt variant V2b Ualand sør noe dårligere for 
naturressurser enn variant V2a Ualand nord jf. også kapittel 0. Begge variantene kommer i direkte 
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konflikt med større sammenhengende jordbruksareal og krysser fylldyrka mark og innmarksbeite, 
men V2b langs dagens E39 krysser de beste områdene. Barrierevirkning og driftsulemper som følger 
av ny E39 i V2a Ualand nord er imidlertid større enn for V2b som går nærmere dagens E39. Variant 
V2a Ualand nord beslaglegger noe mindre fulldyrka mark og innmarksbeite, og er samlet sett noe 
bedre for naturressurser enn variant V2b Ualand sør, jf. også kapittel 5.4.2. Den samlede 
konsekvensvurderingen av R1 ville ikke bli endret selv om V2a ble valgt.  

Begge variantene i variantområde V3 Oksafjell – Kydland gir inngrep i fulldyrka mark og 
innmarksbeite. Arealbeslaget kommer ulike steder i de to variantene, men samlet er det likevel liten 
forskjell i størrelse på arealbeslaget. Det er heller ikke vesentlige forskjeller i barrierevirkninger og 
endringer i driftsforhold. For naturresurser rangeres variantene derfor likt, jf. også kapittel 5.4.3. 

I variantområde V4 Kydland-Bollestad gir begge variantene inngrep i fulldyrka mark og 
innmarksbeite, men V4a i Søylandsdalen tar mest. Når det gjelder barrierevirkning og endringer i 
driftsforhold er det likevel V4b Jolifjell som gir mest driftsulemper. For naturresurser rangeres 
variantene derfor likt, jf. også kapittel 5.4.4. 

6.2.2 Korridor R1, Tronåsen – Vikeså – Bollestad 

Det er fulldyrka mark og innmarksbeite som representerer de største verdiene i korridoren jf. også 
kapittel 4.2. Skog har mindre betydning i denne korridoren og andre naturressursene berøres i liten 
grad, jf. kapittel 5.4. 

Det er dermed konsekvensene for fulldyrka mark og innmarksbeite som bestemmer 
konsekvensgradene i korridoren. Samlet vurdering for korridor R1 er middels til stor negativ 
konsekvens (- - / - - -). 

Tabell 6-5: Samlet konsekvensvurdering for korridor R1 Tronåsen – Vikeså – Bollestad i Rogaland. 
Strekning  Lengde  

(hovedveg i dagen)  Konsekvens 

Tronåsen -Hovsvatn 4 km - -/- - - 
Hovsvatn – Oksafjell (V2b) 12 km - -/- - - 
Oksafjell – Kydland (V3a) 10 km - -/- - - 
Kydland Bollestad (V4a) 12 km - - 
Sekundærveg rv42 2,3 km - - 
Samlet vurdering 40 km  Middels til stor negativ 

- -/- - - 
 

På strekningen Tronåsen-Hovsvatn er det kryssingen av Haukelandsmoen som gir størst negativ 
konsekvens. Veglinjen medfører oppdeling av gode jordbruksområder og har et betydelig arealbeslag 
av fulldyrka mark på Haukelandsmoen.  

Mellom Hovsvatn og Oksafjell (V2b) er det i området mellom Ualand og Årrestad veglinjen krysser 
jordbruksarealer med stor verdi og legger beslag på betydelig areal av både fulldyrka mark og 
innmarksbeite. Det er i starten og slutten av strekningen at veglinjen gir mest ny barrierevirkning for 
driften av arealene. I resten av området følger veglinjen E39 som er en etablert barriere i dag. 

På strekningen Oksafjell – Kydland (V3a) er det kryssingen av gode jordbruksområder på Holmen og i 
Sveladalen, som gir de største negative konsekvensene. Veilinjen legger beslag på fulldyrka mark og 
innmarksbeite og deler opp arealene slik at det gir driftsulemper. 
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Mellom Kydland – Bollestad (V4a) er veglinjen i berøring med fulldyrka mark og innmarksbeite, og 
forringer ressursen noe ved arealbeslag og oppdeling. Konsekvensen vurderes å være noe mindre 
negativ enn på de foregående strekningene.  

Tabell 6-6: Arealbeslag i daa for strekningen korridor R1 Tronåsen – Vikeså – Bollestad. 
Strekning Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

Tronåsen – Hovsvatn 87 10 81 12 
Hovsvatn – Oksafjell  69 223 112 24 
Oksafjell – Kydland  102 134 50 88 
Kydland Bollestad  98 159 48 10 
Sekundærveg rv42 7 4 8 2 
SUM 363 530 (17*) 300 136 

* overflatedyrket mark  

Beslaget av fulldyrka mark på strekningene i korridoren er mellom 69 til 102 daa. Strekningen 
Hovsvatn-Oksafjell tar minst fulldyrka mark, men betydelig mer innmarksbeite enn de andre 
strekningene. Strekningen Oksafjell-Kydland legger beslag på mest dyrkbar mark og mesteparten av 
dette er i dag innmarksbeite. Om beste variant for naturressurser (V2a) hadde blitt valgt i V2 ville 
arealbeslaget av fulldyrka mark og innmarksbeite blitt redusert med henholdsvis ca 20 og 100 daa. 
Konsekvensgraden for hele korridoren ville ikke blitt endret. 

6.2.3 Korridor R2, Tronåsen – Årrestad – Sagland – Bollestad 

Også i korridor R2 er det fulldyrka mark og innmarksbeite som representerer de største verdiene og 
som er avgjørende for konsekvensvurdering og rangering jf. også kapittel 4.2. Skogen har mindre 
betydning i denne korridoren og andre naturressursene berøres i liten grad, jf. kapittel 5.4. 

Det er konsekvensene for fulldyrka mark og innmarksbeite som bestemmer konsekvensgradene i 
korridoren. Samlet vurdering for korridor R2 er middels til stor negativ konsekvens (- - / - - -). 

Tabell 6-7: Samlet konsekvensvurdering for korridor R2 Tronåsen – Årrestad – Sagland – Bollestad. 
Strekning  Lengde  

(hovedveg i dagen)  Konsekvens 

Tronåsen - Hovsvatn 4 km - -/- - - 
Hovsvatn - Sagland 17 km - -/- - - 
Sagland - Kydland 11 km - -/- - - 
Kydland - Bollestad 12 km - - 
Sekundærveg rv42 2,3 km - - 
Samlet vurdering 46 km Middels til stor negativ 

- -/- - - 
 

På strekningen Tronåsen-Hovsvatn er det kryssingen av Haukelandsmoen som gir størst negativ 
konsekvens (samme som for R1). Veglinjen medfører oppdeling av gode jordbruksområder og har et 
betydelig arealbeslag av fulldyrka mark på Haukelandsmoen. 

Mellom Hovsvatn og Sagland er det i området mellom Ualand og Årrestad til Helleland at veglinjen 
krysser jordbruksarealer med stor verdi og legger beslag på betydelig areal av både fulldyrka mark og 
innmarksbeite. Det er i starten og slutten av strekningen at veglinjen gir mest ny barrierevirkning for 
driften av arealene. I resten av området følger veglinjen E39 som er en etablert barriere i dag. 
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På strekningen Sagland – Kydland er det kryssingen av jordbruksområdene i Tengsdalen og 
Kløgetveit, Krågedal og Laksesvela som bidrar til arealbeslag og negative konsekvenser. Kryssingen er 
relativ skånsom med tanke på fulldyrka mark, men går midt gjennom et større område med dyrkbare 
areal øverst i Laksesvela.  

Mellom Kydland – Bollestad (som for R1) er veglinjen i berøring med fulldyrka mark og 
innmarksbeite, og forringer ressursen noe ved arealbeslag og oppdeling. Konsekvensen vurderes å 
være noe mindre negativ enn på de foregående strekningene.  

Tabell 6-8: Arealbeslag i daa for strekningen korridor R2 Tronåsen – Årrestad – Sagland – Bollestad. 
Strekninger Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 
Tronåsen-Hovsvatn 87 10 81 12 
Hovsvatn -Sagland 106 265 130 13 
Sagland -Kydland 75 261 45 117 
Kydland -Bollestad 98 159 48 10 
Sekundærveg rv42 7 4 8 2 
SUM 373 699(22*) 313 154 

* overflatedyrket mark  

Beslaget av fulldyrka mark på strekningene i korridoren er mellom 75 til 106 daa, jf. er veglinjen i 
berøring med fulldyrka mark og innmarksbeite, og forringer ressursen noe ved arealbeslag og 
oppdeling. Konsekvensen vurderes å være noe mindre negativ enn på de foregående strekningene.  

Tabell 6-8. Strekningen Sagland-Kydland tar minst fulldyrka mark, men like mye innmarksbeite som 
strekningen Hovsvatn-Sagland, som også tar mest fulldyrka mark. Det er kryssingen av områdene 
Ualand til Årrestad/Helleland som bidrar mest til dette. 

6.2.4 Korridor R3, Tronåsen - Drangsdalen – Grøsfjell – Bollestad 

Også i korridor R3 er det fulldyrka mark og innmarksbeite som representerer de største 
naturressursverdiene og er avgjørende for konsekvensvurdering og rangering jf. også kapittel 4.2. 
Skogen har mindre betydning i denne korridoren og andre naturressursene berøres i liten grad, jf. 
kapittel 5.6. 

En lav negativ konsekvens på strekningene Skjeggjestad-Eide og Eide-Sagland gir at samlet vurdering 
for korridor R3 er noe lavere enn for R1 og R2 og konsekvensgraden er vurdert til middels negativ 
konsekvens (- -). 

Tabell 6-9: Samlet konsekvensvurdering for korridor R3 Tronåsen -  Drangsdalen – Grøsfjell – 
Bollestad. 

Strekning  Lengde 
(hovedveg i dagen) Konsekvens 

Tronåsen - Skjeggjestad  4 km - -/- - - 
Skjeggjestad - Eide (V1a) 7 km -/- - 
Eide – Sagland med sekundærveg fv. 32 17 km -/- - 
Sagland - Kydland 11 km - -/- - - 
Kydland - Bollestad 12 km - - 
Sekundærveg rv. 42 2,3 km - - 
Samlet vurdering 53 km Middels negativ 

- - 
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På strekningen Tronåsen-Hovsvatn er det kryssingen av Haukelandsmoen som gir størst negativ 
konsekvens (samme som for R1 og R2). Veglinjen medfører oppdeling av gode jordbruksområder og 
har et betydelig arealbeslag av fulldyrka mark på Haukelandsmoen. 

Gjennom Drangsdalen er det en smal stripe skog med høy bonitet i dalbunnen langs dagens E39 som 
blir berørt. Videre går veglinjen i utkanten av grus-/pukkuttaket og fulldyrka mark på Drange.  

Strekningen Eide - Sagland unngår i stor grad fulldyrka mark og innmarksbeiter i områdene Grøsfjell 
og Rødland, men legger beslag på noe mer jordbruksareal på siste halvdel av strekningen fram til 
Ramsland. Tiltaket deler opp noe areal på Høyland og Dybing, og dette tilfører en ny barriere 
gjennom området som gir noen driftsulemper. Siste del av strekningen har en linjeføring som følger 
strukturen i jordbruksarealene bedre. En del skog med middels og høy bonitet på strekningen 
berøres. Driftsforholdene er utfordrende og beslaget av skog på strekningen tillegges derfor ikke stor 
vekt.  

På strekningen Sagland – Kydland er det (som også for R2) kryssingen av jordbruksområdene i 
Tengsdalen og Kløgetveit, Krågedal og Laksesvela som bidrar til arealbeslag og negative 
konsekvenser. Kryssingen er relativ skånsom med tanke på fulldyrka mark, men går midt gjennom et 
større område med dyrkbare areal øverst i Laksesvela.  

Mellom Kydland – Bollestad (som også for R1 og R2) er veglinjen i berøring med fulldyrka mark og 
innmarksbeite, og forringer ressursen noe ved arealbeslag og oppdeling. Konsekvensen vurderes å 
være noe mindre negativ enn på de foregående strekningene.  

Tabell 6-10: Arealbeslag i daa for strekningen korridor R3 Tronåsen  – Grøsfjell – Bollestad. 
Strekninger Fulldyrka mark Innmarksbeite Skog Dyrkbar mark 

Tronåsen - Skjeggjestad 84 3 49 10 
Skjeggjestad – Eide (V1a) 11 9 183 11 
Eide - Sagland 29 164 219 27 

Sekundærveg fv. 32 13 22 40 2 
Sagland - Kydland 75 261 45 117 
Kydland Bollestad 98 159 48 10 

Sekundærveg rv. 42 7 4 8 2 
SUM 317 621 (4*) 593 179 

* overflatedyrket mark  

Strekningen Eide – Sagland har relativt lavt beslag av fulldyrka mark og innmarksbeite også når vi 
legger til sekundærvegen fv. 32 som tar 30 prosent av det samlede beslaget av fulldyrka mark på 
strekningen. Til gjengjeld har denne strekningen størst beslag av skog, og dette er skogsområder med 
delvis vanskelige driftsforhold. 
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6.2.5 Konklusjon for korridorene i Rogaland 

I alle tre korridorene er det fulldyrka mark og innmarksbeite som representerer de største 
naturressursverdiene og som er tillagt størst vekt i konsekvensvurdering og rangering jf. også kapittel 
4.2. Tabellen under viser den samlede vurderingen for korridorene i Rogaland. 

Tabell 6-11: Oppsummeringstabell for korridorer i Rogaland. 
Strekning Korridor R1 

Tronåsen – Vikeså 
– Bollestad 

Korridor R2 
Tronåsen – Årrestad – 

Sagland – Bollestad 

Korridor R3 
Tronåsen – 

Drangsdalen -
Grøsfjell – Bollestad 

Tronåsen - Hovsvatn - -/- - - - -/- - -  
Tronåsen - Skjeggjestad   - -/- - - 
Hovsvatn - Oksafjell (V2b) - -/- - -   
Hovsvatn - Sagland  - -/- - -  
Skjeggjestad - Eide (V1a)   -/- - 
Eide - Sagland   -/- - 
Oksafjell – Kydland (V3a) - -/- - -   
Sagland - Kydland  - -/- - - - -/- - - 
Kydland – Bollestad (V4a) - - - - - - 
Rv. 42 Lomeland - Eigestad - - - - - - 
Samlet Konsekvens Middels til stor 

negativ 
- -/- - - 

Middels til stor negativ 
- -/- - - 

Middels negativ 
- - 

Rangering 2 3 1 
 

Ut fra samlet vurdering av konsekvens for hele korridorer, framkommer det en rangering der korridor 
R3 har lavest konsekvensgrad for naturressurser. R1 kommer i en mellom stilling og korridor R2 med 
størst negativ konsekvensgrad.  

Tabellen under viser arealbeslaget i korridorene samlet.  

Tabell 6-12: Oppsummeringstabell for arealbeslag i daa i Rogaland (R). 
Arealtype Korridor R1 

Tronåsen – Vikeså – 
Bollestad 

Korridor R2 
Tronåsen – Årrestad – 

Sagland – Bollestad 

Korridor R3 
Tronåsen – 

Drangsdalen -
Grøsfjell – 
Bollestad 

Fulldyrka mark 363 373 317 
Innmarksbeite 530 (17*) 699 (22*) 621 (4*) 
Skog 300 313 593 
Dyrkbar mark 136 154 179 

* overflatedyrket mark. 
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Parvis sammenligning for å rangere 
For å ytterligere underbygge rangeringen, er det gjort en parvis sammenligning mellom korridorene. 
Korridorene i Rogaland har i ulik grad felles strekninger, men ved rangering fokuseres det på 
strekninger der de er alternativer til hverandre. Det er gjort ved parvis sammenligning i to trinn: 

• Først: Korridor R1 og R2 sammenlignes mellom Hovsvatn og Kydland.  
• Deretter: Den beste av korridorene R1 og R2 mot korridor R3 på strekningen Hovsvatn (eller 

Skjeggjestad) – Kydland. 

Korridor R1 versus R2 

        
Figur 6-1. Korridor R1 og R2 er ulike mellom Hovsvatn (Skjeggjestad) i Lund kommune, og Årrestad i 
Eigersund kommune. 
 

Når det gjelder rangering vurderer vi først R1 og R2 der konsekvensgraden er lik og mer negativ enn 
R3, jf. Tabell 6-13. Når konsekvensgraden er lik må vi se til arealbeslaget i Tabell 6-12, for å lete etter 
forskjeller. Beslaget av fulldyrka mark, skog og dyrkbar mark er tilnærmet likt, men R2 tar ca 170 daa 
mer innmarksbeite enn R1. Ut fra verdivurderingene i kapittel 4, legges det til grunn at innmarksbeite 
er en viktig arealkategori i utredningsområdet, og forskjellen på ca 170 daa i favør av R1 legges til 
grunn for å rangeringen. Samlet sett er korridor R1 bedre for naturressursene en R2 og det er 
konsekvensen for innmarksbeite som er avgjørende for å skille korridorene, som ellers har lik 
konsekvensgrad. 

Tabell 6-13: Konsekvenser der korridor R1 versus R2 er alternativer til hverandre. 
 Veg i 

dagen 
Korridor R1 

Tronåsen – Vikeså – 
Bollestad 

Korridor R2 
Tronåsen – Årrestad – 

Sagland – Bollestad 
Hovsvatn - Oksafjell (V2b) 12 km - -/- - -  
Hovsvatn - Sagland 17 km  - -/- - - 
Oksafjell – Kydland (V3a) 10 km - -/- - -  
Sagland – Kydland 11,0 km  - -/- - - 
Rangering  1 2 
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Korridor R1 versus R3 

      
Figur 6-2. Korridor R1 og R3 skiller lag ved Skjeggjestad i Lund kommune, og møtes igjen ved Bue i 
Bjerkreim kommune. 
 

R1 kom best ut ovenfor og sammenlignes derfor med R3. Både R1 og R3 går i verdifulle sammen-
hengende jordbruksområder i starten og slutten av korridorene, med lik negativ konsekvensgrad, jf. 
tabellen ovenfor. I midtpartiet derimot, der R3 går mellom Skjeggjestad og Sagland og R1 mellom 
Hovsvatn og Oksafjell, er det stor forskjell. Her har R3 et langt parti fra Drangsdalen til Sagland med 
småskala jordbruk og konsekvensgrad liten til middels negativ (-/- -). Til sammenligning går R1 i dette 
partiet gjennom store sammenhengende jordbruksområder mellom Ualand og Årrestad med 
konsekvensgrad middels til stor negativ (- -/ - - -). Jordbruksområdene i denne delen av R1 berøres på 
en måte som gir større driftsulemper og barrierevirkning enn tilsvarende parti i R3.  

Arealbeslaget viser at R3 legger beslag på mindre fulldyrka mark enn R1, men mer innmarksbeite, 
skog og dyrkbar mark. Forskjellen i arealbeslag blir med dette i stor grad utlignet og gir dermed ikke 
et klart grunnlag for å skille mellom korridorene. Derfor er det verdien av områdene som berøres og 
påfølgende driftsulemper som er avgjørende for konsekvensvurderingen og rangeringen. 

Samlet sett er korridor R3 bedre for naturressursene enn R1 og det er konsekvensen for fulldyrka 
mark og innmarksbeite med grad av driftsulemper (oppdeling av areal og barrierevirkning), som er 
avgjørende i konsekvensvurdering og rangering som skiller korridorene. 

Tabell 6-14: Konsekvenser der korridor R1 versus R3 er alternativer til hverandre. 
 Veg i 

dagen 
Korridor R1 

Tronåsen – Vikeså – 
Bollestad 

Korridor R3 
Tronåsen – Drangsdalen -

Grøsfjell – Bollestad 
Tronåsen - Hovsvatn 4 km - -/- - -  
Tronåsen - Skjeggjestad 4 km  - -/- - - 
Hovsvatn - Oksafjell (V2b) 12 km - -/- - -  
Skjeggjestad - Eide (V1a) 7 km  -/- - 
Eide - Sagland 17 km  -/- - 
Oksafjell – Kydland (V3a) 10 km - -/- - -  
Sagland – Kydland 11,0 km  - -/- - - 
Rangering  2 1 
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Oppsummering 
Tatt i betraktning prosjektets omfang er det svært liten forskjell på de 3 korridorene i Rogaland, når 
vi ser på arealbeslaget. Bare mindre justeringer av veglinjen vil kunne gi store utslag på arealbeslag 
og kunne endre forholdet mellom korridorene. Derfor er det verdien av områdene som berøres og 
påfølgende driftsulemper som er avgjørende for konsekvensvurderingen og rangeringen. 

Det er strekningen Eide-Sagland i R3, versus strekningen Hovsvatn-Sagland/Oksafjell i R1 og R2, som 
skiller korridorene. Strekningen Eide -Sagland har mindre jordbruksverdier og veglinjen krysser 
jordbruksområdene mer skånsomt enn det gjøres på strekningen Hovsvatn-Sagland/Oksafjell. Dette 
gjør at korridor R3 får en lavere samlet konsekvensgrad enn de andre korridorene og R3 rangeres 
dermed som best i Rogaland. 

 

6.3 Konklusjon E39 Lyngdal vest- Ålgård 
Verdifulle naturressurser blir berørt med alt fra ubetydelig til stor negativ konsekvens i 
utredningsområdet for ny E39 Lyngdal vest – Ålgård. Det er beslag av fulldyrka mark og 
innmarksbeite, samt oppdeling av areal og barrierevirkning som gir mest utslag.  

Et samferdselstiltak av denne størrelse gjennom jordbruksområder vil nødvendigvis medføre konflikt 
med naturressursene. Optimalisering av traséer i planprosessen har tatt hensyn til nasjonale og 
regionale mål om å ta vare på areal til matproduksjon. Samlet beslag av jordbruksareal er relativt lite, 
tiltakets størrelse tatt i betraktning.  

Vest Agder 
Korridor A2 via Flikka er vurdert som bedre for naturressurser enn A1, i hovedsak på grunn av mindre 
samlet arealbeslaget og minst beslag av fulldyrka mark. 

Rangeringer av korridorene for naturressurser i Agder er dermed: 

1. Korridor A2 via Flikka 
2. Korridor A1 via Lølandsvatn 

Rogaland 
Samlet er det lite som skiller korridorene, men R3 er vurdert som beste korridor for naturressurser. 
Det er strekningen Eide-Sagland i R3, versus strekningen Hovsvatn-Sagland/Oksafjell i R1 og R2, som 
skiller korridorene. Strekningen Eide -Sagland har mindre jordbruksverdier og veglinjen krysser 
jordbruksområdene mer skånsomt enn på strekningen Hovsvatn-Sagland/Oksafjell. Dette gjør at 
korridor R3 får en lavere samlet konsekvensgrad enn de andre korridorene og R3 rangeres dermed 
som best i Rogaland. 

I rangeringen mellom korridor R1 og R2 er det et tydelig lavere beslag av innmarksbeite som gjør at 
R1 rangeres som best av de to. 

Rangering av korridorene for naturressurser i Rogaland er dermed: 

1. Korridor R3 Tronåsen - Drangsdalen - Grøsfjell - Bollestad  
2. Korridor R1 Tronåsen - Vikeså - Bollestad 
3. Korridor R2 Tronåsen - Årrestad - Sagland - Bollestad 
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