
K
je

ll 
In

ge
 S

ør
ei

de
 / 

St
at

en
s 

Ve
gv

es
en

E39 Lyngdal vest - Sandnes 
Høring av forslag til planprogram

Region sør 
Kristiansand kontorsted 
26.01.2018

MERKNADSOPPSUMMERING VÅR 2017





E39 Lyngdal Vest – Sandnes, Statlig kommunedelplan 
OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALSER TIL PLANPROGRAM VÅREN-2017 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 

 

FORORD 

Statens vegvesen har fått i oppdrag av samferdselsdepartementet på utarbeide 

kommunedelplaner for fire felts motorveg for E39 fra Kristiansand til Sandnes. Prosjekteier er 

Statens vegvesen Region Sør. Motorvegstrekningen inngår i porteføljen som Nye Veier AS skal 

regulere, bygge og drifte. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har besluttet at 

arbeidet med kommunedelplanen for strekningen E39 Lyngdal vest- Sandnes skal utarbeides som 

statlig plan med KMD som planmyndighet. Forslag til planprogram var til offentlig høring i 

perioden 27.2-28.4.2017. Noen kommuner fikk innvilget utsatt høringsfrist til senest 12.5.2017 for 

å rekke politisk behandling.  

Lokal og regional medvirkning er gjennomført i samarbeidende organer mellom Statens vegvesen, 

Nye Veier AS, 12 direkte berørte kommuner, Vest-Agder og Rogaland fylkeskommuner, 

fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og fylkesmannen i Rogaland.  

Videre er det i høringsperioden avholdt møter med alle berørte kommuner og 9 åpne 

informasjonsmøter for offentligheten. Det kom innspill fra 150 høringsinstanser fra berørte 

kommuner, andre offentlige instanser, interesseorganisasjoner og private personer og 

grupperinger (Tabell 1).  

 

Statens vegvesen har i dette dokumentet oppsummert høringsuttalelsene, og vil legge dem til 

grunn for en faglig oppsummering til KMD som grunnlag for fastsetting av planprogrammet. 

Fastsatt planprogram blir førende for det pågående plan- og utredningsarbeidet.  

 

Alle kommentarer fra Statens vegvesen knyttet til foreslåtte endringer i Planprogrammet (Kap.1) 

og til høringsuttalelsene (Kap.2), er gitt under forutsetning av at alle hørte korridorer videreføres i 

utredningen.  
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1 Foreslåtte endringer i Planprogram som følge av innspill i høringsrunden 

Foreslåtte endringer i kapittel 1 mener vi er av positiv verdi for kommunedelplanen og 

konsekvensutredningen, og gir et bedre planprogram og et faglig bedre grunnlag for anbefaling av 

endelig korridor. 

 

Begrunnelse for forslag og innspill som ikke er beskrevet/hensyntatt: 
Hvert enkelt innspill er svart ut i neste kapittel. Noen innspill er «tatt til orientering» uten 

nærmere beskrivelse. Disse inneholder ofte nyttig og verdifull informasjon som er tatt med videre i 

planarbeidet, men har ikke medført endringer i teksten i planprogrammet. Høringsuttalelser som 

ikke har medført endringer i planprogrammet er av ulik karakter:  

• inneholder rene faktaopplysninger 

• blir ivaretatt slik planprogrammet allerede er utformet 

• støtter opp om enkeltkorridorer og knytter seg til senere framleggelse av plan- og 

anbefaling 

• har ikke betydning for kommunedelprosessen 

 

Planprogram korridorer 
Statens vegvesen foreslår å utrede «Ny indre korridor Moi - Bue» som ble spilt inn i høringen. 

Forslaget er en variant av planprogrammets indre korridor på ca. 44 km fra Moi i Lund kommune 

til Bue i Bjerkreim kommune, og samsvarer relativt godt med konseptvalgutredningen (KVU) for 

Søgne-Ålgård som er grunnlaget for planarbeidet. Forslaget har mer dagsone og mindre lengde 

tunnel enn planprogrammets indre korridor, og den forventes å være billigste 

utbyggingsalternativ på strekningen.  På figuren under er dette forslaget vist med grønn farge, 

sammen med de andre korridoralternativene på samme strekning. 
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Figur 1 Oversiktskart over korridorer som skal utredes. Forslag til ny korridor på strekningen Moi-Bue, er vist med 
grønn farge. 

 

 

Figur 2 Kart over korridorer som skal utredes på delstrekningen Moi til Bue. 
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Planprogram tekstdel 
Forord: 

Tredje avsnitt endres til:  

«Foreliggende dokument er forslag til justert planprogram etter høring».  

Sjette avsnitt endres til:  

«……. er planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn i perioden ….».  

Forslag til justert planprogram vil få ny dato.  

Begrunnelse for endringen: tilpasse teksten til at planprogrammet har vært igjennom høring. 

 

Kap. 1.1:  

I tredje avsnitt tilføyes på slutten:  

«Foreliggende dokument er forslag til justert planprogram etter høring».  

Videre i fjerde avsnitt:  

«Forslag til planprogram har vært til høring i perioden 27.02.2017 – 28.04.2017. I høringen bad 

Statens vegvesen om innspill om …. » 

Siste avsnitt i kap. 1.1 endres til:  

«Med utgangspunkt i innkomne høringsuttalelser og kunnskap om korridorene, har KMD besluttet 

at følgende korridor(er) skal utredes: …………. Korridorene er omtalt i kap. 5. Korridorene er vist i 

figur 1.3». 

Begrunnelse for endringene: tilpasse teksten til at planprogrammet har vært igjennom høring. 

 

Kap.1.4: 

Nytt kulepunkt under aktuelt lovverk og regelverk.  

• Vannressursloven (lov av 24.november 2000 nr.82 om vassdrag og grunnvann) 

m/forskrifter. Særlig aktuell er Vannforskriften §12, samt forskrift om fysiske tiltak i 

vassdrag.  

Begrunnelse for endringen: denne lov med forskrifter manglet i listen 

 

Kap.1.5: 

Følgende planer tilføyes i opplistingen og vurderes i planarbeidet  

• Reguleringsplaner for Lister næringspark / Opofte i Kvinesdal kommune 

• Reguleringsplaner for næringspark på Eigestad i Eigersund og Bjerkreim kommuner 
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• Øvrige reguleringsplaner som berøres av korridorene 

• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder 

• Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 

• Regionalplan for massehåndtering i Rogaland 

Begrunnelse for endringen: Disse planene er relevante og bør vurderes i planarbeidet 

 

Kap. 1.5.1:  

De to siste setningene i siste avsnitt slettes. 

Begrunnelse for endringen: Teksten er overflødig. Nullalternativet er beskrevet i kap. 5.5 

 

Kap.3.2:  

I tabell 3.2 under Vest-Agder tilføyes fotnoten som parentes bak Lista: Tettstedene Farsund, 

Vanse og Vestbygda 

I tabell 3.2 tilføyes under tettsteder i Vest-Agder «Liknes 2866» 

Begrunnelse for endring: Navnebruk i tabellen avviker fra det som er vanlig lokalt. Presisering 

nødvendig. Liknes er sentrum i Kvinesdal. 

 

Kap.3.3: 

Under punktet Trafikk vil følgende bli tilføyd: 

«I videre utredning vil også eksisterende og beregnet trafikk på hovedvegsystemet nord for E39 

bli beskrevet.»   

Begrunnelse for endring: Beskrivelsen av forhold i omlandet nord for eksisterende E39 kan med 

fordel utdypes. 

 

Kap.4.1: 

Planarbeidets omfang suppleres med nytt kulepunkt.  

• Sideanlegg (døgnhvileplass, kollektivknutepunkt, kontrollplass, driftsplass, rasteplass). 

Begrunnelse for endring: prikkpunktet var falt ut og tas inn igjen. 

 

Kap.4.2: 

Hvis endring av Håndbok N100 kommer relativt tidlig i kommunedelplan arbeidet, vil denne bli 

innarbeidet i kommunedelplanen. Hvis ikke vil eventuelle nye krav bli innarbeidet i 

etterfølgende regulering. Endring av håndbok N500 Vegtunneler fra november 2016 innebærer 
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bla. at maksimal stigning i tunnel er endret fra 3% til 5%, og at tunnelbredden er endret fra 9,5 

m til 10,5 m.  

 

Kap. 5.6: 

Tekst om Lister, første avsnitt, siste setning endres til: 

«På denne strekningen vil planen vurdere en helt ny firefelts veg hvor dagens E39 kan benyttes 

som lokalveg og omkjøringsrute. Løsningen der en større del av dagens E39 blir del av framtidig 

ny firefelts veg, avklares i reguleringsplanfasen av Nye Veier AS som en utbyggingsstrategi.» 

 

Begrunnelse for endring: De to variantene ligger begge innenfor samme korridor. 

Kommunedelplanen tar med ovennevnte formulering, høyde for full firefelts standard gjennom 

Lister. Neste planfase vil gi bedre grunnlag for å vurdere detaljert behovet for fravik fra 

vegnormal med hensyn til vegbredde, kurvatur, evt. hastighet med mer. Kommunedelplanen vil 

omtale at det på denne strekningen er mulig å spare utbyggingskostnader med gjenbruk av 

dagens veg, og noe lavere standard enn dagens krav. 

 

Figur 5.9 i planprogrammet erstattes med en ny der ny indre korridor Moi-Bue er tatt med. 

Begrunnelse for endringen: Kartet må oppdateres med ny indre korridor når det er besluttet at 

den skal utredes. 

 

Kap.5.6: 

Tekst om Jæren: 

I teksten tilføyes:  

Det skal utredes hvordan et ekstra kryss sør for Figgjoelva vil håndtere forholdet til 

lokaltrafikken, herunder trafikksystemet Tverrforbindelsen Foss-Eikeland-Bråstein, og planlagt 

omkjøringsveg Kvernaland i kommunedelplan Bybåndet sør. 

Begrunnelse for endringen: Vurdering av et nytt kryss sør for Figgjoelva imøtekommer en rekke 

innspill, og vil svare ut usikkerhet knyttet til hvordan ytre korridor vil påvirke lokalt trafikksystem 

og planer. 

 

Kap. 6.3.6 Naturressurser 

Følgende tekst tilføyes i tredje avsnitt:  

Innmarksbeite har en produksjonsevne (kg tørrstoff/daa) som i denne vegetasjonsgeografiske 

sonen utgjør opp mot 70% av fulldyrka jord. Deler av planområdet har mye gjødslet 
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innmarksbeite, som ikke er dyrkbar, men som er svært viktig for landbruksnæringa. Etter 

drøfting med Vegdirektoratet og Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen heves verdien 

av gjødslet innmarksbeite fra liten verdi til middels verdi. 

Begrunnelse for endringen: Oppjustering av verdien av innmarksbeite imøtekommer en rekke 

innspill, og er vurdert å være faglig fornuftig ut fra lokale forhold. 

 

Kap.6.4: 

I tabellen for Risiko- og sårbarhetsanalyse suppleres utredningsbehov med nytt kulepunkt: 

• Utfordringer med snø-, vinterforhold og tåke vurderes i sammenheng med lokale 

klimaforhold 

Begrunnelse for endringen: Kulepunktet imøtekommer flere innspill med informasjon om 

utfordrende lokalklimatiske forhold på flere steder i planområdet. 

 

 

Vedlegg: 

Regionvise oversiktskart i A3: 

Korridoroversikt Dalane endres med ny korridor fra Moi til Bue 
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2 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn 

Statens vegvesen har mottatt innspill fra 150 instanser i høringsfasen. Innspillene er 

oppsummert og kommentert av Statens vegvesen i det etterfølgende. Foreslåtte endringer 

i planprogrammet som følge av innspill i høringsrunden framgår av kapittel 1.  

Tabell 1 Fordeling av høringsuttalelser på fire kategorier 

Direkte berørte 
kommuner 

Andre offentlige 
(inkl. andre kommuner) 

Interesseorganisasjoner 
Næringsliv 

Private- 
enkeltpersoner og 
grupper 

 
 
10 

 
 
21 

 
 
38 

 Anonym 1 
Kvinesdal 3 
Flekkefjord 12 
Lund 17 
Eigersund 9 
Bjerkreim 13 
Gjesdal 12 
Sokndal 2 
Time 5       
Hå 4 
Klepp 1  
Sandnes 1 
Stavanger 1 
 

10 21 38 81 
 

 

 

2.1 Tematisk behandling av merknader 
Statens vegvesen ba i høringsutsendelsen om innspill til  

• Planavgrensning og foreslåtte korridorer 

• Aktuelle utredningstemaer 

• Verdier og interesser som kan bli berørt av planarbeidet 

Vi har mottatt forslag til justeringer av linjer/korridorer, forslag til utredningstemaer, blitt gjort 

oppmerksom på lokale forhold, verdier og interesser som gjelder mer generelt. Det er også en del 

oppfatninger, forslag til endringer og justeringer som bygger på andre forutsetninger enn Statens 

vegvesen har lagt til grunn for planarbeidet. Dette går igjen i mange uttalelser, og vi har derfor valgt å 

innlede med å omtale og kommentere noen av disse temaene innledningsvis for å klargjøre hva 

Statens vegvesen legger til grunn for planarbeidet. For øvrig er innspillene kommentert enkeltvis i 

det etterfølgende. 
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Trafikkmodell og befolkningsframskrivning 

Det benyttes en regional trafikkmodell for delområde Agder og Rogaland(DOM-AR). I tillegg brukes 

en nasjonal transportmodell for de lange reisene (NTM6). Disse modellene skal gi et best mulig 

grunnlag for å forutsi trafikkstrømmene i framtida (prognoseår 2050) i forhold til dagens tellinger. 

Det gjøres kalibreringer av modellen for å få denne så riktig som mulig. For framskriving av 

trafikkvolumet benyttes den nyeste perspektivmeldingen fra Statistisk Sentralbyrå 

(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/) med utgangs-

punkt i middelverdier for befolkningsvekst og inntekstvekst. Ved å kvalitetssikre trafikkmodellen i 

videre planarbeid, herunder trafikantenes reisemiddelvalg, vil forhold knyttet til motorvegens 

påvirkning av markedsandel for kollektivtrafikk (buss og tog) bli behandlet.  

 

Tilførselsveger, kryss og sideanlegg 

Forslag til planprogram omfatter utredning av de tilførselsveger (sekundærveger) som er vist i blått 

på kartene bakerst i planprogrammet. Det vil bli nødvendig å oppruste fv. 466 mellom Lølandsvatn og 

Flikka i Flekkefjord dersom korridoren om Lølandsvatn blir valgt. Videre vil det bli nødvendig med en 

tilførselsveg siste stykket på rv. 42 mot nytt kryss med dagens E39 på Eigestad. Dette vurderes som 

nødvendig for alle korridorer for å bedre framkommeligheten til den nye motorvegen.  Statens 

vegvesen vil også vurdere tiltak som forbedrer framkommelighet på fv. 32 fra kryss med Fv. 501 til 

kryss på Grøsfjell, på ny indre korridor (grønn). Tilførselsvegene vil planlegges for en standard 

tilpasset framskrevet trafikkgrunnlag på stedet i prognoseåret 2050, i samsvar med vegvesenets 

håndbøker. Det vil gjennomføres kost-/nytteberegninger for kryss, og aktuelle kryss og tilførselsveger 

vil framkomme av forslaget til kommunedelplan. Ny E39 i en ytre/ midtre korridor vil gi ulike 

muligheter/ scenarier for kryss og tilførselsveger til øvrig vegnett. Det vil bli kjørt 

følsomhetsberegninger for hva ulike krysskoblinger mellom omkjøringsveg Kvernaland, 

Tverrforbindelsen og en evt. E39 i ytre/ midtre korridor vil bety for trafikken i området mellom 

Lyefjell og Bråstein/ Osli.  

I arbeidet med planprogrammet er det vurdert et kryss i søndre del av Hå, men dette er forlatt på 

grunn av lavt trafikkgrunnlag. Det har ikke komme nye momenter i høringen som endrer grunnlaget 

for den beslutningen. 

Behovet for sideanlegg (rasteplasser, døgnhvileplass for tungtransport, bensin-/ladestasjoner, 

driftsplasser samt kollektivknutepunkt) vil vurderes i konsekvensutredningen, og det totale behovet 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/
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for dette vil framkomme av forslag til kommunedelplan. Nøyaktig plassering av disse funksjonene vil 

først framkomme i reguleringsplanen som Nye Veier AS vil utarbeide senere. Døgnhvileplass for 

tungtransport er ønskelig i Flekkefjordsområdet og rasteplasser i hver retning i området 

Teksevatn/Eide i Lund kommune. Det er et ønske om at vegen får god kobling til rute- og 

ekspressbusser, og fordelingen av kollektivknutepunkt vil framkomme etter konsekvensutredningen i 

forslag til kommunedelplan, basert på trafikkgrunnlag. 

 

Dyrket mark 

Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi for å styrke jordvernet 

(https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-jordvernstrategi/id2481056/). Det er et 

nasjonalt mål å begrense omdisponeringen av dyrka jord. Svært mange av høringsinnspillene har 

poengtert viktigheten av å unngå tap av god matjord, og ber om at Statens vegvesen fremskaffer et 

arealregnskap som viser hvor mye dyrket mark som vil gå tapt ved de ulike korridorene, både 

fulldyrket mark, overflatedyrket og innmarksbeite. Verdisetting av de ulike markslag vil i hovedsak 

følge føringer gitt i håndbok V712 for konsekvensanalyser. Det vil bli gjort lokale vurderinger for 

gjødsla innmarksbeite. De lokalklimatiske forholdene og den høye produksjonsevnen av kg 

tørrstoff/daa i planområdet gjør at det høstes store avlinger her. Derfor er det landbruksfaglige 

argument for å løfte verdien av gjødslet innmarksbeite fra liten til middels verdi. 

Konsekvensutredningen vil vise arealbeslaget av fulldyrket mark, overflatedyrket, innmarksbeite og 

skog av høy/svært høy bonitet for motorvegen, tilførselsveger, sideanlegg og kryss. I tillegg vil 

endringer av arrondering og driftsforhold ved ulike korridorer vurderes. Utredningen vil også peke på 

aktuelle avbøtende tiltak for å redusere de negative konsekvensene for jordbruket. Omdisponering 

av masser og gjenbruk av matjord er også temaer som vil bli vurdert i konsekvensutredningen. Dette 

omtales i neste avsnitt. 

 

Deponi og massetak  

Bygging av ny E39 Lyngdal vest-Sandnes vil, med stor sannsynlighet, føre til store mengder 

overskuddsmasser. Det er Statens vegvesens mål å få til en bærekraftig håndtering av 

overskuddsmassene. Eksempel på bruk kan være å gjenvinne/nydyrke areal til jordbruksformål, 

terrengforming-/tilpassing av veganlegget slik at vegen glir bedre inn i landskapet, eller til andre 

samfunnsnyttige formål i nærheten av anleggsområdet. Kommunedelplanen vil ikke ta stilling til 

plassering av deponi og massetak. Detaljert plan for massehåndtering vil bli utarbeid av Nye Veier AS 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-jordvernstrategi/id2481056/
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i neste planfase som er reguleringsplan. Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2017-2040 

(http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner/Regionalplan-for-massehaandtering-paa-Jaeren, 

Høringsutkast), utarbeidet av Rogaland fylkeskommune, legges til grunn for videre arbeid. 

 

Ytre korridor mellom Eigersund via Sokndal til Flekkefjord 

Mange innspill går på at korridoren mellom Eigersund via Sokndal til Flekkefjord, som ble silt bort i 

silingsfasen, bør tas inn igjen for utredning. For traseer mellom Flekkefjord og Egersund vises det til 

silingsrapporten. Trasé over Lafjorden sør for Flekkefjord er silt bort på grunn av at en bru over 

Lafjorden vil medføre store negative virkninger for friluftsliv og landskapsbilde. I tillegg vil det være 

svært krevende å få til et kryss mot Flekkefjord. Traseen mellom Flikka via Åna Sira og Sokndal mot 

Egersund har lik kjørelengde som Flikka – Moi – Egersund. Den er silt bort på grunn av at man må 

foreta store investeringer over en lang strekning før man kan få nytte av vegen. I tillegg er det lang 

veg til mulige omkjøringsruter fordi traseen ligger langt fra eksisterende E39. Fv. 44, fv. 1 eller fv. 501 

mellom Egersund og Flekkefjord ansees ikke som akseptable omkjørings-/ beredskapsveger hverken i 

byggefasen eller i drift av ny veg. Alternativ som omfatter kryssing i lang bru over Lundevatnet 

(innlandsvann) anses ikke som realistisk pga. kostnader og tekniske utfordringer med stor vanndybde 

og avstand til havn.  Statens vegvesen kan ikke se at det er kommet inn vesentlig nye momenter for 

denne korridoren, og anbefaler at konklusjonene fra planprogrammet og silingsrapporten fastholdes.  

 

Erstatning for regulert næringsareal og bygge-/deleforbud fram til vedtatt plan  

Kvinesdal kommune ber om at forholdet til kompensasjon for regulert næringsområde på Opofte 

bringes fram for kommunal- og moderniseringsdepartementet. Videre ber Kvinesdal kommune om at 

departementet legger ned bygge- og deleforbud i næringsområdet siden hjemmelen for dette ligger i 

en pågående statlig planprosess utenfor kommunens myndighet. 

Disse saker blir ikke omtalt i kommunedelplanen, men begge forhold bringes herved videre. 

 

Deltakelse i planprosessen  

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder ber om at det opprettes kontakt med miljøvernavdelingen 

angående prosess rundt frivillig skogvern ved Oksåsen i Flekkefjord. Det er igangsatt dialog mellom 

Statens vegvesen og fylkesmannen om dette. 

http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner/Regionalplan-for-massehaandtering-paa-Jaeren
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Statens vegvesen vil videreføre dialog og ta initiativ til separate møter med Agder Energi Nett, Lyse 

Elnett og Bane NOR. Disse blir ikke deltakere i ekstern samarbeidsgruppe.  

 

Anleggsgjennomføring og forstyrrelser på eksisterende trafikk  

Nye veier AS har ansvaret for anleggsgjennomføringen. Anleggsdriften legges opp slik at det blir 

minst mulig ulemper for trafikken på eksisterende E39. Kostnader ved trafikkomlegging i 

anleggsdriften, og ulemper for eksisterende trafikk på E39, er inkludert i kostnadsoverslaget for de 

ulike korridorene. Det meste av strekningen Lyngdal vest-Sandnes kan bygges uten å forstyrre 

trafikken på eksisterende E39, uavhengig av korridorvalg, fordi mesteparten av strekningen går 

utenom dagens E39. Strekninger hvor det på grunn av nærføring til dagens veg, kan bli ulemper for 

trafikkavviklingen i anleggstida er: 

- Vatlandstunnelen-kryss Opofte-Teistedalstunnelen-Fedaheitunnelen i Kvinesdal, gjelder alle 
korridorene 

- Flikka og muligens Sirnes i Flekkefjord, gjelder korridorer via Flikka 
- Tronvik og Haukelandsmonen vest for Moi, gjelder alle korridorer 
- Eide i Lund, gjelder ytre korridor 
- Eigestad i Eigersund/Bjerkreim, gjelder midtre korridor 
- Ualand-Årrestad i Lund, gjelder indre og midtre korridor 
- Sør og øst for Vikeså i Bjerkreim, gjelder indre korridor 
- Runaskaret/Bue i Bjerkreim, gjelder indre korridor 
- Kyllingstad-Skurve i Gjesdal, gjelder indre korridor 
- Endepunktet for ytre korridor ved Osli (Bråstein) i Sandnes 
- Endepunktet for indre korridor ved Bollestad i Gjesdal 

 

 

Forholdet til Listerpakken/OPS E39 Lyngdal-Flekkefjord 

Mange innspill går på at intensjonen bak Listerpakken må ivaretas i planleggingen av ny E39. 

Trafikanter og beboere i Listerregionen opplever at Listerpakken har gitt et godt og velfungerende 

vegsystem med god standard i forhold til trafikkgrunnlaget, som gir kortere reisetid og økt 

samhandling mellom Listerkommunene. Statens vegvesen legger til grunn at disse funksjonene skal 

ivaretas i kommunedelplanen, uavhengig av korridorvalg. Nye Veier AS har signalisert at de ikke vil 

starte bygging på denne delstrekningen før OPS-kontrakten (offentlig-privat samarbeid) går ut i 2031. 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Listerpakken  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Listerpakken/Prosjektene/OPSE39LyngdalFlekkefjord  

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Listerpakken
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/Listerpakken/Prosjektene/OPSE39LyngdalFlekkefjord
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Forholdet til Sørlandsbanen gjennom Drangsdalen 

Mange er opptatt av den rasutsatte strekningen på Sørlandsbanen gjennom Drangsdalen, og ønsker 

fellestrasé for jernbane og E39, noen i form av høyhastighetsbane. Bane NOR prioriterer andre 

strekninger, og har ingen konkrete planer for strekningen gjennom Drangsdalen på dette tidspunkt. 

Statens vegvesen har dialog med Bane NOR for å unngå at ny veg skal legge hindringer i veien for en 

framtidig toglinje, og søker løsninger som kan gi gevinst ved en fellesløsning ved å legge bane og veg i 

samme korridor. 

Konsekvensutredningen for E39 Lyngdal vest-Sandnes omfatter kun ny motorveg og ikke en 

fellesløsning med jernbanen. 

 

Regionalplan for Jæren (2013-2040) og byvekstavtale for Nord-Jæren 

Til grunn for all arealplanlegging på Jæren, herunder planlegging av E39 Lyngdal-Sandnes langs en 

eventuell ytre korridor, ligger Regionalplan for Jæren 

http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner/Regionalplan-for-Jaeren som skal sikre at arealbruk til 

bolig, næring og handel blir samordnet med et effektivt, trygt og miljøvennlig transportsystem som 

bygger opp under robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner. Planen er et resultat av langsiktig 

plansamarbeid mellom 10 kommuner, Rogaland fylkeskommune og statsetater, og fungerer som en 

kontrakt mellom partene. Nye investeringer skal styres til sentrale områder hvor det er grunnlag for å 

bruke buss, tog, sykkel og gange i stedet for bil. Handel og service skal etableres i eksisterende 

sentrumsområder. De mest arbeidsintensive virksomhetene med mange ansatte lokaliseres til 

sentrumsområder med god kollektivdekning. Planen legger opp til at sentrale byggeområder får økt 

arealutnyttelse og høyere tetthet. Bolig og næring bygges med nærhet til kollektivknutepunkt og 

kollektivakser bygges for redusert press på rekreasjonsområder og landbruksareal. Ledige områder 

for boliger bygges ut i rekkefølge med samtidig bygging av kollektiv, gang og sykkelinfrastruktur. 

I Nasjonal transportplan (2018-2029) https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alt-om-nasjonal-

transportplan-2018-2029/id2548470/ er det mål om at veksten i persontrafikk i byområdene skal tas 

med kollektivtransport, sykkel og gange («nullvekst»). Dette er også sentralt i nylig inngått 

byvekstavtale mellom Staten, kommunene på Nord-Jæren, og Rogaland fylkeskommune 

http://www.rogfk.no/Aktuelt/AAtte-milliarder-til-Nord-Jaeren . Regionen forplikter seg med dette til 

at utviklingen av boliger og arbeidsplasser skjer på en måte som styrker kollektivtilbud og reduserer 

behovet for transport. Som følge av byvekstavtalen, skal regionalplanen revideres og gi retning for 

http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner/Regionalplan-for-Jaeren
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alt-om-nasjonal-transportplan-2018-2029/id2548470/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alt-om-nasjonal-transportplan-2018-2029/id2548470/
http://www.rogfk.no/Aktuelt/AAtte-milliarder-til-Nord-Jaeren
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areal- og transportutvikling for Jæren i samsvar med det som er avtalt. Sentralt tema for revisjonen 

blir samordnet areal og transportutvikling som skal bidra til at nullvekstmålet i byområdet kan 

oppnås. Et annet sentralt tema er jordvern, herunder en regional konkretisering av det nasjonale 

målet om redusert omdisponering av dyrka jord 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonal-jordvernstrategi/id2481056/?q=nasjonal 

jordvernstrategi. Nytt vedtak av regionalplanen er ventet i løpet av 2020 

  

Byvekstavtalen gir grunnlag for midler til store prosjekter og tiltak for økt framkommelighet, 

kollektivtiltak, gang- og sykkelinfrastruktur og tiltak på jernbane (Jærbanen), som er spesifisert i 

Bypakke for Nord-Jæren (http://bypakken.no/). Tverrforbindelsen 

https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tverrforbindelsen44e39 er et sentralt prosjekt i bypakken 

Nord-Jæren som skal gi en effektiv forbindelse mellom dagens E39 og Jæren, spesielt for gods- og 

næringstrafikk. Den skal også sikre gode løsninger for gående og syklende. 

 

Mange høringsinnspill går på at framtidig vekst i regionen vil medføre svært sterkt press på dyrket 

mark av nasjonal verdi. Bolig- og næringsutvikling i tettsteder på Jæren, mulig utbygging av fv. 44 og 

dobbeltspor på Jærbanen vil kreve mye matjord. Det anføres i mange innspill at ny motorveg over 

Høg-Jæren vil avlaste trafikken på fv. 44 og legger til rette for at framtidig arealutvikling kan komme 

på «uproduktive» områder i tilknytning til kryssene. Det anføres at en motorveg over Høg-Jæren da 

vil ligge nærmere befolkningskonsentrasjonene, næringsliv og industri, og gi større ringvirkninger enn 

en motorveg i indre korridor. En framtidig arealutvikling basert på en ny motorveg over Høg-Jæren 

og vekst i tilknytning til nye kryss, vil representere enn helt annen retning enn den vedtatte 

regionalplanen for Jæren omtalt ovenfor. Statens vegvesen forholder seg til vedtatte regionalplan for 

Jæren i dette planarbeidet. Utredningen av andre samfunnsmessige virkninger i 

konsekvensutredningen, vil gi svar på hvilke korridor som gir størst ringvirkninger. 

En del innspill går også på at en motorveg over Høg-Jæren kan løse en del regionale 

trafikkutfordringer på Nord-Jæren og bidra til raskere realisering av andre prosjekter som Bybåndet 

sør, herunder omkjøringsveg Kvernaland https://www.time.kommune.no/tenester-i-time/plan-

bustad-og-eigedom/plan/kommunedelplanar/interkommunal-kommunedelplan-for-bybandet-sor/  

Målet for kommunedelplanen for E39 Lyngdal vest-Sandnes er å velge korridor for en nasjonal 

stamveg mellom Kristiansand og Stavanger. Samtidig er det ønskelig med en stamvegløsning som 

legger til rette for, og bygger opp under et godt lokalt og regionalt vegnett. Løsninger av lokale og 

regionale trafikkutfordringer må skje på lokal- og reigonalvegnettet, i den grad det er 

http://bypakken.no/
https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tverrforbindelsen44e39
https://www.time.kommune.no/tenester-i-time/plan-bustad-og-eigedom/plan/kommunedelplanar/interkommunal-kommunedelplan-for-bybandet-sor/
https://www.time.kommune.no/tenester-i-time/plan-bustad-og-eigedom/plan/kommunedelplanar/interkommunal-kommunedelplan-for-bybandet-sor/
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interessekonflikter. Intensjonen med omkjøringsveg for Kvernaland er slik Statens vegvesen 

oppfatter det, å få kanalisert gjennomgangstrafikken langs fv.505, fra Bryne og nordover, utenom de 

sentrale områdene på Kvernaland og Orstad i Time og Klepp. En ny nasjonal stamveg med fartsgrense 

110 km/t og krav til kryssavstand på min 3 kilometer, dekker et annet behov enn en lokalveg. Det vil 

bli kjørt trafikale følsomhetsberegninger for hvordan ulike kryssplasseringer og sammenkoplinger 

mellom E39 med tverrforbindelsen og omkjøringsveg Kvernaland kan slå ut. 

 

Avlastning av fv. 44 og behovet for utbygging  

 Fv. 44/Rv. 44 går fra Flekkefjord til Sokndal-Egersund-Jæren og til Sandnes. Trafikktall og standard på 

denne vegen varierer fra sør til nord. Trafikkberegningene i konsekvensutredningen vil vise hvor mye 

av trafikken fra fv. 44 som vil overføres til en ny E39 på de enkelte delstrekninger. Allerede i dag 

ligger trafikken nord for Bryne godt over 12.000 kjøretøy per døgn som regnes som innslagspunkt for 

4-felts veg i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Likevel er det ingen planer om utbygging av 

rv/fv. 44 på grunn av vedtatte planer om mer persontrafikk over på tog og buss. Unntatt fra dette er 

en kort strekning ved Bryne der det er igangsatt planarbeid for fire felt. Sør for Bryne (til Nærbø) 

viser foreløpige beregninger at det teoretiske behovet for 4-felts veg (12 000 kjøretøy pr. døgn) på fv. 

44 vil slå inn ca. 10 år senere dersom ny E39 bygges i ytre korridor over Høg-Jæren i stedet for i indre 

korridor. Men også her det vedtatt politikk at fv. 44 ikke skal bygges ut til firefeltsveg. Sørover 

gjennom Eigersund og Sokndal, er trafikken og vegstandarden lavere. Rogaland fylkeskommune 

uttaler at en opprustning av fv. 44 for bedret trafikksikkerhet og framkommelighet fra Hå til Sokndal, 

skal vurderes i forbindelse med arbeidet med Regionplan for Dalane (dokument 264). Denne 

delstrekningen berører i mindre grad landbruksjord, enn strekningen fra Ogna og nordover. 

 

Dobbeltspor på Jærbanen fra Sandnes til Nærbø evt. Egersund  

Dobbeltspor fra Sandnes til Nærbø 

http://www.banenor.no/Prosjekter/Utredninger/Jernbaneverkets-Utredninger/dobbeltspor-

sandnes---narbo--silingsrapport/ ligger inne som en forutsetning for planarbeidet for E39 Lyngdal 

vest-Sandnes, ved at det ligger i planens nullalternativ. Dobbeltsporet til Nærbø og senere til 

Egersund er også en viktig premiss for Regionplan for Jæren. Dette er ytterligere presisert i den nylig 

byvekstavtalen for Nord-Jæren som er omtalt over. 

http://www.banenor.no/Prosjekter/Utredninger/Jernbaneverkets-Utredninger/dobbeltspor-sandnes---narbo--silingsrapport/
http://www.banenor.no/Prosjekter/Utredninger/Jernbaneverkets-Utredninger/dobbeltspor-sandnes---narbo--silingsrapport/
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2.2 Innspill fra direkte berørte kommuner 

 

Time kommune dokument 172 

Kommunen ber om at indre og ytre korridor blir utredet videre. Vegstandarden bør være H8 pga. 

størst samfunnsøkonomisk nytte. Arealregnskap for jordbruksjord, inkludert tilkomstveier, må være 

en del av konsekvensutredningen for alle alternativ som utredes. Konsekvenser og samspill med 

andre samferdselstiltak må utredes grundig ved hjelp av trafikkmodeller uavhengig av korridor. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen merker seg fra konklusjonen i saksutredningen at rådmannen ønsker at forholdet 

til Utbyggingspakke Jæren, Tverrforbindelsen Foss-Eikeland-Bråstein, og dobbeltspor på Jærbanen 

må avklares under behandling av kommunedelplanen slik at andre samferdselstiltak ikke stopper 

opp. Ytre korridor vil utfordre jordvern, friluftsliv, omsynssoner for natur- kulturmiljø for 

eksisterende og nye boområder i Time. 

Konklusjon: ingen endringer i planprogrammet. 

 

Gjesdal kommune dokument 255 

E39 har fungert som livsnerve gjennom Ålgård i årtier og investeringer og langsiktig planlegging har 

basert seg på hovedvegens funksjon i overskuelig framtid. Indre korridor er kortest, billigst og gir 

størst samfunnsøkonomisk nytte. Gjesdal anbefaler derfor at ytre og midtre korridor blir tatt ut nå. 

Kommunen oppfordrer sterkt til at Statens vegvesen tar sterkt hensyn til vern av matjord og 

innlemmer betydningen av gjødslet kulturbeite i KU og arealregnestykket for matjord. Ber også om at 

Statens vegvesen revurderer verdisetting av slikt beite opp mot produksjonsevnen av kg 

tørrstoff/daa, som i denne vegetasjonsgeografiske sonen kan utgjøre opp mot 70 % av fulldyrket 

jord. Ber spesielt om godt tilpasset trasevalg Odlandsstø-Skurve basert på lokalt initiativ med kryss 

øst for Bue. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar kommunes anbefaling om korridorvalg til orientering. Statens vegvesen vil løfte  

verdisettingen av gjødslet innmarksbeite opp mot metodikken i håndbok V712. Viser til kap.2.1 

Tematisk behandling av merknader. Korridorer mellom Bue og Skurve vil bli bearbeidet og søkt 
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optimalisert i det videre planarbeidet. Mottatte traseforslag og endret kryssplassering for 

strekningen Bjerkreim-Bue-Søyland-Skurve vurderes i den sammenheng. 

Konklusjon: Statens vegvesen vil anbefale for KMD at verdien av gjødslet beite i regionen blir vurdert 

basert på landbruksfaglig grunnlag, og løfte verdien fra liten til middels for gjødslet innmarksbeite. 

Utover det ingen endringer av planprogrammet. 

 

Hå kommune dokument 260 

En god og effektiv E39 er særlig viktig for den omfattende varetransporten mot Sør- og Østlandet fra 

næringsmiddelindustrien i Hå. Hå kommune tilrår at alle tre korridorer blir konsekvensutredet. 

Kommunen ber Statens vegvesen om å vurdere om fv133 kan knyttes til E39 med eget kryss i 

Tovdalsområdet for å betjene vekstområder sør i Hå. Kommunen ber også om vurderinger av  

• økte krav til regionalt og lokalt brann- og redningsvesen, spesielt med fokus på tunneler. 

• virkninger for overvannsavrenning og flomsituasjon i tilstøtende vassdrag med hensyn til 

volum og innhold 

• virkninger for Hagavatnet som reservedrikkevannskilde 

• virkninger for Skinansfjellet vindkraftanlegg 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen vil vurdere behovet for og evt. plassering av et nytt kryss i Tovdalsområdet. De 

øvrige vurderinger inngår i konsekvensutredning. Statens vegvesen har opprettet kontakt med 

utbygger av Bjerkreimsklyngen med tanke på å optimalisere vegløsningen i forhold til gitte 

vindkraftkonsesjoner. Risiko og sårbarhet ved planen vil bli gjenstand for egen ROS-samling med de 

berørte kommuner og etater. Virkninger for overvann, flom og forurensning til vassdrag vil først 

kunne vurderes i reguleringsplanen som Nye Veier vil ha ansvaret for. 

Konklusjon: Ingen endring av planprogrammet. 

 

Sandnes kommune dokument 261 

Sandnes vil på det sterkeste anbefale at indre korridor legges til grunn i det videre planarbeidet. Ytre 

korridor er lengre, dyrere og vil antagelig føre til forsinkelser av prosjektet og mer bruk av 

dyrka/dyrkbar jord. Sandnes understreker viktigheten av framdrift på E39 Hove-Ålgård. Kommunen 

forutsetter uavhengig av korridorvalg en grundig vurdering/håndtering av 
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• økt gjennomgangstrafikk fra ny E39 til Sandnes sett i forhold til Utbyggingspakke Jæren, 

Bypakke Nord-Jæren, og uten negativt utslag for Sandnes på nullvekstmål for 

personbiltrafikk. 

• Konkurranseforhold mellom E39 og Jærbanen 

Dersom ytre korridor allikevel blir utredet, anbefales at det i planarbeidet gjennomføres en 

grundig vurdering og håndtering med snarlige avklaringer og konkrete tiltak/oppfølging: 

• Av forsinkelse og kostnadsøkninger på samlet prosjekt E39 

• Av forsinkelse og kostnadsøkninger for øvrige vegprosjekt, herunder Tverrforbindelsen 

og omkjøringsveg Kverneland 

• Av samfunnsmessige virkninger av endring i kobling mellom tettsteder/næringsområder 

• Av arealbehov ved kryss og påkoblingspunkt 

• Av økt støy og trafikkbelastning ved påkoblingspunkt Osli/Bråstein 

• Av vernehensyn ved kryssing av Figgjovassdraget 

• Av vernehensyn av verdifulle natur- og friluftsverdier 

• Mulighet for gjenåpning av Ålgårdbanen 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Kommunens innspill tas til orientering. De fleste prikkpunkter inngår i konsekvensutredning. 

Vurderinger av virkninger for det overordnete trafikksystemet inngår i konsekvensutredning. Det vil 

bli kjørt trafikale følsomhetsberegninger for hvordan ulike kryssplasseringer og sammenkoplinger 

mellom E39 med tverrforbindelsen og omkjøringsveg Kvernaland kan slå ut. Ved en evt. ytre korridor 

må Ålgårdbanen krysses med bru i god nok høyde til at denne kan benyttes i framtiden dersom det 

blir aktuelt.  

Konklusjon: Ingen endringer av planprogrammet. 

 

Klepp kommune dokument 273 

En god og effektiv E39 er særlig viktig for den omfattende varetransporten til/fra industrien i 

kommunen mot Sør- og Østlandet. Klepp tilrår at alle tre korridorer konsekvensutredes for å få fram 

et bredt faglig grunnlag for valg av trasé. Kommunen ber om at mulighetene for et nytt kryss øst for 

Kvernaland/Orstad vurderes i planarbeidet. Eventuelt om krysset sør for Lye flyttes nord for Lyefjell. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Kommunens innspill tas til orientering.  

Konklusjon: Mulighetene for nytt kryss øst for Kvernaland/Orstad evt. nord for Lyefjell vil bli vurdert. 
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Bjerkreim kommune dokument 275 

Alle tre hovedkorridorer bør videreføres til konsekvensutredning. Hensynet til jordvern må veie 

tyngst i videre prosess, og levende og aktiv landbruksdrift bør verdisettes høyt. Hensyn til folketette 

områder må også veie mye i valg av korridor.  

Planarbeidet må fokusere på disse forhold: 

Deler av ressursgrunnlag for mange gårder forsvinner. Byggeforbud langs vegen vil være negativt for 

nybygg, planlegging, driftsmessige forhold. Motorvegkryss kan føre til uønsket press på 

jordbruksareal. Valg av traseer må legges slik at det blir gode løsninger for jordbruk og 

næringsvirksomhet. I verdifulle jordbruksareal må tunnel og bruer velges selv om det fordyrer vegen. 

Begge foreslåtte kryss i Bjerkreim berører områder med veldrevne gardsbruk. Kryss ved Holmen bør 

flyttes til Svelaodden. Kryss ved Bue bør legges lengre nord. Midtre korridor knytter ikke til seg 

Egersund med havn. Hva betyr det for Egersund? Muligheter for flytting av matjord, nødvendige 

landbruksunderganger utredes. Planer for tilførselsveger må utarbeides for alle alternativ. Tap av 

jordbruksjord til tilførselsveger må også tas med i regnestykket. Varighet på byggetid for de ulike 

korridorene. Forstyrrelser på jordbruk og annen trafikk i byggefasen, og tilhørende merkostnader for 

grunneiere, bedrifter og transportnæring? Betydning for lokal beredskap og kostnader til det bør 

belastes prosjektet. Flomsituasjon i Bjerkreimsvassdraget, og tilhørende avbøtende tiltak. 

Korridorenes virkninger for laksefiske i Bjerkreimselva. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Innspillet tas til orientering. De fleste momenter er ivaretatt i planprogrammet. Noen temaer krever 

at detaljløsning er valgt og vil derfor først kunne svares ut i neste planfase som er 

reguleringsplanfasen. Konsekvensutredning til kommunedelplanen vil primært omhandle 

beslutningsrelevante forhold for korridorvalget. 

Konklusjon: Ingen endring av planprogrammet. Forslag til linjer og kryssplasseringer i Bjerkreim som 

er vedlegg til vedtak ligger innenfor korridorene i planprogrammet, og vil bli vurdert som en del av 

optimaliseringen i kommunedelplanarbeidet. 

 

Kvinesdal kommune dokument 276 

Kvinesdal kommune mener at etappevis utbygging av E39 må unngås, og at vegen må få en likeverdig 

standard (H8) snarest mulig. Ved en samlet vurdering av vegstandard må det legges vekt på de 

funksjoner som reguleringsplan og investeringer på Opofte tilrettelegger for, med tanke på evt. 
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gjenbruk av dagens vegsystem. Kommunen ser det som naturlig at spørsmålet om kompensasjon for 

tapt næringsareal løftes inn i den del av prosessen der problemstillingen hører hjemme. Kommunen 

ber også om at KMD tar initiativ til å nedlegge midlertidig statlig bygge- og deleforbud med hjemmel i 

Pbl. §13-4 jf. §13-1 for næringsområde på Opofte. 

Ytre og midtre korridor må tas ut av planprogrammet. Kommunen understreker at nødvendige 

tilførselsveger inngår i prosjektet for å bidra til redusert reisetid og regional utvikling. Tilførselsvegen 

Lølandsvatn-Flikka er et premiss for vegprosjektet, og må inngå i porteføljen til Nye Veier AS. Videre 

er det et premiss for planarbeidet at de interne kommunikasjonsforholdene i Listerregionen ikke 

svekkes som følge av ny veg. Vurderinger av virkninger for alle reguleringsplaner som blir berørt av 

ny veg må inngå i plandokumentene og konsekvensutredningen, ikke bare i tettbygd strøk (ref. 

planer Opofte http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1037/). Fedas posisjon som sentralt 

boområde med særegent kulturmiljø understrekes. Kommunen ber om at det settes av nødvendig tid 

mellom kommunemøtene og høringsfristen for å få tilstrekkelig tid til saksbehandling i denne store 

og viktige saken. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Vi vil videreformidle kommunens spørsmål om kompensasjon for tapt næringsareal, og anmodning 

om å nedlegge midlertidig statlig bygge- og deleforbud på Opofte til kommunal- og 

moderniseringsdepartementet. For øvrig tas innspillet til orientering. 

Konklusjon: Planprogrammet vil suppleres til også å omfatte reguleringsplaner utenfor tettbygd 

strøk.  

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1037/
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Eigersund kommune dokument 278 

Rådmannen vurderer at valg mellom de tre korridoralternativene basert på forslag til 

planprogrammet, vil skje på et sviktende kunnskapsgrunnlag, og stiller spørsmål ved om dette er i 

tråd med forskrift om konsekvensutredning. Kommunen ønsker at Jærlinja konsekvensutredes som 

et av de tre alternativene, og at korridorvalget tas på bakgrunn av en komplett konsekvensutredning. 

Basert på nåværende kunnskap er det foretrukne valget for kommunen Jærlinja. Oppgradering av 

tilkomstveger til Dalane, Eigersund og Jæren må vurderes og kostnadsberegnes i det videre 

planarbeidet. 

Kommunen har endringsforslag til planprogrammet: nytt kryss i søndre del av Hå utredes som de 

mener vil avlaste den trafikkfarlige strekningen på fv. 44 fra Egersund til Ogna. Kommunen støtter en 

snarlig oppgradering av jernbanestrekningen gjennom Drangsdalen, og at det ses i sammenheng med 

ny E39 med tanke på en fellesløsning. Traseen mellom Flekkefjord og Egersund via Sokndal, bør 

vurderes og beregnes på nytt. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

 

Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) som planmyndighet har i brev datert 26.05.2016 

vist til at Jærlinja ikke er omfattet av konseptvalgutredningen som lå til grunn for regjeringens 

konseptvalg i 2013. Departementet vil ikke motsette seg at løsninger basert på Jærlinja inngår når 

planprogrammet sendes på høring. En beslutning om Jærlinja skal være med i det videre 

planarbeidet, tas likevel først når planprogrammet har vært på høring og fastsettes av KMD.  

Det vises til tematisk behandling av forholdet til fv. 44 i kap. 2.1. (Avlastning av fv. 44 og behovet for 

utbygging ). 

Statens vegvesen er i dialog med Bane Nor. Jf. deres uttalelse (dokument 178) foreligger ikke 

konkrete planer om utbedring av jernbanelinje gjennom Drangsdalen. Det vises for øvrig til vår 

merknad til dokument 178 samt tematisk behandling i kap. 2.1 (Forholdet til Sørlandsbanen gjennom 

Drangsdalen). 

For trase fra Flekkefjord via Sokndal mot Egersund vises det til tematisk behandling av merknader 

over. 

I videre utredning vil ulike kryssplasseringer bli vurdert opp mot kost/nytte, ref. forslag om kryss med 

fv. 133 sør i Hå. 
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Lund kommune dokument 281 

Lund kommune ønsker å beholde E39, og ønsker at alle aktuelle korridorer gjennom Lund 

konsekvensutredes for å et best mulig grunnlag for å velge den mest samfunnsnyttige traseen. 

Kommunen ønsker ikke ytterligere utredningsarbeid for ytre trasé Egersund-Åna Sira-Flekkefjord. 

Alle aktuelle kryssområder må utredes med tanke på plassering, trafikkgrunnlag og arealbruk i et 

framtidig perspektiv. Det er ønskelig å utrede kryss på fylling i vann der det kan spare dyrket mark og 

bomiljø. Utredningene må da omfatte flomfare og naturmiljø og nærmiljø.  Det er viktig at korridorer 

som velges tar hensyn til dyrket, dyrkbar jord og beite. Et arealregnskap for dette ønskes. Lund 

ønsker at jernbanen gjennom Drangsdalen i varetas i form av kurvatur, stigning som muliggjør 

samarbeid med Bane Nor og felles rømningstunneler. Kommunen ber om at bompengesatser og 

bompengeperioden utredes, men ønsker ikke bom på intern trafikk innen kommunen. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Uttalelsen tas til orientering. Det er Nye Veier AS som vil utrede bompengefinansiering av ny E39. 

Forslag til justering av kryssplassering ved Hovsvatnet ligger innenfor korridorene i planprogrammet, 

og vil bli vurdert som en del av optimaliseringen i kommunedelplanarbeidet. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Flekkefjord kommune dokument 285 

Listerpakkens vegløsninger må ivaretas som i dag. Ny kryssing av Fedafjorden forutsettes utført som 

ny firefelts bro og nye tunnelløp. Begge korridorer gjennom Flekkefjord bør utredes videre. Traseene 

planlegges skånsomt i forhold til eksisterende bebyggelse. Det må etableres to kryss; Birkeland og 

Lølandsvatn/Flikka. Utredning av nordre trasé må forutsette tilførselsveg Lølandsvatn-Flikka, 

dimensjonert for min 80 km/t og finansiert av dette E39 prosjektet. Utredning av søndre trasé må ha 

som forutsetning tunnel forbi Stordrange. Det forutsettes at det ikke blir konflikt med vernede Bakke 

bro og Lensmannsgården på Sira. I tilknytning til kryss etableres areal til servicefunksjoner: park and 

ride. Ved Lølandsvatn; kobling buss/jernbane Gyland utredes særskilt. 

Med dagens kunnskapsnivå og nevnte forutsetninger for traseene, foretrekkes søndre korridor 

gjennom Flekkefjord pga. nærhet til Flekkefjord by, kryss Flikka med park and ride, hvileplass 

tungtransport og serviceanlegg, samt avstand til sentrum. 



E39 Lyngdal Vest – Sandnes, Statlig kommunedelplan 
OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALSER TIL PLANPROGRAM VÅREN-2017 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

28 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Tilførselsveg Lølandsvann-Flikka inngår i utredningen. Vegstandard framkommer i henhold til 

trafikkgrunnlag. Statens vegvesen vil vurdere en tunnel forbi Stordrange i konsekvensutredningen. 

For øvrig tas innspillet til orientering. 

Konklusjon: Ingen endring av planprogrammet. 
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2.3 Innspill fra andre offentlige instanser 

 

Fiskeridirektoratet dokument 104 

Høringen kommer fra Administrativ enhet i Region Sør.  

Ingen av alternative traseene berører sjøområder med unntak av kryssing over Fedafjorden.  

Ingen registrerte viktige fiskeri- eller akvakulturinteresser av regional eller nasjonal verdi. 

Fiskeridirektoratet har derfor ikke innspill til oppstartmeldingen.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen tar innspillet til orientering.  

 

Avinor dokument 109 

Avinor har ingen merknader til planprogrammet og ønsker lykke til med arbeidet. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

 

Farsund kommune dokument 120 

Kommunen er ikke direkte berørt.  

Kommunen ber planarbeidet sørge for at ikke funksjonen i Listerpakka svekkes for å opprettholde et 

felles bo- og arbeidsmarked i Farsund, Kvinesdal og Flekkefjord. Listerpakka er for øvrig lite omtalt i 

planprogrammet. Det er viktig å opprettholde Oppåptakrysset for både regionale forbindelser og 

forbindelse til stamvegnett for Farsund. Kommunen ber også om at planene viser det regionale 

vegnettet bedre (kart).    

Kommentar fra Statens vegvesen: 

For Statens vegvesen er det viktig at løsningen for ny E39 ikke svekker funksjonene i Listerpakka, og 

vi kan heller ikke se at forslag til korridorer i Planprogrammet gjør det.  

Merknaden at «Lista» blir erstattet med «Farsund» i tabell 3.2 i Planprogrammet imøtekommes.  

Statens vegvesen tar øvrige innspillet til orientering. 
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Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) dokument 127 

DMF er fagmyndighet for forvaltning og utnytting av mineralske ressurser, og minner om 

regjeringens forventning til at regional og kommunal planlegging sikrer tilgjengelighet til gode 

mineralforekomster. Planarbeidet bør vurdere om et eventuelt masseoverskudd inneholder 

drivverdige masser, da korridorene går gjennom områder som inneholder mineralske ressurser med 

høy viktighet. DMF påpeker at det er både grus- og pukkressurser, industrimineraler og 

metallmalmer påvist i tilknytning til traseene og flere av disse har driftskonsesjoner.  Nasjonalt viktig 

forekomst ved Kalberg som er i aktiv drift. Ber om at det ikke legges hindringer i veien for driften. 

DMF har ingen klar anbefaling i forhold til valg av korridor på dette planstadium. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen vil omtale mineralressurser i utredningstemaet Naturressurser.  

Statens vegvesen tar øvrige innspill til orientering. 

 

Svaaheia Avfall AS dokument 135 

Selskapet er hovedsakelig et kommunalt eid avfallsselskap, og har sitt anlegg på Svåheia som ligger 

midt mellom Egersund og Hauge i Dalane. Selskapet driver det eneste deponiet av denne art i 

regionen, med en planlagt utvidelse for videre 100 års drift. Ut fra deres drift vil det være en 

miljømessig og økonomisk fordel å få atkomst til ny E39 så nært anlegget som mulig.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen tar innspillet til orientering, men høringsuttalelsen endrer ikke formuleringene i 

Planprogrammet. 

 

Dalane Miljøverk IKS dokument 136 

Det interkommunalt eide avfallsanlegget (Bjerkreim, Egersund og Soknedal) driver innsamling av 

husholdningsavfall og septikslam, og har sitt anlegg på Svåheia som ligger midt mellom Egersund og 

Hauge i Dalane. Ut fra deres drift vil det være en miljømessig og økonomisk fordel å få atkomst til ny 

E39 så nært anlegget som mulig.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen tar innspillet til orientering, men høringsuttalelsen endrer ikke formuleringene i 

Planprogrammet. 
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Agder Energi Nett (AEN) dokument 144 

Agder Energi Nett viser til områdekonsesjon for etablering og drift av strømnett, og opplyser om en 

rekke energianlegg som kommer i konflikt med planlagte vegtraseer. I tillegg bygges det nå ny 

regionalnettslinje mellom Øye og Austadvika som krysser planområdet. Det vises til konsesjon. 

AEN opplyser om generelle vilkår knyttet til regionalnett og distribusjonsnett.  De opplyser spesifikt 

om hvordan nettet må bli ivaretatt på plankart og i bestemmelser som hensynssone (faresone).  

Det opplyses også om regler felles for elektriske anlegg, og forhold som må ivaretas i forbindelse med 

utbygging for å ivareta anlegg. Det er ønske om samarbeid og at det planlegges slik at deres 

eksisterende høyspenningsledninger ikke må flyttes.   

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen ser det som målrettet og effektivt å ha egne møter med Agder Energi Nett etter 

behov.   

Statens vegvesen tar øvrige innspill til orientering, men høringsuttalelsen endrer ikke formuleringene 

i Planprogrammet. 

 

Sirdal kommune dokument 149 

Kommunen ber om at Jærlinja (Ytre og midtre korridor) tas ut av Planprogrammet.  

I forhold til Indre korridor ber de om i videre arbeid beregnes avstand og kjøretid fra Tonstad og 

Svartevatn til konkrete punkt på E39, samtidig som eksisterende veger på innsiden/nordsiden av ny 

E39 synliggjøres bedre i endelig planmateriale.  

Saksfremlegget til behandlingen i kommunen legger også vekt på gode kryssplasseringer slik at 

reisetid fra Tonstad til Sandnes blir redusert, for å bli del av et felles bo- og arbeidsområde.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen har forståelse for kommunens ønske om riktig plasserte kryss, samt utbedring av 

eksisterende tilførselsveger nord for ny E39. Vi kan ikke se at kommunen ønsker andre 

kryssplasseringer enn slik de er foreslått i Planprogrammet. Planprogrammet beskriver utbygging av 

sideveger fra kryss til gode tilkoblinger med eksisterende veger, men ingen ytterligere utbedringer av 

sidevegnettet mellom ny E39 og Sirdal kommune.   

Konklusjon: Statens vegvesen tar øvrige innspill til orientering, men høringsuttalelsen endrer ikke 

formuleringene i Planprogrammet. 



E39 Lyngdal Vest – Sandnes, Statlig kommunedelplan 
OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALSER TIL PLANPROGRAM VÅREN-2017 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

32 

 

Forsvarsbygg dokument 161 

Forsvarsbygg er negativ til varianten av indre korridor mellom Bue og Ålgård som skjærer gjennom 

Jolifjell skyte-og øvingsfelt, da det vil utgjøre et hinder for dagens og framtidig bruk av skyte- og 

øvingsfeltet. Forslaget er i strid med Forsvarets bruksrett, «foreslår at det tas ut av 

kommunedelplanen. Om alternativet videreføres ser vi et mulig behov for avklaring på 

departementsnivå. Skyte- og øvingsfeltet er i dag presset fra flere sider, dette gjelder både vindkraft 

og kystlynghei. Det finnes ikke gode og reelle alternativer til den øvingskapasiteten Forsvaret har i 

Jolifjell.» 

 

Forsvarsbygg arbeider for nye skytebaner i skytefeltet. Dette tyder på at aktiviteten blir gjenopptatt i 

årene som kommer.  

 

Dagens avkjørsel til skyte- og øvingsfeltet fra E39 inngår i deres forslag til reguleringsplan. Avkjørsel 

til feltet må tas hensyn til i det videre planarbeidet for E39.  

 

Statens vegvesen sin kommentar: 

En av variantene (variant V5a) skjærer gjennom utkanten (østre deler) av skyte- og øvingsfeltet. I 

konsekvensutredningen vil det bli vurdert hvorvidt det er mulig med en ny E39 i forhold til fortsatt 

drift av feltet.  Forholdet er tatt opp i møte mellom Samferdselsdepartementet og 

Forsvarsdepartementet, og prosjektet drøfter også disse forholdene med Forsvarsbygg i det videre 

planarbeidet. Atkomst til feltet via sekundærvegnettet vil bli avklart i reguleringsplanfasen.  

 

Bane NOR dokument 178 

Bane NOR viser til at Jernbaneverket i 2016 gav uttrykk for å se på løsninger for en felles utbygging av 

vei og jernbane på en strekning i Lund kommune, utenom den rasutsatte Drangsdalen.  

Bane NOR ønsker å bli invitert med i Ekstern samarbeidsgruppe.  

Bane NOR viser til regelverk og krav knyttet til planlegging i nærhet til jernbane.  

Bane NOR viser også til nærføring av Flekkefjordsbanen som er fredet.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Det er gjennomført egne møter med Bane NOR i planprosessen.  
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Viser til kap.4.6  i planprogrammet. Ved utforming av vegtraseer skal det unngås løsninger som 

hindrer framtidig utbedring av jernbanen, og søkes løsninger som kan gi gevinst ved å legge bane og 

veg i samme korridor. Gevinst av koordinert fellesløsning kan være i planfasen eller byggefasen.   

Statens vegvesen er ikke uenig i at Bane NOR kan være deltaker i Ekstern samarbeidsgruppe, men ser 

det som mer målrettet og effektivt å fortsette med egne møter med Bane Nor etter behov.   

Statens vegvesen tar øvrige innspill til orientering, men høringsuttalelsen endrer ikke formuleringene 

i Planprogrammet. 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat Region Sør dokument 191 

NVE viser til deres ansvar knyttet til vassdrag og energianlegg, samt forebygging av flom- og 

skredfare. NVE viser også til regelverk og informasjon på deres nettsider, og med fokus på utarbeidet 

sjekkliste. NVE lister opp 10 kulepunkt med tema som planarbeidet må ivareta innenfor deres 

ansvarsområde, samt til forhold rundt grunnvann og at det bør være mål å finne egnete områder for 

deponering av masser.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen tar innspillet fra NVE med i det videre arbeidet, og det legges opp til at NVE skal 

være med i planprosessen ved utarbeidelse av Risiko og sårbarhets analysen (ROS) for prosjektet.  

Høringsuttalelsen endrer ikke formuleringene i Planprogrammet.  

 

Nye Veier AS dokument 204 

Nye Veier er tilfreds med at det legges opp til en langsiktig strategi om firefeltsveg. Likevel påpeker 

de at trafikkmengden er i det lavere sjiktet for firefeltsveg og vil selv vurdere forenklede løsninger 

etter at kommunedelplanen er vedtatt. 

Nye Veier har planer om en rask oppstart av prosjekt fra vest mot øst, og er tilfreds med et forventet 

planvedtak på kommunedelplanen våren 2018.   

Planprogrammet beskriver at korridoren for ny E39 planlegges som et helhetlig vegnett inkludert 

kryss, tilførselsveger, og sidearealer som døgnhvileplass, kollektivknutepunkt, kontrollplasser, 

driftsplasser og rasteplass. Nye Veier opplyser at det kan være nyanser i hva selskapet har ansvar for 

og omfanget av innhold i planen.  

Nye Veier ønsker at kommunedelplanen utreder mulig plassering av sideanlegg, men for å oppnå 

handlingsrom avklares disse endelig i reguleringsplanen.   
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Nye Veier viser til avvik mellom mål i KVU og prosjektet, samtidig som de ønsker nytt mål om å finne 

den korridoren som har mest samfunnsøkonomisk lønnsomhet. 

Nye Veier mener opplegget for medvirkning virker fornuftig, og er godt fornøyd med samarbeidet 

med Statens vegvesen.  

For å sikre handlingsrom for reguleringsplanfasen ønsker Nye Veier å utvide korridorbredden ut over 

400 meter.  

Nye Veier ber planarbeidet holde høyt fokus på kostnadsreduserende tiltak og valg av 

kostnadseffektive løsninger, og viser til at beslutningen om byggestart ligger et stykke fram i tid. 

Nye Veier viser til opplistingen av tiltaket i kap.4.1. 

Nye Veier viser til kap.4.2 og ber om at det presiseres i planprogrammet at endelig standard vil bli 

avgjort på et senere tidspunkt.  

Nye Veier opplyser også at de utfordrer etablerte normer og standarder. De fremhever at det er 

viktig at planprogrammet konkluderer med riktig standard slik at ikke første utbygging blir for enkel 

og dermed medfører ny utbygging i ny korridor innen analyseperioden på 40 år.  

Nye Veier viser til kap.4.4 og ber om at kryss og sidevegsnettet også vurderes ut fra kost/nytte.  

Nye Veier viser til kap.4.5 og viser til de krav som gjelder til utredning av geologi og geoteknikk på 

dette plannivå. Nye Veier har kartlagt soner med dypforvitring for strekningen og ber Statens 

vegvesen nyttiggjøre seg denne informasjonen. 

Nye Veier omtaler også omfang av sideveger og vegserviceanlegg i beskrivelsen av alternativene.  

Nye Veier opplyser at det i ROS-analysen må gjøres vurderinger av forurenset grunn, evt. risiko for 

sulfidholdige bergarter. 

Nye Veier opplyser at de i sitt videre arbeid vil legge stor vekt på klimamål nedfelt i NTP.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen viser til en god og detaljert uttalelse til planprogrammet.  

Statens vegvesen viser også til at Nye Veier AS er aktivt med i planarbeidet for kommunedelplanen, 

slik at de fleste merknadene er kjent og blir behandlet i pågående arbeid og videre samarbeid.   

Statens vegvesen planlegger for en langsiktige strategi med 4- felt og hastighet 110 km/t, samtidig 

som det beskrives en mulig trinnvis utbygging på deler av strekningen.  
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For Statens vegvesen er det viktig at planen omfatter et helhetlig vegnett og har med de funksjoner 

som er knyttet til ny E39. Planarbeidet endres ikke som følge av at Nye Veier har et annet avgrenset 

ansvar.  

Statens vegvesen er også opptatt av å gi handlingsrom og utsette nødvendig detaljering til 

reguleringsplanen, men kommunedelplanen må fullføre konsekvensutredning-plikten og sideanlegg 

må lokaliseres slik at det blir et funksjonelt godt helhetlig vegsystem.  

Statens vegvesen endrer ikke de definerte mål som er formulert for planarbeidet. Korridorene som 

utredes velges ut fra en rekke forhold knyttet til prissatte og ikke-prissatte konsekvenser. 

Samfunnsøkonomisk nytte blir beregnet for alle korridorer, og anbefalingen vil til slutt være ut fra 

metodebeskrivelsen omtalt i planprogrammet kap. 6.1.  

Statens vegvesen vil følge beskrevet opplegg for medvirkning i planprosessen, og er gjensidig fornøyd 

med Nye Veier‘s deltakelse i arbeidet.   

Bredden på korridorene i endelig planforslag vil variere ut fra stedlige forhold. Det må være et faglig 

grunnlag for å vedta en kommunedelplan med store arealbeslag, samtidig som konsekvensutredning-

plikten må være oppfylt innenfor korridoren.    

Statens vegvesen er også opptatt av å holde kostnadene i prosjektet nede ved gode valg og løsninger, 

men gjør oppmerksom på at prosjektkostnaden blir kalkulert for et helhetlig vegsystem vist i planen 

og med en nøyaktighet på +/- 25%.  

Ref. til kap.4.1 Elementer i planarbeidet. Planprogrammet blir endret med at listen blir supplert med 

ett kulepunkt «Sideveger (døgnhvileplass, kollektivknutepunkt, kontrollplasser, driftsplasser og 

rasteplass)». Tiltak på avlastet vegnett gjelder forhold som inngår i et helhetlig vegnett, og gjelder 

ikke de spesifikke krav som gjelder i forbindelse med ny bruk og omklassifisering.   

Ref. til kap.4.2 Vegstandard. Statens vegvesen mener planprogrammet er tydelig på at korridoren 

planlegges for beskrevet gitt standard, men at det som et første utbyggingstrinn kan legges til grunn 

en lavere standard. Det er også i kap.4.10 omtalt etappevis utbygging.  

Prosjektet ser ingen ulemper med at Nye Veier utfordrer gjeldende regelverk, men opplyser at 

Statens vegvesen må følge de normer og standarder som gjelder i dag, dog med mulighet for å 

utnytte et gjeldende fravik-system. Korridorene i planprogrammet er dimensjonert for framtidig 4- 

felts veg og 110 km/t, som har god standard ut over analyse perioden.    

Ref. til kap.4.4 Kryss og tilknytning til sidevegnett. Statene vegvesen mener de har et nøkternt 

forhold til antall kryss og omfang av sideveger i utredningen. Vi viser også til Nye Veier sin 

kommentar til pkt.4.2 som sier at planprogrammet har en restriktiv praksis knyttet til antall kryss.   
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Ref. til kap.4.5 Teknisk gjennomførbarhet. Statens vegvesen mener dette planarbeidet har 

tilstrekkelig omfang til å sikre nøyaktigheten i kostnadsoverslaget og at tunneler innenfor korridoren 

er byggbare.  Statens vegvesen ber Nye Veier ta med deres kartlegging av soner med dypforvitring 

for strekningen slik at vi kan nyttiggjøre oss denne informasjon i det videre planarbeidet.  

Ref. til kap.5.4 i beskrivelsen av alternativ. Omfang av sideveger og sideanlegg vil bli bearbeidet i 

utredningen der Nye Veier er med i samarbeidet.  

Ref. til kap.6.4 ROS-analyse. Statens vegvesen tar innspill om forurenset grunn til orientering.  

Statens vegvesen behandler klimautslipp iht. utredningskrav knyttet til konsekvensanalysen.  

 

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder dokument 224 

Vann og vassdrag må utredes og sikres iht. gjeldende lovverk og føringer. Vannressursloven med 

forskrifter må tas med som grunnlag for planarbeidet. Vannforskriftens §12 og forskrift om fysiske 

tiltak i vassdrag er særlig aktuelle. Det bør legges vekt på vedtatte planer for regional og lokal 

utvikling. Liknes mangler i tabell 3.2 om viktige byer og tettsteder. Kommunikasjon innen 

Listerregionen må ikke forringes, men heller forbedres.  

Planområdet omfatter områder som er aktuelle for frivillig vern, og som har regional/nasjonal 

verneverdi. Det er svært uheldig at dette bygges ned. Statens vegvesen bes om snarest mulig å ta 

kontakt med miljøvernavdeling for nærmere opplysninger og dialog. 

Etterlyser arealregnskap for dyrket mark ved de ulike alternativene, videre må tilkomst til både jord 

og skog der vegen deler slikt areal, utredes. Det bør legges føringer i kommunedelplanen for 

gjenbruk av matjord som berøres, og dette må følges opp i reguleringsplanen. Begge korridorer i 

Vest-Agder bør utredes fullt ut, og de ser det som naturlig at Fylkesmannen i Rogaland uttaler seg om 

forhold i Rogaland. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen har opprettet kontakt med miljøvernavdelingen om areal med prosess om frivillig 

vern. Liknes tas med i tabell 3.2. Vannressursloven tas med som eget kulepunkt under kapittel 1.4 i 

Planprogrammet. 

For øvrig tas innspillet til orientering. 
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Fylkesmannen i Rogaland dokument 225 

Ytre og midtre korridor vil fragmentere helhetlige og viktige landskaps- og friluftsområder med store 

naturverdier og verneområder. Fylkesmannen etterlyser arealregnskap for bortfall av landbruksjord, 

og mener ytre og midtre korridor vil ta vel så mye matjord som indre. De ber også om utredning av 

hvilken strukturerende effekt motorvegen vil få landbruksdrift og øvrige veger inkludert 

landbruksveger. 

Fylkesmannen påpeker at indre korridor bygger opp om politisk vedtatt regional utviklingsretning det 

er stor enighet om, og som er stadfestet gjennom bl.a regionplan for Jæren og interkommunal 

kommunedelplan for Bybåndet sør. Midtre og ytre korridor bryter med den planlagte utviklingen. 

Satsning på Jærbanen og mål om 0-vekst og reduksjon i klimagassutslitt er også vanskelig forenlig 

med ny motorveg i ytre og midtre korridor. I tillegg vil ytre og midtre føre til press på etablering av 

bolig- og næringsområder i strid med regionale planer, med fare for by- og tettstedsspredning og 

fragmentert arealbruksutvikling som vanskeliggjør samordnet areal- og transportplanlegging. 

Ut fra kunnskapen FM har i dag vurderer vi de samla negative konsekvensene for natur og landskap 

som langt større for midtre/ytre korridor enn indre. Store deler av låg-Jæren er dyrka opp, og dette 

gjør de mer høgtliggende delene viktige å holde intakt. 

FM sitt råd er at Statens vegvesen går videre bare med indre korridor. 

Supplering av planprogrammet:  

Det må legges større vekt på konsekvenser for regional utvikling og virkninger for vedtatte lokale og 

regionale planer i utredningsarbeidet enn det planprogrammet legger opp til. 

Samfunnsnytteberegningene som viser at 4 feltsveg er best er ikke basert på ikke-prissatte virkninger 

eller 0-vekstmål, og derfor bør 2-3 feltsveg utredes. Det er viktig at utbedring av eksisterende veger 

og nye sideveger utredes i forhold til ikke prissatte virkninger, matjord mm. Kartlegging av barn og 

unges ferdsel langs disse vegene er også viktig å ha med i planarbeidet, for å sikre et sidevegnett og 

gang- og sykkelveger. 

Alle alternativ vil gi vesentlige konsekvenser for natur landskap og matjord, videre planarbeid må ha 

fokus på avgrensning og avbøting av disse uavhengig av hvilket alternativ som blir med videre i 

planarbeidet. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen merker seg Fylkesmannens råd om å gå videre bare med Indre korridor, og deres 

begrunnelse for dette. 
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Statens vegvesen mener beregnede trafikktall gir grunnlag for en korridor tilrettelagt for 4-felts veg 

med 110 km/t. En lavere standard er da vurdert som et mulig utbyggingstrinn. Det anbefales ikke å 

utrede korridorer for 2/3-felts veg med lavere hastighet, og som da på lang sikt vanskeligere/ikke kan 

bygges ut til høyere standard. 

Statens vegvesen tar innspill til orientering, men høringsuttalelsen endrer ikke formuleringene i 

planprogrammet. 

 

Lyse Elnett AS dokument 257 

Lyse ber om samarbeid for å avklare eventuelle konfliktpunkt, samtidig som de viser til 

nettinformasjon om pågående prosjekt Bjerkreim-Opstad og Jæren. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen tar innspillet til orientering og vil ha dialog med Lyse Elnett AS. Det er allerede 

avholdt et møte der Lyse deltok i forbindelse med større pågående prosjekter i Sandnes. 

 

Rogaland fylkeskommune dokument 264 

Rogaland fylkeskommune anbefaler at videre planarbeid begrenses til indre korridor og at også 2/3-

felts veg utredes (i tillegg til 4-felts). Det anmodes om at det utredes og senere etableres effektive og 

trafikksikre tilførselsveger til ny E39, med spesielt fokus på sammenkobling av stamvei og 

stamnetthavn Egersund. Rogaland fylkeskommune vil vurdere mulige kompenserende tiltak med 

fokus på rv 42 som tilførselsveg til ny E39, samt videre satsning på Jærbanen i kombinasjon med en 

oppgradering av fv44 mellom Hå og Sokndal. Dette vil bli utredet nærmere og prioritert i forbindelse 

med ny Regionplan for Dalane. Fylkeskommunen etterlyser kunnskap om korridorenes betydning for 

lokal og regional utvikling. Økt innpendling sørfra inn i området for Bypakke Nord-Jæren vil ramme 

mål om nullvekst i personbiltrafikken. Utbyggingspakke Jæren er basert på ny E39 i indre korridor, og 

arbeidet med den vil måtte startes opp igjen dersom E39 kommer i ytre/midtre korridor. Det vil også 

endre forutsetningene for omkjøringsveg Kvernaland og Tverrforbindelsen. To av kryssene i 

planprogrammet (ytre korridor red. anm.) er i direkte konflikt med regionalplan Jæren. 

Fylkeskommunen mener at RTM-modellen som er brukt ikke er god nok på transportmiddelvalg, og 

at beskrevet konkurranseforhold mellom ny ytre korridor og Jærbanen ikke bør tillegges vekt. Ny 

E39s effekt på markedsandel for kollektivtrafikk bør utredes langt grundigere før beslutningen om 

korridorvalg tas. Fylkeskommunen etterlyser vurderinger av nedbygging av landbruksjord, herunder 

indirekte følgevirkninger for eksempel ved kryssetableringer, og mener det burde vært del av 
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grunnlaget for korridorvalg. Fylkeskommunen konstaterer at de ulike kommuner og regioner vil 

påvirkes ulikt avhengig av korridorvalg. Fylkeskommunen anbefaler at samfunnsnytteberegningen 

ikke tillegges for stor vekt, da de kun baseres på prissatte virkninger, og vesentlige ikke prissatte 

virkninger ikke synliggjøres og dessuten favoriserer økt bilkjøring på bekostning av kollektivtrafikk. 

Utover dette nevnes oppmerksomhet rundt kulturminner hvorav en del nevnes spesifikt i forhold til 

justering av linjer samt vann og vassdrag/ regionalplan for vannregion Rogaland. Rogaland 

fylkeskommune konkluderer med at påvirkning på regional utvikling, miljøvennlige reisevaner og 

øvrige samfunnsprosjekter er viktige utredningstema. Andre samfunnsmessige virkninger vurderes 

ikke tilstrekkelig å fange opp bredden i problemstillingene knyttet til dette. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen merker seg Fylkeskommunens råd om å gå videre bare med Indre korridor, og 

deres begrunnelse for dette. 

Lokal og regional utvikling er tema i analysen av Andre samfunnsmessige virkninger som er under 

utredning, og vil foreligge som del av konsekvensutredningen. Her vil blant annet korridorenes 

forhold til vedtatte planer og målsetninger bli vurdert.  

I konsekvensutredningen vil det utarbeides et arealregnestykke som viser korridorenes beslag av 

ulike kategorier landbruksareal. Indirekte beslag som følge av kryssetableringer vil også vurderes 

gjennom virkninger for lokal og regional utvikling. Analysen av lokal og regional utvikling vil også 

redegjøre for korridorenes virkninger for de forskjellige kommuner/regioner.  

Planprogrammet legger opp til at det skal gjøres et godt og tilstrekkelig utredningsarbeid i 

kommunedelplan arbeidet for et riktig korridorvalg. Statens vegvesen ser også de fordeler som 

påpekes med en rask avklaring av de korridorene som skal utredes, og en snarlig avklaring av endelig 

korridor.  

Statens vegvesen mener beregnede trafikktall er innenfor ønsket nøyaktighet og gir grunnlag for en 

korridor tilrettelagt for 4-felts veg med 110 km/t. En lavere standard er da vurdert som et mulig 

utbyggingstrinn. Det anbefales ikke å utrede korridorer for 2/3-felts veg med lavere hastighet, og 

som da på lang sikt vanskeligere/ikke kan bygges ut til høyere standard. 

Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021 blir tatt i opplistingen over 

regionale planer, ref. planprogrammet kap.1.5, og vil bli vurdert i planarbeidet. 

En full konsekvensutredning av alle tre korridorer vil gi kvalifisert kunnskap om de temaer som 

fylkeskommunen etterlyser som grunnlag for korridorvalget. 
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Det vil blir foretatt en gjennomgang av trafikkmodellens beregninger for reisemiddelfordeling i det 

videre planarbeidet. Statens vegvesen tar øvrige innspill til orientering. 

 

Vest-Agder fylkeskommune dokument 269 

Oppsummert vedtak: Det videre planarbeidet må gis god framdrift. Den nye stamveien må bygges 

som fire feltsveg på hele strekningen. Et første byggetrinn med to-trefeltsvei må unngås. Alle 

korridorforslag i planprogram bør utredes og legges fram for offentlig ettersyn. Utredningene 

gjennom Rogaland må også omfatte virkninger for næringsliv og bo- og arbeidsmarked i Vest-Agder. 

Det bør velges løsninger som nyttiggjør seg investeringene i OPS-anlegget Lister. I den sammenheng 

bør det vurderes 110 km/t gjennom Lister. Det forutsettes at kommunikasjon i Listerregionen ikke 

svekkes. Næringsområdet på Opofte må sikres gode rammebetingelser. Det forutsettes at 

opprustning av tilførselsvegen for nordre korridor gjennom Flekkefjord inngår som del av 

vegutbyggingen. Det bør legges fram en plan for gjenbruk av matjord som berøres av utbyggingen. 

Fylkeskommunens overordnete interesser i planarbeidet er knyttet til stamvegens betydning for 

regional utvikling, kollektivtrafikk, jordvern, klima, regionale friluftsinteresser, landskapshensyn, 

vannforvaltning, vilt, kulturminnevern.  

For øvrig mener Vest-Agder fylkeskommune: 

I alle kryssene må det til tilrettelegges for etablering av kollektivknutepunkt med tilhørende 

parkeringsplass. Det må tas høyde for å etablere bussholdeplass på rampene for å redusere bussenes 

omvei. Feda, Bakke bru og lensmannsgården på Sira er hensynskrevende objekter. Regional plan for 

vannregion Agder må legges til grunn i konsekvensutredning. 

Planarbeidet bør gis effektiv framdrift for raskt å avklare trasevalg. Det er likevel viktig at det foretas 

grundige utredninger for å gi trygghet for gode løsninger. Nye Veier AS må involvere seg i 

planarbeidet for at det i ettertid ikke oppstår uklarheter når de skal detaljplanlegge. Det legges til 

grunn at bygging av nødvendige tilførselsveger samt kollektivtrafikkanlegg inngår i vegprosjektet. 

Fylkeskommunen vil komme tilbake til forhold rundt omklassifisering av eksisterende veger, da det 

vil ha økonomiske konsekvenser for fylket i framtida.  Det er viktig at det legges opp til gode 

avbøtende tiltak i forhold til miljøinteressene som blir berørt av anlegget. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Planprogrammet beskriver 4-felt ny E39 og hastighet 110 km/t. En lavere standard vil være et forhold 

Nye Veier AS kan vurdere som et første utbyggingstrinn. Nye Veier er aktivt med i planarbeidet.  
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Det legges opp til at planløsningene ikke skal svekke funksjonene i Listerpakka. Det planlegges kryss 

på Opofte og konsekvensene for næringsområdet blir omtalt.  

Omfang av opprusting/utbedrede tilførselsveger blir tydelig vist/beskrevet i videre planarbeid. Tiltak 

som skal gjøres på avlastet vegnett blir avtalefestet mellom Samferdselsdepartement og Nye Veier i 

utbyggingsavtale for hvert utbyggingsprosjekt.   

Fylkeskommunen er godt og konstruktivt med i planarbeidet gjennom ekstern samarbeidsgruppe, og 

annen direkte kontakt.    

Statens vegvesen tar øvrige innspill til orientering, men høringsuttalelsen endrer ikke formuleringene 

i Planprogrammet. 

 

Bogafjell bydelsutvalg dokument 271 

Bydelsutvalget ønsker at det vurderes kulvert mellom Håbafjell og Bogafjell for å binde bydelen 

sammen og gi sammenhengende grønt drag gjennom bydelen. De ønsker også støyvern ved 

Glettefjell som rekkefølgekrav før oppstart av arbeidet med E39.  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Forslaget med kulvert/miljøtunnel for E39 mellom planlagt kryss ved Osli og eksisterende kryss ved 

Bogafjellveien er utenfor planavgrensningen for denne kommunedelplanen.  

Statens vegvesen mener det ikke vil bli gitt rekkefølgekrav knyttet til lokalt støyvern i denne 

kommunedelplanen. Detaljerte støytiltak utformes i etterfølgende reguleringsplan.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Hægebostad kommune dokument 279 

Kommunen er ikke direkte berørt.  

Atkomsten til ny E39 må gjøres så enkel som mulig. Hele strekningen bør bygges ut så raskt som 

mulig og få en likeverdig standard med tilstrekkelig kapasitet langt inn i framtiden. Kommunen stiller 

seg også bak Listerrådets felles uttalelse (se dokument 283).  

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen tar innspillet til orientering.  
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Listerrådet dokument 283 

Denne uttalelsen er felles for Listerregionens kommuner og kommer i tillegg til høringsuttalelsene fra 

den enkelte kommune. Det er viktig at planarbeidet ivaretar intensjonen bak Listerpakken, og at 

konsekvensutredning får fram virkningene av ny E39 for trasealternativ og kryss. I kap. 3 i 

planprogrammet mangler informasjon om dagens situasjon nord for eksisterende E39 gjennom hele 

planområdet. (se fig. 3-5, Trafikksystemet). Utover fv44 (og E39) framgår ikke trafikkmengder på 

hovedvegsystemet i regionen. Dette er viktig å rette opp. Listerrådet mener at det regionale nivået 

bør inviteres med i koordineringsgruppen og ekstern samarbeidsgruppe. Ny E39 må planlegges som 

firefelts veg, og 2/3 feltsveg må ikke tas med videre i planarbeidet. Framdriftsplanen må overholdes 

slik at endelig planvedtak kommer våren 2018. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

For Statens vegvesen er det viktig at løsningen for ny E39 ikke svekker funksjonene i Listerpakka, og 

vi kan heller ikke se at forslag til korridorer i Planprogrammet gjør det.  

Statens vegvesen har vurdert at regionene er tilstrekkelig representert gjennom de respektive 

kommunene. Omtale av dagens situasjon nord for eksisterende E39 vil suppleres. For øvrig tas 

innspillet til orientering. 

 

Sokndal kommune dokument 284 

Sokndal kommune ønsker at ny E39 følger Jærlinja, ytre trasé. Ber om at traseen mellom Egersund og 

Moi utgår og erstattes med trasé Egersund-Sokndal-Flekkefjord. Vil kunne bygges med begrenset 

konflikt i forhold til matjord, uten hindringer for eksisterende trafikk, raskere anleggsarbeid og gi en 

kortere veg enn via Moi. Nær tilknytning til E39 er avgjørende for eksisterende og etableringer i 

Sokndal med næringsområde Rekefjord og Tellenes. Store verdier i forekomsten på Tellenes. 

Hovedtyngden av industri og befolkning ligger mellom Sandnes og Sokndal. Kortere reisetid til 

sykehuset i Flekkefjord. Regionalt motorsportsenter i Sokndal. Sparer matjord ved at fv. 44 ikke 

trenger å bygges ut. Dagens E39 har god standard i dag. Etterlyser samfunnsregnskapet i 

planprogrammet.  

Sekundært anbefales Jærlinja, ytre trasé som i forslag til planforslag forutsatt ny tilførselsveg fra 

Sokndal. Ny jernbanetrasé må følge E39 Lyngdal vest og Sandnes, og bygges samtidig med E39. 
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Kommentar fra Statens vegvesen:  

Statens vegvesen har forståelse for at Sokndal ønsker nærmere tilknytning til den nye motorvegen. 

For traséen fra Flekkefjord via til Egersund vises det til kommentarer under tematisk behandling av 

merknader over. Lokal og regional utvikling i planområdet behandles under «Andre samfunnsmessige 

virkninger» som er inkludert i planprogrammet. Det vil utarbeides et arealregnskap for landbruksjord 

som vil vise hvor mye landbruksjord som går med ved de ulike alternativer.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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2.4 Innspill fra næringsliv og interesseorganisasjoner 

 

Kontaktgruppen for E39 indre trasé dokument 162 

Ytre og midtre trasé bør siles ut dersom de ikke gir fordeler for samfunnsøkonomi, kostnader, 

miljøvern, jordvern eller andre ikke prissatte virkninger. En bør søke løsninger som reduserer 

ulemper for jordbruket. Bør ha mål om mer dyrket jord og beiteareal enn nullalternativet, i 

samarbeid mellom grunneiere, STATENS VEGVESEN, Nye Veier AS. Oppfordrer til lokal tilpasning av 

kryss etter stedlige forhold for å redusere arealbruk/jordvern. Ønsker beregnet reisetid for 

tungtrafikk og utslipp av fra trafikken på ulike strekninger. Ønsker beregnet reisetid mellom Lyngdal 

vest og større tettsteder i regionen med ulike trasevalg. Ønsker utredet virkninger for dagens E39 fra 

Vikeså til Bue ved ulike korridorvalg (herunder reisetider, trafikkbelastning-spesielt tungtransport, 

avklaring av om det blir bomstasjoner på eksisterende vegnett, behovet for utbedring av dagens E39 

fra Vikeså til Bue. Ønsker å vite hvem som skal betale for merkostnaden ved valg av ytre korridor, 

hvordan korridorvalget påvirker bompengesatsene, hvordan bomplasseringen vil påvirke 

kjøremønsteret, og om eksisterende E39 blir «gratis snarveg». Ønsker drøftet evt. samspill mellom 

bil/buss og tog mellom Sandnes/Ålgård og Moi for å styrke trafikkgrunnlaget til Sørlandsbanen. 

Ønsker utredning av reisemønster / virkninger for veivalg mot nordvestlige og nordlige deler av 

Agder for eksisterende E39, fv./rv. 45, 503, 42, 466 ved ulike korridorvalg og kryssvalg, herunder 

løsninger mot Tonstad, Byrkjedal, Hunnedalsvegen, tog over Gyland stasjon, Sira stasjon, Sirdal fra 

ulike retninger. Vurdere en trafikkløsning med et halvt kryss ved Tronvika og et halvt kryss på 

Haukelandsmoen for å redusere press på landbruksareal. Vurdere plassering av kryss i tilknytning til 

Ualand (Dagens E39) i kombinasjon med rv. 42. Vurdering av trafikkbelastning gjennom Helleland og 

over på Rv. 42 ved ulike løsninger. Vurdering av alternativ kryssplassering ved Vikeså for å spare 

landbruksareal til kryss og framtidig arealutvikling (jf. Bjerkreim næringsforening dokument 175, 258, 

35 og 36). Vurdere alternativ til kryss ved Bue for å knytte trafikken opp til fv. 504 samt trasé videre 

til Skurve, jf. lokalt forslag (dokument 256). Vurdere som alternativ til kryss Bollestad, egen av og 

påkjøringsmulighet til Skurve industriområde. Hvis ikke, hva vil Bollestadkrysset medføre av ekstra 

utslipp ved at tungtrafikken får lengre kjørelengde og flere høydemeter. Og vil tungtrafikken da i 

stedet bruke kryss Bue og dagens E39 til/fra Skurve? 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Beregningene i trafikkmodellen vil vise hvordan trafikkfordelingen både på ny E39 og på eksisterende 

hovedvegsystem. Utslippsberegninger ivaretas gjennom beregningsprogrammet EFFEKT. Finansiering 
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av veg med servicefunksjoner ligger til Nye Veier AS. Bomsatser og plassering av bomstasjoner 

omfattes av arbeid med bompengeproposisjon og er utenfor arbeidet med kommunedelplanen. 

Foreslåtte justeringer av traséer ligger innenfor korridorene i planprogrammet og vil bli vurdert i 

forbindelse med optimalisering av korridorene i det videre arbeidet. 

Konklusjon: ingen endring for planprogrammet 

 

Jæren Friluftsråd (dokument 162) 

Anbefaler på det sterkeste at Jærlinja ikke vurderes for ny E39. Vil ødelegge unikt 

landskapsvernområde med originalt kulturlandskap, naturtyper og regionenes viktigste 

friluftsområde og det siste sammenhengene naturområdet på Jæren med truede arter, gode 

fiskevann, jakt- og beiteområder, samt frihet fra støy. Anbefaler indre linje som ødelegger mye 

mindre del av naturlandskapet, og ikke berører friluftsinteressene i samme grad. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Innspillet tas til orientering. 

 

Egersund Næringspark AS dokument 100 

Det vises til reguleringsplan for Egersund Næringspark (Eigestad) som berøres av midtre korridor. Det 

anmodes om at det velges en trasé nord for det regulerte området 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Statens vegvesen er kjent med reguleringsplanen. Nåværende trasé med foreslått kryssplassering på 

midtre korridor, er begrenset av føringer i vegnormalen for kurvatur og avstand mellom kryss og 

tunell som gjør at det vanskelig å unngå berøring med det regulerte området. Vi vil i det videre gjøre 

det vi kan for å begrense ulempene for næringsparken. 

Konklusjon: ingen endring for planprogrammet 

 

Selura fiske- og grunneierlag dokument 94 

Foreningen organiserer ca. 75 grunneiere rundt Selura som bor, virker og utøver nærings- og 

friluftsaktiviteter rundt og i vannet. Formål er fiskestell og opprettholdelse av et rent miljø i og ved 

vannet. Vannet er rikt på ørret og røye, herunder bekkerøye og storørret, og har oppvekstområder 

for ål (utryddingstruet). Kontinuerlig kultivering tilbake til 1979. En evt. passasje over Selura bør være 
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så kort som mulig. Traseen mot Flikka er ømtåelig for vegforurensning og transportulykker. En tunnel 

(som foreslått av «Bevar Stordrange») vil begrense fare for forurensning. 

Ytre trasevalg med tunnelpåhogg kan berøre viktig storvilttrekk som også brukes ved adkomst til 

jaktterrenget. I Stemmtjørn/Stordrange som berøres av traseé, drives kultivering. Grunneiere må 

involveres i detaljplanleggingen for å sikre atkomst til berørte eiendommer. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: Ingen endring i planprogrammet. 

 

Bogafjellsenteret dokument 114 

Eier av senteret gjør oppmerksom på at de har behov for hver eneste parkeringsplass for å overleve 

konkurransen. 

Kommentar fra Statens vegvesen: 

Endepunktet for E39 Lyngdal vest-Sandnes for ytre og midtre korridor blir enten på Bråstein eller 

Osli, og vil ikke berøre parkeringsareal for Bogafjell senter. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Sandnes bondelag dokument 128 

Ved valg av ytre korridor vil kryss på Osli ta mindre matjord enn kryss på Bråstein 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Det vil utarbeides et arealregnskap som viser bortfall av landbruksjord av kategoriene fulldyrka, 

overflatedyrka, beite og skog med høy og svært høy bonitet. 

Konklusjon: Ingen endring av planprogrammet. 

 

Gjesdal Næringspark, Skurve dokument 147 

600 mål regulert næringsareal, med utvidelsesmuligheter. 20 aktører etablert i næringsparken i dag. 

Logistikk/ industri knutepunkt for reiseliv og handel. Nærhet til E39 og dimensjonering for tungtrafikk 

viktig for GNS, og forutsetning for parkens etablering. Alternative korridorforslag (ytre) skaper 

usikkerhet og endrer forutsetningene. GNS har sentral plassering i forhold til hele Sør-Vestlandet. 
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Lokale hensyn og omveier på E39 er i konflikt med mål om en nasjonal stamveg. Omveier bør utredes 

med tanke på klimagassutslipp, virkninger for næringsliv, framkommelighet, økonomi. Midtre og ytre 

korridor bør tas ut av videre prosess for å sikre forutsigbarhet. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Forhold som ønskes utredet inngår i forslag til planprogram. Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: Ingen endringer av planprogram. 

 

Tine produsentlag, Bjerkreim og Gjesdal dokument 151 

Representerer melkeprodusenter i de to kommunene som har begrenset areal i dag. Spredeareal er 

maksimalt utnyttet, og produksjonen er i dag delvis basert på kjøp av grovfôr. Redusert areal pga. ny 

veg forverrer situasjonen, og kan medføre avvikling av bruk. Planer om veg har gitt usikkerhet for 

produsenter som er pålagt å bygge nytt for løsdrift. Begge kommuner er tjent med «framoverlente» 

bønder som ønsker å satse på melkeproduksjon. Det er også i samsvar med Tines intensjoner og 

satsningen på sentralt nytt meieri på Kviamarka. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Se også omtale av dyrket mark ovenfor. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Naturtriangelet dokument 154 

Et samarbeidsprosjekt mellom Lund, Sirdal og Flekkefjord kommuner med formål å utvide 

småbåtturismen i vassdraget Lundevatn, Siraelva, Sirdalsvatn (http://naturtriangelet.no/).  Sikrer 

vannveiene for småbåter, merker turløyper, og informerer om kulturminner langs vassdraget. 

Etablerer utstyrsbanker for vannaktiviteter. Er bekymret for vegens betydning for viktige 

kulturminner langs elva som Tronåsen, Bakke bru, og Lensmannsgården. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Lund bondelag dokument 164 

Ønsker utredning av både indre og ytre korridor gjennom kommunen, og at ytre korridor gjennom 

Sokndal-Flekkefjord tas inn igjen til utredning. Vegbygging på beite og dyrket mark må unngås. 

http://naturtriangelet.no/
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Innmarksbeite viktig ressurs i Lund på linje med fulldyrket. Jordvern må settes foran økonomi ved 

bygging og drift av veg. Minner om nasjonale føringer om omdisponering, erstatning, kompensasjon 

og oppdeling av dyrket mark. Veg og vegkryss med påfølgende behov for næringsarealer og annen 

utbygging må dekkes utenfor dyrket mark. Ønsker at utredningen omfatter framtidig byggepress på 

jordbruksarealer. Ønsker ikke å ta stilling til korridorvalg før utredningene foreligger. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Ytre korridor via Sokndal er kommentert under tematisk behandling av merknader over, se kap.2.1. 

Framtidig arealbruk er tema i utredning av lokale og regionale virkninger. Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: Ingen endring av planprogrammet. 

 

Rekefjord Stone AS dokument 165 

Driver av pukkverk i Rekefjord med ca. 15 års horisont, og med planer for etterbruk innen fornybar 

energi, industri, landbasert oppdrett etc. Framtidig utnyttelse er avhengig av god vegforbindelse. 

Mesteparten av produksjon skipes med båt, men ca.  4000 av 2 mill. tonn går på bil. Ønsker ny E39 

langs ytre korridor, og at alternativet gjennom Sokndal til Flekkefjord tas inn igjen til utredning. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering 

Konklusjon: Ingen endring av planprogrammet. 

 

Bjerkreim næringsforening dokument 175, 258, 35 og 36 

Indre korridor er kortest og billigst og har størst samfunnsøkonomisk nytte. Ytre og midtre korridor 

bør ikke utredes videre. Ønsker at følgende forhold utredes: 

• reisetid for tungtrafikk beregnes på ulike strekninger.  

• differanse i drivstoffkostnader og miljøutslipp fra trafikken mellom de ulike traseer? 

• beregning av reisetid og sammenligning mellom tettsteder i regionen Lyngdal vest til 

Varhaug, Bryne, Ålgård og Tonstad 

• Konsekvenser for dagens E39 Vikeså-Bue dersom ytre korridor bygges, med og uten 

bomstasjoner (indre korridor som gratis snarveg?) 

• Hvordan skal merkostnad for ytre korridor finansieres? Bompenger eller staten? 

• Hvordan påvirker trasévalg bompengesatsene og innkrevingsperiode? 

• Bomplasseringenes virkning på kjøremønster 
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Indre trasé gir unik mulighet for å etablere en kombinasjon tog/buss mellom Sandnes -Moi-

Sørlandsbanen forutsatt kollektivknutepunkt ved kryssplasseringer. 

Reisemønster og veivalg opp mot nordvestlige og nordlige deler av Agder sett i forhold til 

reisemønster og utbedringsbehov på lokalt vegnett. 

Jordvern og landbruksinteresser, verneområder og natur, friluftsliv: søke gode samarbeidsløsninger 

som skåner disse interessene, og evt. gjenbruker overskuddsmasser til landbruk. Ønsker kryss med 

mulighet for etablering av serviceområde, døgnhvileplass med servicefunksjoner, 

kollektivknutepunkt, rasteplasser med servicefunksjoner. Kryss over eller under firefeltsveg for å 

spare areal. Strekningsvise endringsforslag kommenteres nedenfor. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

De strekningsvise endringsforslagene ligger innenfor korridorene i planprogrammet og medfører 

ingen endring av dette. Forslagene vil bli vurdert i forbindelse med optimalisering av korridorene i 

det videre arbeidet.  

Finansiering av regulering og bygging av E39 Lyngdal vest - Sandnes ligger til Nye Veier AS. Fordeling 

av kostnadene mellom stat og bompenger omfattes av arbeid med bompengeproposisjon som blir 

utført av Nye Veier AS, og er utenfor arbeidet med kommunedelplanen. Øvrige innspill tas til 

orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogram. 

 

Flikka skytterlag dokument 176 

Ca. 250 medlemmer og høy aktivitet. Skytterlagets lokaler og skytebaneanlegg vil måtte fjernes 

dersom ny E39 kommer forbi Flikka. Det er avgjørende at skytterlagets fasiliteter erstattes FØR riving 

av eksisterende. Anskaffelse av ny bane med tilhørende anlegg er svært tidkrevende og vanskelig. 

Baneområdet er også leveområde for ål. Flikkavassdraget er av stor betydning for sjøaure og gyting. 

Anlegget vil også berøres ved valg av indre korridor, pga. tilførselsveg fra Flikka-Løland. Skytterlaget 

har noen forslag til tilpasninger av planene for å avbøte på virkninger for skyteanlegget. Laget tilbyr 

utbygger leie av skytterhuset etter avtale i anleggsperioden. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Hvordan anlegget vil bli berørt vil framkomme etter valg av korridor, og særlig etter regulering. Det 

er Nye Veier som skal regulere og bygge ut veien. For øvrig tas innspillet til orientering. 
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Bjerkreim bygdekvinnelag dokument 181 

Laget viser til omfattende nedbygging av matjord, og behovet for at storsamfunnet tar ansvar for 

verdiene som matjorda representerer. Ny E39 bør legges med minst mulig nedbygging av dyrket jord. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Ingen endring av planprogrammet. 

 

Norges lastebileierforbund dokument 182 

Miljø, utslipp, trafikksikkerhet og tidskostnader er noen av de viktigste elementene for trasevalget. 

Viktige faktorer: kortere transporttid, reduserte utslipp/reduserte drivstoffutgifter derfor ønsker 

forbundet seg kortest avstand, mest mulig jomfruelig terreng og fri ferdsel i byggeperioden, minst 

mulig stigninger, minst mulig kurvatur, hele strekningen som firefelts veg, helhetlig gjennomføring, 

gjennomføring på kortest mulig tid. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Ingen endring av planprogrammet. 

 

Rogaland bondelag dokument 185 

Arbeidet med kommunedelplanen er et stort og viktig arbeid med store konsekvenser for mange 

direkte og indirekte. Det anmodes om tett og god dialog med involverte og organisasjoner med 

lokalkunnskap. Begrepet jordvern eller vern av matjord er ikke omtalt i planprogrammet, og det er en 

stor svakhet ved planprogrammet. Stortinget har målsetting om maks omdisponering av matjord på 

4000 da/år. Rogaland har størst andel av dette (1200da/år). Vern av matjord må spille en sentral rolle 

i valg av korridor. For øvrig spiller bondelaget inn: At dyrka, dyrkbar jord og innmarksbeite må ha like 

stor verdi ut fra ulike lovverk og vernestatus. Behov for nye tilførselveger må vises i utredningen og 

total avgang av dyrket og dyrkbar mark må synliggjøres. Sammenhengende jordbruksareal må skånes 

for avskjæring og deling. Områder for massedeponi må påvises, og massene velges ut etter 

kvalitetsvurderinger som overskuddsmasse. Områder egnet til nye jordbruksområder må påvises. 

Korridorer må ikke snevres inn for å sikre rom for tilpasninger. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Arealbeslag av dyrket mark er omtalt i 6.3.6. i Forslag til planprogram. I konsekvensutredningen vil 

Statens vegvesen ytterligere fokusere på tap av matjord og Stortingets målsetting om redusert 
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omdisponering. Statens vegvesen følger Håndbok V712 som legger føringer for verdisetting av ulike 

typer areal. Vi har fått mange innspill på hvor viktig innmarksbeite er for næringa i regionen, og vi vil 

derfor løfte verdisettingen av gjødslet innmarksbeite. Viser til kap 2.1 Tematisk behandling av 

merknader. Driftsforhold ved oppstykking av jordbruksareal er blant faktorene som vurderes i 

omfangsvurderingene, etter håndboka for konsekvensanalyser. For øvrig tas innspillet til orientering. 

 

Vest-Agder bondelag dokument 188 

Laget har 1200 medlemmer. Bondelaget ber om at ny NTP (5/4-17 legges til grunn for planarbeidet, 

og ikke forrige NTP. Den nye vektlegger jordvern høyere, og viser til ny nasjonale jordvernstrategi, og 

at samferdselsetatene inkludert Nye Veier skal vie stor oppmerksomhet til. Bondelaget ber om at 

jordvern prioriteres gjennom et fullt arealregnskap for alle korridoralternativene. De ber om at det 

utarbeides en plan for gjenbruk/erstatningsjord for matjord som berøres av utbyggingen. Bondelaget 

har ikke tatt stilling til korridorvalg, men peker på utfordringer ved de ulike alternativene gjennom 

Flekkefjord. Bondelaget støtter Statens vegvesens initiativ for å vurdere forlengelse av tunnel forbi 

Stordrange. Tapt matjord må erstattes og være på plass før gammelt fjernes. Utover rene 

landbruksinteresser vil tiltaket også berøre kulturlandskap, naturmiljø, jakt, fiske, friluftsliv, 

støyforhold og visuelle forhold. Bondelaget forutsetter at dette analyseres i utredningen, og også på 

detaljnivå for den enkelte grunneier når grunnerverv og avbøtende tiltak skal planlegges og 

gjennomføres. Tett og god dialog med grunneiere i planprosessen er viktig, herunder ryddighet og 

åpenhet om grunnervervet. Bondelaget har blandet erfaring med slike prosesser, seinest i 

forbindelse med ny E18 Tvedestrand-Arendal. Det forventes at utbygger legger til rette for gode 

avbøtende tiltak i nær dialog med berørte grunneiere, gjerne som fellesløsninger, og at dette belyses 

bredt i planprogrammet med prinsipielle føringer for grunnerverv og avbøtende tiltak. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Det vil bli utarbeidet arealregnskap for ulike kategorier landbruksjord. Konsekvensutredningen vil 

følge saken og vil omtale miljøforhold, avbøtende tiltak og momenter som skal følges opp i en Ytre 

miljøplan som skal utarbeides i forbindelse med byggeplan for tiltaket. Det er Nye Veier AS som vil få 

ansvaret for utarbeidelse av Ytre miljøplan. Nye Veier AS har også ansvar for detaljering gjennom 

reguleringsplan, og har ansvaret for grunnervervsprosessen. Nye Veier AS vil etter eget utsagn, 

håndtere grunnervervsprosessen på lik linje med andre offentlige etater som har behov for å kjøpe 

grunn. Grunnlaget for grunnervervet er den vedtatt reguleringsplanen. Kommunedelplanen vil ikke 

omtale grunnervervet ytterligere. 

Konklusjon: ingen endringer av planprogrammet. 
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Helleland bondelag dokument 193 

Alle korridorforslagene har utfordringer for jordbruksareal i Hellelandsområdet. Ytre vil ramme flere 

bruk som har investert store beløp de siste årene. Denne vil redusere driftsgrunnlag og i verste fall 

medføre nedleggelse. Midtre framstår som en ganske meningsløs mellomting mellom indre og ytre, 

og rammer flere aktive bruk. Midtre vil dessuten komme svært nær nytt boligfelt på Strømstad som 

også kan bli utvidet. Indre framstår som mest hensiktsmessig bl. a fordi den er kortest. Indre vil også 

berøre aktive bruk, men her finnes utmark, så det bør være mulig å finne en løsning der veien går 

utenom dyrka mark og kulturbeite. Bondelaget ser helst at veien trekkes lengst mulig inn i landet, på 

fjell i stedet for jordbruksland. Dette gir også mindre beslag av dyrket mark i Lund, Bjerkreim og 

Gjesdal. Kryss må legges utenom dyrket mark. Bondelaget stiller spørsmål ved om ytre faktisk vil ta 

mindre dyrket mark. Det er avgjørende med god dialog med grunneiere for å minimere 

skadevirkningene. Tilstrekkelig antall underganger, gjenbruk av gravemasser foreslås som tiltak. Det 

må være et mål at jordbruksarealet ikke reduseres. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Det vil utarbeides et arealregnskap som viser frafall av landbruksjord av ulike korridorer for alle 

alternativer. Statens vegvesen tar betraktningene om ulike virkninger for indre, ytre og midtre 

korridor med i konsekvensutredningen. Plassering av landbruksunderganger og gjenbruk av masser, 

samt dialog med grunneiere, inngår i Nye Veiers arbeid i senere planfaser. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Naturvernforbundet i Rogaland dokument 195 

Høyhastighetsmotorveg mellom Stavanger og Kristiansand er et klimapolitisk feilgrep som gir økt 

biltrafikk og utfordrer storbyenes mål om nullvekst i personbiltrafikken. Vil også medføre omfattende 

nedbygging av jordbruksjord og ødeleggelse av naturområder. Undergraver jernbanens 

konkurransekraft, og framtidig storsatsning på Sørlandsbanen og Jærbanen. Ytre korridor må avvises 

nå, og det samme gjelder fire-feltsløsningen. En oppgradering av eksisterende veg til 2/3 felts 

tilfredsstiller krav til sikkerhet og framkommelighet, samtidig som forbruket av areal blir redusert, 

jernbanen beholder konkurransekraft og bidrar til å innfri klimaforpliktelser. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Kommunal og moderniseringsdepartementet vil avgjøre etter høringen om alle korridorer skal 

utredes videre. Kommunedelplanen vil legge til rette for firefelts veg. Vegen planlegges som 4-felts 
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veg, men en eventuell trinnvis utbygging til full 4-felt blir vurdert av Nye Veier AS på bakgrunn av 

samfunnsnytte. Forholdet til jernbane vil utredes. Statens vegvesen tar for øvrig innspillet til 

orientering.  

Konklusjon: ingen endringer av planprogrammet. 

 

Time Bondelag dokument 198 

Svært omfattende prosjekt med store konsekvenser, spesielt for enkeltpersoner. Derfor viktig med 

god dialog med berørte som også har god lokalkunnskap. Ønsker alle tre korridorer utredet. Planen 

vil bety mye for areal- og samferdselsplanlegging og næringsutvikling og legger føringer for de neste 

100 år. Vern av dyrket mark og kulturbeite viktigste faktor for bondelaget, stor politisk enighet om 

vern av matjord for hele samfunnet og framtidige generasjoner. Enormt press på matjord på Jæren, 

stort behov for å flytte bolig og næringsutvikling til uproduktive områder som Lyefjell og 

Stokkelandsmarka. E39 Jærlinja blir hovedfartsåre Stavanger-Jæren-Egersund. Fv. 44 vil bli avlastet 

og framtidig behov for fire felt der vil bli kraftig redusert. Bondelaget ber om at de velges traseer som 

tar minst matjord, men ønsker at gravemasser blir tatt vare på og flyttes og legges til rette for 

dyrking. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Det vil utarbeides et arealregnskap over bortfall av ulike kategorier landbruksjord ved de ulike 

korridorer. Den trafikale påvirkningen de ulike korridorene har på fv. 44 vil fremkomme av 

trafikkberegningene i konsekvensutredningen. For øvrig er evt. avlastning av fv. 44 omtalt 

innledningsvis i kapittel 2.1 Tematisk behandling av merknader, og i faglig underlag til planprogram 

Vegstandard-Trafikk- og Samfunnsnytte 

http://www.vegvesen.no/_attachment/1744621/binary/1166617?fast_title=Faglig+underlag+til+stat

lig+planprogram+%E2%80%93+standard-trafikk-samfunnsnytte%2C+datert+07.02.2017.pdf 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Bjerkreim bondelag dokument 202 

Det er sterke følelser til korridorvalg. Utredningene må vise tydelig hva en vinner og taper på de ulike 

korridorer, også med tanke på utbygging. Indre korridor går igjennom bebygde grender med aktivt 

jordbruksareal i Bjerkreim der alt areal er godt utnyttet til beite eller dyrket mark (vinterfôr med høy 

fôrverdi). De to kryssene i kommunen er vist i områder med flotte gårdsbruk med full produksjon av 

heltidsbønder, moderne driftsbygg og god jord, og tett på bebyggelse. Vekst til næring i kryssene vil 

http://www.vegvesen.no/_attachment/1744621/binary/1166617?fast_title=Faglig+underlag+til+statlig+planprogram+%E2%80%93+standard-trafikk-samfunnsnytte%2C+datert+07.02.2017.pdf
http://www.vegvesen.no/_attachment/1744621/binary/1166617?fast_title=Faglig+underlag+til+statlig+planprogram+%E2%80%93+standard-trafikk-samfunnsnytte%2C+datert+07.02.2017.pdf
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gi uønsket press på matjord. Ønskelig at korridorbredden beholdes i denne fasen, for å vurdere gode 

løsninger. Valg av indre korridor vil gi stort arealpress på landbruksjord. Ytre korridor ønskes utredet. 

Den berører areal med utmark og fjell, knytter Egersund til motorvei og åpner opp et nytt område i 

Rogaland som i jordvernperspektiv er positivt. Midtre korridor vil hindre tilknytning av Egersund, og 

skjære gjennom utmark, beite, dyrket mark, gårder, drikkevann og boligfelt.  

Følgende ønskes utredet: verdien og omfang av bortfall av matjord. Faktorer rundt flytting av 

matjord. Driftsulemper og kostnader ved det. Kompensasjon av tapt areal og råderett over egen jord. 

Følger for eksisterende bebyggelse. Ulemper for laksefiske i Bjerkreimsvassdraget, også økonomiske. 

Plan for tilførselsveger må vises tydelig, med tilhørende arealtap av matjord for ulike korridorer. Hvor 

mange daa blir tilgjengelig ved ytre korridor for boliger, industri og turområder? Vurdering av 

arealtap og tilhørende verdivurderinger ved ulike korridorer. Byggetid og utbyggingsstrategi vs 

samfunnsulemper og forstyrrelser i byggefasen, og kostnader for grunneiere og transportnæring. 

Avbøtende tiltak, spesielt for berørte grunneiere. Ulemper av byggeforbud i nærheten av 

motorvegen.  Deling av gårder- driftsulemper, redusert spredeareal, tapt areal, redusert 

inntektsgrunnlag.  

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Det blir utarbeidet et arealregnskap over bortfall av landbruksjord. For 

øvrig tas innspillet til orientering og vurderes i arbeidet med konsekvensutredningen. 

 

Jordvernforeningen Rogaland dokument 207 

Med dagens kunnskap ønskes primært ytre korridor fordi den er best for godt jordvern, langsiktig 

arealplanlegging, nærhet til folk og industri, bidrar til raskere realisering av Bybåndet sør, reduserer 

behov for utbygging av fv. 44 til fire felt, gir effektiv byggeperiode uten hinder for eksisterende 

trafikk. Men alle tre korridorer ønskes utredet for best kunnskapsgrunnlag om disse forhold. 

Rogaland omdisponerer mest matjord til utbygging i Norge. Ønsker utredet hvor mye areal som vil gå 

med direkte og indirekte, dyrket og dyrkbart areal, inkludert tilførselsveger og omlegging av 

lokalvegnett. Ønsker utredet samfunnsøkonomi(mernytte). Minner om Stortingets innskjerping av 

jordvernet. Presset på matjord i matfylket Rogaland er enormt, og det er stort behov for uproduktive 

arealer til næring og boligutvikling, og en må tenke langsiktig og bygge struktur for de neste 200 år. 

Det bør vurderes et kryss i søndre del av Hå. Kryss Litlamoset bør flyttes til Karlsbu. Linje Undheim-

Taksdal flyttes østover (Gjedrems opprinnelige forslag) eller som forslag fra Magnus Søyland (dok 
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256). Det bør vurderes kryss mot Tverrforbindelsen for å komme i gang med Bybåndet Sør. Utredning 

av strekningen Egersund-Flekkefjord bør tas inn igjen. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen vil utrede de forhold som omtales og forskjeller mellom korridorene vil 

framkomme. Ytre korridor via Sokndal er omtalt under tematisk behandling av merknader 

innledningsvis. Kryssplasseringer vil bli vurdert som en del av det videre arbeidet med 

kommunedelplanen. Det samme gjelder linjejusteringer innenfor korridorene i planprogrammet. 

For øvrig tas innspillet til orientering. 

 

Norsk ornitologisk forening, Stavanger og omegn lokallag dokument 208 

Grundig planprogram. Har inntrykk av at Statens vegvesen er opptatt av at det utføres en god 

utredning. Foreligger allerede nå tungtveiende grunner for at midtre og ytre korridor legges til side til 

fordel for indre korridor. Hvis ytre og midtre utredes videre, må natur- og friluftsverdier 

dokumenteres skikkelig i konsekvensutredningen. Ønsker at også midlertidige virkninger (støy, 

forstyrrelser, anleggstrafikk, riggområder og deponier etc.) behandles i konsekvensutredningen. 

Restituering etter anleggsfasen kan være vanskelig. Områder langs midtre og ytre korridor er viktige 

for hubro som er spesielt sensitiv i hekketida, og slike områder bør unngås i tillegg til at det er 

påkrevet med særlige hensyn og avbøtende tiltak. Sekundære og indirekte virkninger (arealer som 

åpnes opp ved ny motorveg) kan medføre negativ påvirkning på naturmangfoldet. Utredning basert 

på eksisterende data er ikke tilstrekkelig, feltarbeid er nødvendig, også på ulike årstider. Ytre og 

midtre korridor utfordrer en rekke nasjonale målsettinger vedrørende naturmangfold og 

økosystemer, og setter naturlandskapet på Høg-Jæren i fare. Subsidiært foreslår NOF_SOL en 

kombinasjon av indre nord til Bue, og en 8 km tunnel videre til Undheim og videre langs ytre til 

Sandnes. Forslaget forutsetter at rv. 44 ikke bygges ut til fire felt nord for Bryne og at Urådalen og 

Lyngaland ikke berøres, og ikke skader den sårbare Figgjoelva.  

Ytre trasé vil redusere grunnlaget for dobbeltspor på Jærbanen fra Egersund. Rv. 44 har god kapasitet 

sør for Bryne, men bør rettes ut mellom Ogna og Egersund. Ny E39 i ytre korridor nord for Undheim 

må ses i sammenheng med hele trafikksystemet tverrforbindelsen, rv. 44 og omkjøringsvegen 

Kvernaland, også når det gjelder blandet trafikk (lokal og tungtransport). 

Argumenter for indre trasé:  

• gjenbruk av en trasé som bosetting, næringsliv og trafikkmønster har tilpasset seg over tid 
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• veg med tilfredsstillende dimensjonering for framtidig behov samtidig uten inngripen i større 

uberørte områder 

Argumenter mot ytre trasé sør for Undheim: 

• For lite trafikkgrunnlag for ny vei sør for Bryne 

• Uheldig konkurranse med Jærbanen  

• Trafikkvekst skal tas med kollektiv (Jærbanen) ikke motorveg 

• Ikke aktuelt å bygge næring/bolig på Høg-Jæren med naturverdiene 

• Indirekte arealpress på naturområder 

• Ny motorveg sørover Høg-Jæren i strid med internasjonale, nasjonale og regional mål for 

naturområdet 

• Naturverdiene tilsier tunnel under Høg-Jæren som fordyrer prosjektet i bygg- og 

anlegssfasen 

• Vanskeligere vintervedlikehold, underkjølt regn 

• Viktig rovfugltrekk over Høg-Jæren vil forstyrres (rasteområder for rovfugl) 

• Kjerneområde for hubro som er særlig sårbar for forstyrrelser 

• Ny E39 over Jæren kan ikke erstatte lokalveinett pga. risiko ved blandet trafikk (lokal og 

tungstransport) 

 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen er kjent med natur- og friluftsverdier i Dalane-Høg-Jæren, som vil bli undersøkt 

nærmere i konsekvensutredningen.  Forslaget om en kombinasjon av indre korridor til Bue og ned 

mot ytre korridor ved Undheim, vil være betydelig dyrere enn å fortsette i indre korridor fra Bue mot 

Ålgård. Det vil også gi en betydelig økt kjørelengde for trafikken på E39. Vi ser det derfor ikke som 

aktuelt å ta inn denne kombinasjonen i planprogrammet. 

For øvrig tas innspillet til orientering. 

 

Håelva elveeigarlag dokument 209 

Ytre og midtre korridor berører Håvassdraget som er vernet vassdrag. Det er fare for forurensning i 

byggeperioden og avrenning i driftstiden. Ber om at det tas hensyn til det i planleggingsfasen og 

byggeperioden. Utkast til tiltaksplan for området med kartlegging er vedlagt. 
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Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Takker for tiltaksplan som vil bli vurdert som kilde til 

konsekvensutredningen. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Sirdal Næringsforening dokument 214 

Foreningen går sammen med næringsforeningene i Gjesdal, Bjerkreim og Lund for at en indre E39 

skal være hovedforbindelsen mellom Stavanger og Kristiansand. Avgjørende for at Sirdal skal være en 

av Vest-Agders største reiselivskommuner, og for å beholde markedsandeler i Sør-Rogaland. Fv. 45 

Hunnedalen/Sandnes gjennom Ålgård er den viktigste traseen for gjestene, og utbygging av Ålgård-

Sandnes vil bli enormt for trafikkavlingen gjennom Ålgård. På utfartsdager mangedobler Sirdal 

innbyggertallet til over Flekkefjord, Lyngdal, Farsund osv, så Sirdals stemme bør derfor lyttes til.  

Turister og fastboende vil ha stor nytte av ny E39 i beredskapssammenheng. Sentral beliggenhet i 

forhold til ny E39 (spesielt Tonstad) gir positivt effekt for næringslivet i Sirdal, kommunens utvikling, 

og for tilflytting. Ved ytre korridor vil Sirdal ligge i utkanten. Ønsker også en bedre krysstilkobling enn 

Birkeland, da det vil bedre tilkoblingen til/fra sør-fylket/Kristiansand/Danmark.  

Viser også til Sirdal kommunes uttalelse (dok 149,286) og uttalelsen til Bjerkreim næringsforening 

(dok 175). 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen viser til de tre mulige kryssplasseringene i planprogrammet, på nordvestsiden av 

Fedafjorden: Løland, Flikka, Birkeland. Konsekvensutredningen vil vise hvilke av disse som kommer 

best ut totalt sett. For øvrig tas innspillet til orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Ressursgruppen for næringslivet i Gjesdal dokument 217 

Dagens E39 er sprengt trafikkmessig og betjener også trafikken til Sirdal gjennom Gjesdal. Det er 

opparbeidet nærings- og industriområder på grunn av nærhet til E39, og skal dekke et regionalt 

behov. E39 på ytre korridor undergraver disse investeringene og skape utfordringer for utvikling i 

reiselivsnæringen. Rask avgjørelse og forbedret stamveg Vestlandet-Oslo og kontinentet må på plass 

raskt. Ressursgruppen ber om at Strekningen Hove-Ålgård ikke utsettes som følge av trasevalg for 

Lyngdal-Sandnes er uavklart. Samfunnsøkonomi og reisetid er sentralt og taler for indre korridor. 
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Statens vegvesen/Nye Veier AS bør medvirke til tett samarbeid med berørte bønder og 

matprodusenter når trasévalget er gjort også med tanke på nydyrking og flytting av matjord. 

Bompengene må holdes lavest mulig, da bør det ikke velges dyre løsninger enn nødvendig. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Strekningen E39 Hove-Ålgård ligger utenfor prosjektet E39 Lyngdal-Sandnes og planlegges av Statens 

vegvesen region Vest, etter føringer i NTP. E39 Lyngdal-Sandnes ligger innenfor porteføljen til Nye 

Veier AS. For øvrig tas innspillet til orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Gjesdal senterparti dokument 226 

Traseforslagene tar lite hensyn til jord og kulturbeite. Stortinget har nylig skjerpet inn målet for 

nedbygging av matjord, og partiet forventer at planarbeidet legger større vekt på å finne alternativer 

som tar mer hensyn til jordbruksjord. Alle korridorer må være med videre for utredning, og det må 

også legges vekt på tilførselsveger og tilgang fra de mest folkerike områder. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Det vil utarbeides et arealregnskap over frafall av landbruksjord av ulike kategorier. Innspillet tas til 

orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Forum for natur og friluftsliv i Rogaland dokument 234 

Paraplyorganisasjon for en rekke natur- og friluftslivsorganisasjoner. Denne uttalelsen representerer 

Stavanger turistforening, Norges Jeger og Fiskeforbund, Norsk Ornitologisk forening, Norges 

speiderforbund, Syklistenes landsforening, alle i Rogaland. Alle tre korridorer har til dels store 

utfordringer når det gjelder naturmangfold og utfart/friluftsliv. Naturens rolle bør adresseres 

spesifikt, spesielt klimakonsekvensen av inngrep i sårbar/verdifull natur.  FNF ber om at forholdet til 

vannforskriften (spesielt §12) utredes. Traseene berører vannforekomster, vernede vassdrag, 

bekkefelt og små vann som er sensitive for påvirkninger. Spiller også inn regionalplan for 

massehåndtering (under utarbeidelse) og Regional vannforvaltningsplan for vannregion Rogaland 

2016-20121 m/ tiltaksplan. FNF tilbyr dialog/møter om lokalinformasjon, for å sikre oppfølging av 

naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven når det gjelder kunnskapsgrunnlag. Tilbyr også møte 

for å legge til rette for barn og unges medvirkning i planarbeidet.  Ytre korridor er vesentlig mer 
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konfliktfull i forhold til natur- og friluftsliv, og dette må dokumenteres i konsekvensutredningen. Det 

er ikke tilstrekkelig at konsekvensutredning baseres på eksisterende kunnskap. Friluftslivsverdier bør 

utredes ved direkte kontakt med FNF, og samlet belastning (Naturmangfoldlovens §10) må vurderes 

for eksisterende og kommende inngrep. FNF er spørrende til hvordan virkninger i anleggsfasen 

utredes. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

I planprogramfasen har vi avviklet 9 åpne informasjonsmøter på kveldstid, med anledning til å snakke 

med prosjektets medarbeidere. Det blir nye åpne informasjonsmøter i forbindelse med høring av 

planforslaget. Det er kommunene som har ansvar i forhold til barn og unges interesser i plansaker. 

Statens vegvesen har tilbudt samarbeid om dette i medvirkningsprosessen. Konsekvensutredningen 

baseres på Statens vegvesens håndbok V712 og Forskrift om konsekvensutredninger: … ta 

utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne…. Der hvor slik kunnskap 

ikke foreligger om viktige forhold, skal det i nødvendig grad innhentes ny kunnskap (FOR 2009-06-

26). Tilbudet om dialog angående kunnskapsgrunnlag er formidlet videre til Statens vegvesens 

fagutredere på ikke-prissatte tema. Forholdet til naturmangfoldloven, inkl. §10 vil beskrives i 

planbeskrivelsen. Sekundære og indirekte virkninger av planen vil utredes i fagrapport om Andre 

Samfunnsmessige virkninger. Virkninger i anleggsfasen blir omtalt og det foreslås tiltak for å redusere 

varig og midlertidig negativ konsekvens som tas videre til en Ytre-Miljøplan for detaljering i 

reguleringsplanen og for oppfølging i byggefasen. Det legges ikke opp til detaljert undersøkelse av 

alle vann og bekker som blir berørt, men forholdet til vannforskriften ivaretas i utredningen. Når 

trasé er valgt må det gjøres en vurdering av behovet for viltgjerder og viltpassasjer. Dette vurderes 

ikke å være beslutningsrelevante forhold for korridorvalget, og må løses uansett korridor. Utover 

dette tas innspillet til orientering, og tas med videre i planarbeidet. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Gjesdal bondelag dokument 246 

Gjesdal bondelag har vern av dyrket jord og kulturbeite/innmarksbeite som hovedfokus. Krever 

videre utredning av alle alternativ, også Sokndalsalternativet linje 7 i Silingsrapport. Ytre alternativ 

dekker transportbehovet for hele regionen bedre enn indre, og avlaster rv 44. Bedre utnyttelse av 

veg dersom den blir både stamveg og regionveg. Ønsker konsekvensutredning med regnskap på 

omdisponering av dyrket mark og innmarksbeite for veg, kryss, sideveger og vegserviceanlegg. 

Ønsker utredet konsekvenser for rv. 44 fra Gandal til Flekkefjord og konsekvenser av nye 

utbyggingsområder som følge av trasévalg. Mulig å oppnå økt jordbruksareal ved gode traseer og 
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disponering av overskuddsmasser/jordflytting. Håndbok 140 (V712) undervurderer verdien av 

kulturbeite, som bør være på linje med fulldyrket jord. Linja gjennom Kyllingstad/Søylandsdalen er 

svært dårlig for jordvern og frarådes. Linje lenger vest er bedre, men bør videreutvikles i tråd med 

forslag fra Magnus Søyland (dokument 256). Ønsker utredning av tunnel under Hareland, og kryssing 

av Langevatn. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Det henvises til omtale av innmarksbeite i kap. 2. Det arbeides med ulike varianter mellom Bue og 

Skurve innenfor korridoren. Virkninger for fv. 44 vil bli vurdert. Arealregnskap for berørt 

landbruksjord ved de ulike alternativ er under utarbeidelse. Virkninger for framtidig arealbruk er 

lokale og regionale virkninger som vil bli utredet under Andre samfunnsmessige virkninger. Men det 

blir ikke laget et detaljert regnskap for mulige nye utbyggingsområder som følge av trasévalget. 

Foreslåtte justeringer av traséer ligger innenfor korridorene i planprogrammet og vil bli vurdert i 

forbindelse med optimalisering av korridorene i det videre arbeidet. 

For trase fra Flekkefjord via Sokndal mot Egersund vises det til tematisk behandling av merknader 

innledningsvis. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Bondelag (22 stk.) langs E39 korridorer Lyngdal vest-Sandnes dokument 239  

Bondelag i Stavanger, Sola, Sandnes, Riska, Gjesdal, Time, Klepp, Bore, Orre, Nærbø, Varhaug, Søre 

Hå, Bjerkreim, Eigersund, Helleland, Lund, Sokndal, Nes, Flekkefjord, Kvinesdal, Lindesnes, Lista og 

Lyngdal står bak uttalelsen. Jordvern er en samfunnssak. Ønsker utredning av alle alternativ, også 

linja via Sokndal (linje 7 i silingsrapporten). Bondelagene krever at E39 utbyggingen gir en økning av 

dyrket jord og beite som følge av et trasevalg som tar lite jord, god disponering av overskuddsmasser 

og jordflytting. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

For trase fra Flekkefjord via Sokndal mot Egersund vises det til tematisk behandling av merknader 

innledningsvis, se kap.2.1. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Aksjonsgruppen for ny E39 Rune Gjedrem dokument 240 

Intensjonen bak aksjonsgruppen for ny E39 har siden Jærlinja ble lansert vært jordvern i matfylket 

Rogaland.  Aksjonsgruppen anfører at: Jærlinja er på kort og lang sikt den beste løsningen for ny E39 

mellom Lyngdal vest og Sandnes og bidrar til langsiktig arealplanlegging som gir godt jordvern og 

åpner uproduktive områder på Høg-Jæren for framtidig vekst, for utbygging av bolig- og 

næringsområder. Jærlinja gir nærhet til folk og industri, reduserer behov for utbygging av fire felt på 

fv. 44, og gir en effektiv byggeperiode uten hinder for eksisterende trafikk. Aksjonsgruppen ber om at 

konsekvensutredninger gir svar på bortfall av jordbruksjord på lang og kort sikt, samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet, byggetid og byggetidens hinder for dagens trafikk, for de ulike korridorene. Disse 

forhold er ikke tilstrekkelig utredet: andre samfunnsmessige virkninger, lokale og regionale 

virkninger, langsiktige virkninger for miljø og arealbruk, ikke prissatte virkninger (spesielt landbruk), 

arealregnskap for landbruksjord. Det er avgjørende at alle tre korridorer utredes videre. 

Statens vegvesen har i sin planlegging et overordnet samfunnsansvar også for regional utvikling, 

herunder overordnet helhet av infrastruktur nasjonalt, regionalt og lokalt, for arealplanlegging, 

næringsutvikling og jordvern de neste 100-200 år. Ny E39 i nærhet til befolkningskonsentrasjonene 

gir effektiv transport. Det er større konsentrasjon av bedrifter og arbeidsplasser langs ytre trasé. Ikke 

minst viktig at næringsmiddelindustri får råvarer og produkter fram raskt. En forskjell på 9 km/4 min 

mellom indre og ytre korridor er ikke godt nok argument for valg av indre trasé. Faglig grunnlag til 

planprogrammet tilsier at ny E39 avlaster fv. 44 på strekingen mellom Nærbø og Bryne. 

Aksjonsgruppen mener at framskrevet befolkningsvekst på Jæren sannsynliggjør enda større trafikk 

enn Statens vegvesen har lagt til grunn. Aksjonsgruppen mener at Ny E39 er lite framtidsrettet langs 

indre korridor, spesielt ettersom utbygging av fv. 44 vil tvinge seg fram uansett, pga. 

befolkningsveksten på Jæren. Ytre korridor vil dekke både regionale og nasjonale behov. Svært mye 

av Norges beste landbruksjord er, og vil bli omdisponert til andre formål. Konsekvensutredningen må 

utrede arealbeslag direkte og indirekte, også med tanke på framtidig utvikling, behov for utbygging 

av fv. 44 osv.  

Endringsforslag til planprogram: 

• Nytt kryss i søndre del av Hå 

• Kryss Litlamoset flyttes til Karlsbu 

• Trase´ over Undheim og Taksdal må flyttes østover for å skåne landbruket (jf. Gjedrems 

opprinnelige forslag) 
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• Med kryss Hove/Osli kan E39 fange opp trafikk fra Tverrforbindelsen og løse trafikale 

utfordringer i området Ganddal, Kvernaland, Foss-Eikeland/Orstad 

• Ta inn igjen linja via Sokndal til Flekkefjord over Lundevatn til Flikka 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Det ligger i høringsforslag til planprogrammet at utredning av de etterlyste forhold er under arbeid, 

men ferdigstilling forutsetter vedtatt planprogram, som dette dokumentet er et underlag til. KMD vil 

i fastsettelsen av planprogrammet beslutte om noen av de foreslåtte korridorene skal utgå. 

Konsekvensutredningen vil da gjennomføres med de korridorer som besluttes, og vil gi svar på de 

spørsmål som reises i innspillet. 

Aksjonsgruppens argumentasjon bygger på en helt ny arealstrategi for Sør-Rogaland, og Statens 

vegvesen konstaterer at den ikke er i samsvar med omforent arealstrategi som ligger til grunn for 

vedtatt regionalplan for Jæren og kommuneplanene i planområdet.  

For trafikkberegningene benyttes en regional trafikkmodell for delområde Agder og Rogaland(DOM-

AR). I tillegg brukes en nasjonal transportmodell for de lange reisene (NTM6). Disse modellene skal gi 

et best mulig grunnlag for å forutsi trafikkstrømmene i framtida (2050). Det gjøres kalibreringer av 

modellen for å få denne så riktig som mulig. For framskriving av trafikkvolumet benyttes den nyeste 

perspektivmeldingen fra Statistisk Sentralbyrå (https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-

st.-29-20162017/id2546674/) med utgangspunkt i middelverdier for befolkningsvekst og 

inntekstvekst. Statens vegvesen må følge omforent metodikk i sine trafikkberegninger. 

Dimensjoneringsåret skal være 20 år etter antatt åpningsår. En tidshorisont på 100-200 år, slik 

aksjonsgruppen argumenterer for, er ikke i samsvar med annen samferdselsplanlegging i Norge. 

Statens vegvesen mener på prinsipielt grunnlag at en drøfting av alternativ overordnet arealstrategi 

som strekker seg så langt fram i tid hører hjemme under arbeidet med revisjonen av regionalplanen. I 

dette konkrete planarbeidet vil vedtatt regionalplan ligge til grunn. 

Trafikkmodellen som benyttes i planarbeidet, beregner teoretisk avlasting på fv. 44 som følge av de 

ulike korridorene. Allerede i dag ligger trafikken nord for Bryne godt over 12.000 kjøretøy per døgn 

som regnes som innslagspunkt for 4-felts veg i henhold til Statens vegvesens håndbøker. Likevel er 

det ingen planer om utbygging av fv. 44/rv. 44 grunnet bl. a. føringer i regionplan for Jæren m.fl. om 

mer persontrafikk over på tog og buss. Unntatt fra dette er en kort strekning utenom Bryne sentrum. 

Det henvises for øvrig til innspill fra Rogaland fylkeskommune (dokument 264) Fv. 44 sør for Bryne 

Statens vegvesen minner om at målet med den nye vegen er å legge til rette for ny stamveg mellom 

Kristiansand og Stavanger, og det vil være tungtveiende ved anbefaling av korridor. Hensyn knyttet til 

regionale og lokale behov er slik sett underordnet dette målet. Utredningen av andre 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-29-20162017/id2546674/
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samfunnsmessige virkninger (netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og lokale og regionale 

virkninger jf. kap 8 i Statens vegvesens håndbok V712) i konsekvensutredningen, vil avdekke om en 

ny motorveg nærmere industri og befolkningskonsentrasjoner vil gi gevinster i favør av midtre og 

ytre korridor. I den grad de har det, vil det framkomme gjennom den vektede samfunnsøkonomiske 

analysen i konsekvensutredningen. 

Det anføres at 9 km lenger veg og 4 min (ved ytre korridor) lengre reisetid kun er en av 

konsekvensene for korridorvalget. Den faktiske betydningen av disse parameterne for 

samfunnsnytten for ny E39, vil framkomme gjennom EFFEKT-beregningen som er en del av den 

samfunnsøkonomiske analysen, der prissatte og ikke-prissatte virkninger, samt måloppnåelse og 

andre samfunnsmessige virkninger blir vektet mot hverandre (Statens vegvesens HB. V712 om 

konsekvensanalyser). Statens vegvesen må gjennomføre større deler av konsekvensutredningen før 

det gjøres en anbefaling av korridor. 

Aksjonsgruppen anfører at framtidig utbygging på høyproduktiv mark på lavere del av Jæren, f.eks 

ved framtidig opprustning av fv. 44, utbygging av dobbeltspor samt framtidig bolig- og 

næringsutvikling de neste 100-200 år, vil være en trussel mot jordvernet. Statens vegvesen deler 

bekymringen for tap av verdfull matjord, men vil avvente arealregnskapet for landbruksjord av flere 

arealtyper før vi konkluderer hvilken korridor som tar mest areal. Vi konstaterer at det i hele 

planområdet er verdifull landbruksjord, og at det både langs ytre, midtre og indre korridor er store 

arealer med verdifull landbruksjord (om enn ikke fulldyrket alle steder). Det totale arealregnskapet 

må også ses i sammenheng med en rekke andre innspill om verdisetting av gjødslet kulturbeite, for 

eksempel fra Gjesdal kommune (dokument 255), som ber om at verdien på dette beite økes for å 

samsvare bedre med produksjonsevnen av tørrstoff/daa i denne vegetasjonsgeografiske sonen, 

sammenlignet med fulldyrket jord. 

Til endringsforslagene: 

• Statens vegvesen har gjort vurderinger på et nytt kyss i søndre del av Hå. Vi har vurdert en 

plassering i området ved Eikeland og en ved Dagvelja. Ved Eikeland kommer ny E39 midt i et 

vindkraftområde der vegen er nøye tilpasset. Et kryss her vil bety at antall vindmøller må 

reduseres. Det vil også bli betydelige kostnader ved å bygge ny adkomstveg ned til fv. 133 

ved Tovdal. Ved Dagvelja og Brusalivegen er det krevende å plassere krysset på grunn av kort 

avstand mellom tunneler. I tillegg er det relativt kort veg til neste kryss ved Litlamoset. Vi 

mener at trafikkgrunnlaget er for lite til å forsvare kostnader og ulemper ved et kryss i søndre 

del av Hå. 
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• Det er vurdert å flytte krysset ved Litlamoset til Karlsbu. Synesvarden landskapsvernområde 

vanskeliggjør flytting av veglinje og kryss til området ved Karlsbu. Storamoset og Synesvarden 

har kulturhistoriske verdier i form av steinalderboplasser rundt Storamoset med lynghei og 

gammelt kulturlandskap.  

• Statens vegvesen vil vurdere en alternativ løsning med flytting av ytre linje østover ved 

Litlaundheim for å redusere inngrepet i dyrket mark. I det totale bildet må også korridorens 

virkninger på kulturminner, naturmiljø, friluftsliv og landskap vurderes. En evt. justering 

ligger innenfor korridoren i planprogrammet. 

• I arbeidet med kommunedelplan vil det bli kjørt følsomhetsberegninger på trafikale effekter 

av ulike scenarier med kryss/ tilkoblinger mot øvrig planlagt vegsystem i området fra Lyefjell 

mot Bråstein/ Osli. 

• For traseer mellom Flekkefjord og Egersund vises det til silingsrapporten. Trase over 

Lafjorden sør for Flekkefjord er silt bort på grunn av at området ved Lafjorden vil medføre 

store negative virkninger for friluftsliv og landskapsbilde. Det vil også være svært krevende å 

få til et kryss mot Flekkefjord. Traseen mellom Flikka via Åna Sira og Sokndal mot Egersund er 

silt bort på grunn av at man må foreta store investeringer over en lang strekningen før man 

kan få nytte av vegen da det er lite veginfrastruktur i dette området i dag. I tillegg vil det bli 

lang veg til mulige omkjøringsruter ved uhell og hendelser i driftssituasjonen, fordi traseen 

ligger langt fra eksisterende E39. Fv. 44 mellom Egersund og Flekkefjord ansees ikke som en 

akseptabel omkjøringsrute. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Interessegruppa for ny E39 Jærlinja dokument 241 

Består av representanter fra store næringslivsaktører, næringslivsorganisasjoner og 

interesseorganisasjoner i Klepp, Time, Hå, Eigersund og Sokndal. 

Ønsker full utredning av alle tre korridorer. Planprogrammet har ikke nok kunnskap til å foreta 

korridorvalg. Ønsker utredning av ikke-prissatte virkninger og andre samfunnsmessige virkninger 

(lokale og regionale virkninger, langsiktige virkninger for miljø og arealbruk). Ytre trasé har større 

befolkningsgrunnlag, mer industri, store sentrale næringsklynger av nasjonal betydning. Ny E39 har 

også en regional funksjon og ytre trasé gir bedre kommunikasjon for flere, bedre framkommelighet 

for persontrafikk, gods, kollektivtrafikk og gir bedre mulighet til langsiktige og overordnet 

samferdsels- og arealplanlegging, næringsutvikling de neste 200 år. Disse forhold blir ikke belyst om 
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ikke alle alternativer utredes. Jæren og Dalane har store olje- og gassrelatert virksomheter, store 

næringsmiddelbedrifter, matindustri med tilhørende virksomheter, fiskeribedrifter, bergverksindustri 

og maritime teknologibedrifter. Disse har stort behov for kort tilgang til E39. SSBs framskrivning av 

befolkningsvekst (49% i 2040 på Jæren) sannsynliggjør større trafikk over Høg-Jæren enn Statens 

vegvesen legger til grunn. Behovet for utbygging av Fv. 44 over Jæren vil da tvinge seg fram dersom 

ny E39 kommer i indre trasé. Indre korridor vil ha vesentlig mindre regional trafikk, ytre vil gi bedre 

kommunikasjon på regionalt nivå. Framholder Rogalands rolle som åsted for nasjonal matproduksjon 

og presset på landbruksjorda. Ønsker arealregnskap for tap av landbruksjord for ulike kategorier. For 

øvrig vises til dokument 240 med endringsforslag og momenter  

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Se også vegvesenets kommentar til dok. 240 ovenfor 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Egersunds sentrumsforening dokument 242 

Ytre trasé er beste korridor for ny E39. Den går nær folk og industri, reduserer behov for utbygging av 

fv. 44 til 4 felt, gir effektiv byggeperiode for eksisterende trafikk, er best for langsiktig 

arealplanlegging og godt jordvern. Ønsker full utredning av alle tre korridorer. Viser til 

oppsummering av dokument 240 og 241 som har de samme argumentene. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Se også vegvesenets kommentar til dok. 240 ovenfor 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Frp i Klepp, Time, Hå, Egersund og Sokndal dokument 245 

Mener at ytre korridor er best for langsiktig arealplanlegging, næringsutvikling, og godt jordvern. 

Nærhet til folk og industri, raskere realisering av Bybåndet sør, redusert behov for utbygging av fv. 44 

til fire felt, samt effektiv byggeperiode uten hinder for eksisterende trafikk. Større 

befolkningskonsentrasjon langs ytre korridor, vesentlig mer industri og næringsliv, større 

verdiskaping, og størst grunnlag for vekst i framtida, økt mernytte. Ønsker full utredning av alle tre 

korridorer for å få svar på hvilke hvilket alternativ som er best for forholdene som er omtalt ovenfor. 

Forslag til endringer er felles med dokument 240, 241 og 242. 
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Anfører også at mange lokale utfordringer for Jærkommunene vil bli løst med ny E39. Den vil avlaste 

tettstedet Kvernaland i Time andre flaskehalser på Nord-Jæren og føre til en raskere utbygging av 

Bybåndet sør, omkjøringsvegen om Kvernaland mm, bedret framkommelighet for tungtransport og 

mindre behov for utbygging av fv. 44 sør for Skjæveland. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Se også vegvesenets kommentar til dok. 240 ovenfor 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

NAF Flekkefjord og Opland dokument 249 

Ber om at alle lokale og regionale NAF foreninger blir hørt. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Oppstart av planarbeid er varslet og offentlig høring av planprogrammer annonser i lokale og 

regionale aviser og på nettsiden.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Bratte Rogalands venner dokument 251 

Største klatreklubben i Rogaland (1200 medlemmer). Foreningen bruker kampesteinene på Holmen i 

Bjerkreim (gnr. 29 bnr. 3). Ber om at steinene blir tatt vare på under planleggingen og byggingen av 

nye E39 gjennom Bjerkreim. Kart vises her: https://buldreinfo.com/area/2389 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Næringsforeningen Stavangerregionen dokument 268 

Næringsforeningen i Stavangerregionen har medlemsbedrifter i alle kommuner sør for Boknafjorden. 

Ulike underforeninger gir egne innspill. Foreningen oppfordrer til å vektlegge følgende: 

• Rask avgjørelse av korridorvalg. Det haster å få en forbedret stamvei som styrker Vestlandet 

og forbindelser til Oslo og kontinentet. Regionen venter på avklaringer om flere 

vegprosjekter med tanke på kommende investeringer i næringslivet. 

https://buldreinfo.com/area/2389
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• Tid er viktig for samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Unngå forsinkelser og økt tidsbruk i 

planleggingen 

• Engasjert i planleggingen av dobbeltspor til Egersund. Viktig å velge løsninger som ikke 

undergraver passasjergrunnlag for dobbeltsporet. 

• Oppfordrer Statens vegvesen og Nye Veier til tett samarbeid med bønder og matprodusenter 

for å finne de beste lokale løsningene. 

• Bekymret for realiseringen av E39 Hove-Ålgård som er lagt inn i siste del av NTP. Strekningen 

må ikke utsettes som følge av trasevalg for E39 Lyngdal-Sandnes 

• Dagens bompengenivå er på smertegrensen. Det bør ikke velges dyrere løsninger enn 

nødvendig 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen tar innspillet til orientering.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Sokndal Næringsforening dokument 270 

Representerer ca. 60 bedrifter i Sokndal. Ny E39 anbefales å følge Jærlinja gjennom Egersund til 

Sokndal- Flekkefjord. Denne vil kunne bygges med begrenset konflikt med matjord og uten 

hindringer for eksisterende trafikk. Nær tilknytning til E39 er avgjørende for eksisterende bedrifter og 

nyetableringer i Sokndal. I Rekefjord er det regulert næringsområde på 1000 da for framtidige 

arbeidsplasser innen fornybar energi, industri, oppdrett mm. Tellenes næringspark (500 da) har 

mulighet for utnyttelse av deponerte masser. Kortere reisetid til sykehuset i Flekkefjord er av stor 

betydning. Regionalt motorsportsenter i Sokndal har behov for tilknytning til E39. Ytre korridor 

sparer matjord på Jæren og gjør det unødvendig å bygge ut fv. 44. Dagens E39 mellom Gjesdal og 

Moi har god vegstandard fra før. Sekundært vil en E39 utenom Sokndal og via Moi forutsette en 

tilførselsveg fra Sokndal til nærmeste kryss i nord. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Det vises til kommentarer om traseen fra Egersund via Sokndal til Flekkefjord under tematisk 

behandling innledningsvis. For øvrig tas innspillet til orientering 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Lund bondelag dokument 262 

Både indre og ytre korridor må utredes grundig. Ytre korridor mellom Flekkefjord og Egersund bør tas 

med videre i prosessen. Unngå å bygge vei på dyrket mark og beite. Både Innmarksbeite og fulldyrka 

mark er viktig ressurs for landbruket i Lund. Stortinget har vedtatt nasjonale føringer for 

omdisponering av matjord til andre formål. Matjord må erstattes med nytt opparbeidet areal av 

samme kvalitet, oppdeling av areal bør unngås og ulemper kompenseres. Veikryss må anlegges slik at 

påfølgende næringsarealer og annen utbygging dekkes utenfor dyrket mark. Bondelaget ønsker å 

vurdere konsekvensutredningen før de gjør en helhetlig vurdering av vegstrekningen og støtter 

innspill der grunneiere står samlet og foreslår tiltak som skjermer matjord. 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Det vises til kommentarer om traseen fra Egersund via Sokndal til Flekkefjord under tematisk 

behandling innledningsvis. For øvrig tas innspillet til orientering 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

E39 Industripark AS, Omdal transport AS og Vartdal Plast AS, dokument 186 

Ønsker E39 i indre trase gjennom Ualand og hele Lund kommune. Ualand er transport-knutepunkt 

for hele Dalane-regionen. Flere transportører losser og laster på Omdals Terminal på Ualand, for 

utkjøring i hele Dalane og Sirdal. Vartdal plast ønsker å være nær E39. E39 Industripark skal utvides 

og de samarbeider med Statens vegvesen om døgnhvileplass for tungtransport og rasteplass, 

arbeider også med plass for energistasjon. Dette vil skape mer arbeidsplasser i Lund.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Magma geopark dokument 212 

Bjerkreim, Eigersund, Lund, Sokndal, Flekkefjord er en etablert UNESCO Global Geopark. Ytre 

korridor går tett på flere UNESCO lokaliteter (Gullbergtuva og St. Olavsormen, fredet). Midtre 

korridor er bedre, men vi foretrekker at vegen kommer i nærheten av eksisterende E39. Belastningen 

i området er allerede høy (vindparker) 



E39 Lyngdal Vest – Sandnes, Statlig kommunedelplan 
OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALSER TIL PLANPROGRAM VÅREN-2017 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

69 

Kommentarer fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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2.5 Innspill fra private og beboerforeninger 

 

2.5.0 Ukjent innsender 

 

Anonym innsender, dokument 288 

Dette er et kart med forslag til en alternativ veglinje fra Moi via Drangsdalen-Grøsfjell-Helleland-

Bjerkreim-Bue. Ved Bue kopler den seg på indre korridor. Det foreslås kryss ved Moi (Moen), 

Grøsfjell, Helleland, Bjerkreim og Bue.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Dette er et gjennomarbeidet forslag, som er å anse som en ny variant av indre korridor. Strekningen 

er ca. 40 km fra Moi til Bue, og går syd/vest for planprogrammets indre korridor.  

I kreativ fase og gjennom silingsprosessen i tidlig planfase har store deler av dette forslaget blitt 

vurdert, men Statens vegvesen har ikke sett sammenhengen tilsvarende dette forslaget på 

strekningen fra Moi til Bue.  

Statens vegvesen har bearbeidet innspillet og utført en forenklet vurdering av dette. Kryss på heia 

øst for Helleland er tatt ut på grunn av vanskelig tilkoblingsmulighet til eksisterende E39. Statens 

vegvesen har flyttet kryss Bjerkreim til kryss ved Sagland med tilkobling til eksisterende E39.  

Foreløpige beregninger viser at korridoren er ca. 4,4 km lenger enn planprogrammets indre linje, 

beregnet årsdøgntrafikk er tilnærmet lik, det er mindre lengde tunneler og mer dagsoner. 

Byggekostnad anslås til ca. 1,0 mrd. kr. rimeligere enn planprogrammets indre korridor. Lenger 

kjøreveg (4,4 km) og lenger kjøretid (ca. 2,5 minutt) reduserer trafikkantnytten med ca. 2,0 mrd. kr. 

og netto nytte reduseres med ca. 0,6 mrd. kr. sammenlignet med indre korridor.  

Sammenliknet med midtre og ytre korridor forventes den å ha bedre samfunnsnytte. 

Sammenliknet med midtre og ytre korridor forventes den å plassere seg mellom indre og midtre 

korridor i forhold til andre samfunnsmessige virkninger.  

En enkel foreløpige vurdering av ikke prissatte konsekvenser gir små forskjeller mellom den nye 

korridoren og indre. Ny korridor tar mindre fulldyrket jord, men mer innmarksbeite og skog.  

I silingsrapporten har vestre del av linje 22 fellestrekk med det nye korridorforslaget. Linje 22 inngikk 

som en del av en korridor som endte opp i Flekkefjord, og er ikke tilstrekkelig vurdert som alternativ 

Moi til Bue, slik den nye korridoren framstår. 
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Konklusjon: 

Prosjektbestillingen og Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyse sier at vi skal utrede 

billigste alternativ. Statens vegvesen anbefaler derfor å ta inn denne korridoren til full 

konsekvensvurdering i det videre arbeidet med kommunedelplanen.  Forslaget kalles «Ny indre 

korridor på strekningen Moi-Bue».  

 

2.5.1 Kvinesdal kommune 

 

Evy Meland og Rune Tredal, Lille Meland, dokument 142 

Driver et småbruk med sau og skogbruk. Indre korridor (Lølandslinja) vil dele eiendommen i to og 

vegen vil trolig komme veldig nær huset. Har bodd der siden 2009, ønsker å bo landlig der ungene 

kan vokse opp nær naturen. Ønsker ikke en motorvei som nærmeste nabo.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Detaljert plassering av ny E39 i terrenget vil bli avklart i reguleringsplan.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

Mai Linda og Arild Tesaker, Hausebakken gnr 11, bnr 108, Feda, dokument 200 

Har i dag 15 sauer på bruket. Måtte avgi grunn til eksisterende E39. Dagens høybru på e39 over 

Melandsveien var et stort inngrep i omgivelsene, som vi ser og hører godt i fra vår bolig. Ny vegtrase i 

høybru ser ut til å komme rett over hustakene våre. Er imot foreslått trasevalg forbi eiendommen. 

Traseen bør legges lenger ut mot kysten. Kan vanskelig se for seg en framtid for vår bolig og videre 

drift av gården om planene for ny E39 blir som skissert. Dersom det ikke fins andre trasevalg, må den 

legges lengst mulig mot nordøst for boligen. Trasevalg og konsekvenser må avklares som snart som 

mulig.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Detaljert plassering av ny E39 i terrenget vil bli avklart i reguleringsplan.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

Jon Otto Lande gnr 37, bnr 3 Vatlandstunnelen, dokument 206 

Det ligger en høyspentkabel nedgravd på en anleggsveg inn mot Vatlandstunnelen, vest.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Opplysningen tas til orientering. Nye Veier AS må ta hensyn til dette i prosjekteringen av ny E39.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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2.5.2 Flekkefjord kommune 

 

E39 komite Glendrange, Stordrange og Lilledrange, dokument 45 

Viser til løsning de har skissert i rapport som er mottatt av Flekkefjord kommune 14.09.2016. Ønsker 

en lengre tunnel. Selura er LNF-området og reserve drikkevann. 70% av tilførselsvannet til Selura 

renner ut i Lilledrangevika, som E39 vil krysse. Dette medfører en risiko for at hele vannet kan bli 

forurenset ved ulykker/hendelser. Det er økende turisme omkring vannet, og det har et stort 

potensiale for videre utvikling. Dette vil en miste ved vegbygging i og rundt vannet.  

Foreslår begrepet «Lister-Porten», en felles inngang/landemerke til sentrene Flekkefjord, Kvinesdal 

og Farsund, plassert ved Feda/fosseland med en indre E39-trase. Avstanden til Flekkefjord sentrum 

er ubetydelig lengre. Vedlagte kartskisse viser avstand 7,5 km fra Flikka og ca 11 km fra «Lister-

porten»). En vil da ikke ha behov for å krysse Selura. Dersom det er et behov for at E39 legges nær 

Flekkefjord ser de med undring at den nåværende trase ikke er med som et alternativ.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering.  

Nåværende E39 trase er ikke en mulig trase for en ny firefelts E39 som skal dimensjoneres for 110 

km/t på grunn av krav til kurvatur og stigningsforhold samt avstand fra kryssområder til tunnel.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

E39 komite Lilledrange, Stordrange og Glendrange, dokument 146 

Avsenderne er de samme som har sendt inn dokument nr 45. Dokument 146 er et mer omfattende 

innspill. Komitéen kommer med innspill om forhold som bør vurderes ved valg mellom Flikka og 

Lølandsalternativene. Ønsker å bevare mangfold av natur, dyre-/fugleliv, fiske, friluftsliv og nærmiljø. 

En lengre tunnel gir en bedre totalløsning forbi dette området, i anleggs- og driftsfasen. Dagsone 

forbi Stordrange ønskes silt bort pga. konsekvenser for friluftsliv, landbruk, vannmiljø, naturmangfold 

og rasfare. Foreslåtte utredningstema: forurensning av Selura i anleggsfasen (fisk og drikkevann), 

utslipp av tungmetaller i driftsfasen, støy for dyr og mennesker fra veg i dagsone. Ønske om 

utredning av potensielle OPS- kostnader fra 2027-2031 inkludert i indre og ytre korridor, 

samfunnsøkonomisk gevinst ved Flikka trase og Løland trase, samt muligheter for oppgradering av fv. 

466 dersom Flikka velges. Verdier og interesser som må utredes: Friluftsliv, gårdsbruk, næring ved 

hus- og hyttebygging, fiske, dyreliv/dyretråkk, artsmangfold, turisme. Området rundt Selura er av 
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særlig verdi for friluftsliv, natur og artsmangfold. Viktige vilttråkk. Regulert boligområde på Bjørge, 

det er ønskelig med flere beboere, men utviklingen har stoppet opp.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Statens vegvesen jobber med å utrede en forlenget tunneltrasé forbi Stordrange som alternativ til 

det viste forslaget i planprogrammet. Forhold rundt tilførselsveger omtales felles under innledende 

kapittel ovenfor. En samfunnsøkonomisk sammenligning mellom alternativene via Flikka eller 

Lølandsvann inngår som en del av konsekvensanalysen. Det er Nye Veier som bestemmer når de skal 

bygge ut de ulike delene av sin portefølje. Forholdet til OPS-kontrakten er i første rekke relevant over 

Kvinesheia der det er aktuelt å benytte eksisterende tunneler og bru. Mellom krysset på Birkeland og 

Moi ansees dette ikke å ha betydning for valg av korridor. Det kan ikke påregnes at fv.466 blir 

opprustet som del av E39-prosjektet dersom Flikka-alternativet blir valgt.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Frank Robert Øysæd, Skådevikveien 27, Flekkefjord, dokument 67 og 119 er like 

Mener at ny E39 i nordre korridor mellom Fedafjorden og Sira vil gi mange ulemper: 

- Store naturinngrep i Melandsdalen. I søndre korridor vil vegen bli «gjemt» i tunneler under 

heiene.  

- Forurensing av vegsalt vil havne i  Øysædvannet, (som er kultivert) og delvis i 

Melandsvannet. Gytebekker berøres. I søndre korridor vil bruken av vegsalt bli mindre pga 

flere tunneler og lavereliggende trase.  

- Ny E39 vil være til ulempe for flere elgtrekk, bl.a  viktig elgtrekk mellom Øysædvannet og 

Dunsædvannet. Kalvingssted og tilholdssted for elg berøres. I søndre trase blir det mindre 

ulemper.  

- Høydeforskjeller. Nordre trase vil ligge over 100 m høyere enn søndre, og dermed større 

utslipp. Mer vintervær enn søndre trase.   

- Påkjøringskryss ved Løland ligger altfor langt borte fra Flekkefjord by, negativt for 

næringslivet, og vil i liten grad bli brukt som påkjøring til byen. Det må bygges mye ny veg. 

(dvs tilførselsvegen…..) I søndre trase unngås disse ulempene.  

- Dersom søndre trase skulle bli dyrere, må en huske at de ekstra utslippene og 

naturødeleggelsene i nordre trase vil være der for alltid.  

(Vedlegger kart som viser elgtrekk og gytebekker) 
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene vil bli vurdert i konsekvensutredningen.  Hensyn til elgtrekk 

og gytebekker vil bli avklart i reguleringsplanfasen. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Gabor Benko, Sira, dokument 99 og 101 

Ny E39 i nordre trase forbi Sira går gjennom hagen deres. (dvs eiendommen ligger under brua på 

utklipp fra presentasjonsvideo) Når vil de berørte bli informert? Hvordan blir kompensasjonen 

dersom nordre trase blir valgt? 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Avsender er invitert til åpent informasjonsmøte (epost 16.03.2017 dok nr 

101).  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Steinar Kristian Skailand, dokument 137 

E39 forbi Flekkefjord bør bygges via Gausdal. (dvs nordre korridor). Det er bortkastet å bruke tid og 

penger på Flikka-alternativet. Tunnelen fra Flikka mot Gausdal vil komme opp på Maisletta.  

Det er vedlagt mange skriv med opplysninger om historie og kultur i området.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

 

Kirsten Løland, Løland, dokument 174 

Lølandsvannet ligger ca 214 m o h. Ofte snø og glatt her, men det er snøfritt f.eks på Kvinesheia. 

Fisken har kommet tilbake til vannet pga kalking. Hvordan vil svære utfyllinger og uro i vannet 

påvirke fisken? Er også et attraktivt turområde. Uheldig at gården «Gausdal skal bli jevnet med 

jorda». Er ei grend rundt vannet. Vil påvirke bosettingen og antall skolebarn til Gyland skole.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forhold ang. fisk i vannet, turområdet og bosetting vil bli vurdert i 

konsekvensutredningen. Eventuelle utfordringer i forhold til snø og vintervedlikehold vil bli vurdert i 
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risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at dette presiseres i planprogrammet, kap 6.4, der lokalklima 

og vintervedlikehold legges til i opplistingen over forhold som skal vurderes.  

 

Ingve Flikka, grunneier Flikka (Flikkaveien 16), dokument 177 

Peker på mange uheldige forhold ved å legge vegen over Flikka. Enkelte forhold kan berøre nasjonale 

verdier. 

- Viktige leveområder for ål (kritisk truet art, totalfredet), spesielt området mellom 

skytterhuset og Kringletjød mot Selura. 

- Viktig vassdrag for sjøørret (viktigst i kommunen) 

- Flikka kraftverk har fått konsesjon og vil kunne bli hindret/skadelidende 

- Viktige bekkedrag/bekkekløft som kan inneholde sjeldne eller rødlistede lokaliteter.  

- Flere generasjoner veger som er fredet.  

- Hubro (rødlistet) hekker i området sør-vest for Flikka skytterhus.  

Det er mulig å få til en atkomst mot Løland inn i tunnel uten store skadevirkninger på Flikka.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene vil bli vurdert i konsekvensutredning. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Fastboende og hytteeiere på Skjeggestad og Sirnes, dokument 184 

Brevet er underskrevet av 28 grunneiere, og kontaktperson er Helge Vigrestad.  

De ønsker sterkt at E39 bygges i korridoren via Lølandsvannet. En korridor via Flikka vil gi svært 

negative konsekvenser for en lang rekke husstander, gårdsbruk og fritidseiendommer: støy, visuell 

forurensing, redusert tilgjengelighet til friluftsområder i og rundt Skjeggestadåsen, sol- og 

skyggeproblematikk, ekspropriering av eiendom og kraftig reduksjon av verdi på fast eiendom, 

berøring av dyrka mark, betamark og skogdrift. Flere eiendommer har en attraktiv beliggenhet ved 

elva Sira. Ny 4 felts bru vil påvirke minst 25-30 eiendommer på Skjeggestad og Sirnes svært negativt.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene vil bli vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Tor Magnar Svennevik, Flekkefjord, dokument 203 

Gamle E39 må bli fullt funksjonerbar, med omtrent samme kapasitet og standard som i dag.  

Anbefaler ytre trase fra Moi til Sandnes. Da blir vegen liggende nærmere Egersund og tettstedene på 

Jæren. Indre alternativ er folkefattig utenom Ålgård. En slipper problemet med trafikkavvikling i 

byggeområdet, som indre trase har. Bør forlenge vegen fra Bryne/Nærbø til Sola, videre til Forus og 

til Rogfast-tunnelen.  

Traseen ved Flekkefjord bør legges via Flikka/Selura.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene vil bli vurdert i konsekvensutredning. Dagens E39 vil bli 

beholdt som i dag der den ikke berøres av ny E39, og det blir et sammenhengende lokalvegsystem 

langs ny E39. Veg videre til Sola/ Forus er ikke en del av dette planarbeidet. Forslag om vegtrase via 

Espedalen øst for Fedafjorden ansees ikke som realistisk på grunn av krav til kurvatur. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Bente Linda Abrahamsen Helledal. Gnr 142, bnr 3, Helledal, dokument 243 

Skriver på vegne av 32 personer i familien som står bak innspillet. Gården ligger idyllisk ned mot 

Lølandsvannet, og de bruker gården som halvårbolig og rekreasjon. Er en plass de ikke ønsker å 

miste. De er negativ til traseen over Lølandsvann, som  vil gi nesten dobbel så lang kjøreavstand til 

Flekkefjord sentrum. Flere vil bruke den gamle ulykkesbelastede vegen mellom Flekkefjord og 

Moi/Sira. Det blir mye større sår i naturen siden vegen går mer i åpent landskap. Mener Flikka bør 

velges som kryss for Flekkefjord. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Dan Stian Tjomlid, fritidsbolig Gausdal, dokument 254 

Er eier av fritidsbolig på Gausdal, 5da tomt, har renovert huset og har planer om å flytte dit. Vil 

fraråde indre trase fra Årsvatn-Gausdal-Lølandsvatn. Vil gi støy, forurensing og endret landskapsbilde 

og uerstattelige turområder forsvinner. Må velge en trase som skjermer Gausdal-gården.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  
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Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Knut Nordbø Tananger, dokument 121 

Han er opptatt av hvordan ny E39 vil krysse tettstedet Sira. Østre alternativ (lengst fra dagens E39) vil 

dele tettstedet i to ved Bakkåsen. Østre trase vil ødelegge/komme i konflikt med friområde ved 

Vollan, kirke, idrettsanlegg, offentlig badeplass, historiske Bakke bro, skole, barnehage. Han viser 

også til gjeldende kommunedelplan hvor friområdet ved Vollan er avsatt som område av særlig stor 

betydning for kulturlandskapet. Han mener at østre trase ikke er i henhold til føringer fra 

Departementet som sier at traseer skal legges utenfor byer og tettsteder. Han ber om at ny E39 føres 

langs eksisterende veg forbi tettstedet Sira. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Flikka vel, dokument 169 

Representerer ca. 100 personer på Flikka og Lavoll inkludert 10 jordbrukseiendommer og noen 

skogbrukseiendommer, bl.a mellom Flikka og Stordrange. 6 boliger må rives, bomiljøet vil forringes 

ved bygging av indre korridor over Flikka. Foreslått veitrasé i dagen fra Stordrange- Flikka vil medføre 

støyforurensning, luftforurensning, visuell forurensning av nærmiljø, ødeleggelse av badeplass, 

turområder, oppvekstområde/nærmiljø. Området fra Flikka skytterlags hus mot Stordrange er viktig 

rekreasjonsområder for Flikka og Flekkefjord, med turstier, turveier, badeplass mm. 

Det er konsesjon for bygging av Flikka kraftverk i Flikkaåna. Dette antas blir direkte berørt. 

Rettighetene er under prosjektering hos utbygger. Flikkaåna med sideelver er for øvrig viktig gyte- og 

oppvekstområde for sjøørret, som vil bli berørt av ny motorveg. Flikka skytterlag med høy aktivitet 

for voksne og unge, vil bli direkte berørt. Anleggsperiodens virkninger på trafikkavvikling og bomiljø 

større enn på indre korridor. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: Ingen endringer av planprogrammet. 
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2.5.3 Lund kommune 

 

Beboere Sandsmark og Eide, dokument 223 

Brevet er underskrevet av 38 personer + vedlagt liste fra Opprop.net med 50 underskrifter mot Ytre 

trase.  

De er negative til Ytre trase. Begge boligfeltene på Sandsmark blir ubeboelige, som vil føre til at folk 

flytter. Har allerede hatt en nedgang i folketallet og de kan vanskelig tåle en ytterligere nedgang.  

Innser at alle linjer vil ha negative konsekvenser. Ytre korridor har flere ulemper for miljø, folk og 

næringsliv, mens indre korridor har noen opplagte fordeler: 

- Indre trase gir raskere og tryggere veg på en billigere måte. Kortere både i tid og km.  

- Landskapet på Jæren ligger ofte i tåke, og er utsatt for snøfokk. Gjelder også strekningen 

Langhus/Øystad.  

- Indre trase tar bedre hensyn til natur, landbruk og kulturlandskap. Ytre korridor vil berøre 

mye matjord spesielt på Jæren, men ødelegger også mye av den beste jorda på Monen og 

Eide.  

- Ytre korridor tar med alle ulempene med å legge en fire felts motorveg gjennom 

Dalane/Jæren uten å få med Sokndal, Flekkefjord og kystbyene på Sørlandet.  

- Ytre korridor berører lågheiane i Dalane, Bjerkreimsvassddraget og Fotlandsvatnet, + Jæren 

med fugleliv, dyreliv varmekjær lauvskog.  

- Ytre trase fører til bosettingsendringer i små bygdesamfunn, som er sårbare for endringer.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Eventuelle utfordringer i 

forhold til tåke, snø og vintervedlikehold vil bli vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at 

dette presiseres i planprogrammet, kap 6.4, der lokalklima og vintervedlikehold legges til i 

opplistingen over forhold som skal vurderes. 

 

Beboere Heskestad, dokument 267 

Vedlagt brevet ligger elektronisk underskriftsliste med 52 navn som har tilknytning til Heskestad. 

Brevet er langt på veg likt med beboerne på Sandsmark. 

De er negative til ytre og midtre korridor. De medfører at boligfelt på Sandsmark (ytre) og Eide 

(midtre) bli ubeboelige, og at bygda mister beboere, blir mer avfolket.  
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Sivert Surdal, Hamreveien 9, Moi, gbnr 20/1 og 42/5, dokument 205 

Vedlegg: div kart over eiendommene. Brevet er i tillegg til felles uttalelse fra beboere Hamre 

Han er 22år, utdannet agronom, har ca 100 vinterfora sau og 50 okser + starter med ammekyr til 

høsten, og skal øke antallet sau. Har nylig overtatt gården og investert >2 mill kr i fjøs, maskiner og 

dyr. Er en av svært få som har gården som hovedinntekt på Moi, og eneste i sin generasjon som 

satser på landbruk på Moi. Motorvegen vil gi driftsmessig og økonomisk ulempe, og han kan da ikke 

ha gården som hovedinntekt lenger. Vil sitte igjen med driftsbygninger med store utgifter og mindre 

inntekt. Det er kulturminner på Hamre. Fiskeørn og hønsehauk på Hamreøya, ål i Leirvika. 

Edelløvskog. Den innerste traseen vil berøre noe beite og en veg opp til beite. Ytre trase tar dyrka 

jord, og det er lite jord som kan dyrkes opp igjen. Et vegkryss på Hamre og/eller Tronvik gil være 

ødeleggende for videre drift og sjenerende utseendemessig. Ønsker en ytre trase via Egersund og 

Sokndal. Ønsker den traseen som tar minst matjord. Er i utgangspunktet motstander av å få vegen 

over eiendommen, men er samarbeidsvillig dersom driftsulempen blir riktig erstattet. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Terje Nyland, Tronvik gnr 19, bnr 1, dokument 102 

Er positiv til at det blir ny E39. Han blir sterkt berørt av ny E39. Har mest tro på en kombinasjon av de 

to alternativene som gir den korteste brua: Starte på Sira ved bensinstasjonen, gjennom fjellet og 

videre på innerste alternativ. Savner mer informasjon til grunneierne. Ønsker å vite mer om brutype, 

bruhøyde, plassering av pillarer osv. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Hovedprinsipper for løsninger forbi Tronvika vil bli avklart i 

konsekvensutredning og kommunedelplan, og Statens vegvesen vil orientere om dette i forbindelse 

med offentlig ettersyn av kommunedelplan. Detaljerte løsninger, herunder valg av brutype følger i 

reguleringsfasen. De to veglinjene gjennom Sira kan kombineres med de to linjene gjennom Tronvik.  

Endelig utforming og plassering vil først bli avklart i reguleringsplanen.   
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Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Tormod J. Jorud, Lundveien 2336 Osen, Moi  gnr 28 bnr 1, dokument 129 

Foreslår følgende veglinje: gjennom Tronvik med tilhørende av-og påkjøring til Moi videre over 

Haukland øst- bru over E39 og jernbanen-inn i fjellet på vestsida av Moi- Eidsvannet ved Stene- evt 

Dybing og Grøssereid –Egersund- derfra ny trase mot Ålgård. Begrunnelse: 

- Moen; Her vil kryss og ny veg ødelegge et av de beste jordbruksarealene i nedre del av 

bygda, og berøre hus. 

- Statens vegvesen sin trase langs Hovsvatnet medfører ny fylling i 2,5 km lengde, gir 

flomkonsekvenser 

- Gjennom Ualand vil ny E39 berøre store landbruksområder i den smale dalen. Her 

berøresflere gårder der unge jordbrukere har overtatt, og bygda står i fare for fraflytting. 

- Traseen fra Haukland øst med bru over Hauklandsmoen industriområdet til Moi Vest er den 

raskeste, minst naturødeleggende og enkleste traseen å bygge. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. En linje fra Egersund til 

Ålgård er vurdert i silingsrapporten og forkastet der. Noen av elementene i foreslåtte løsning er 

kommentert i dokument 288. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Petter Sirevåg, Nedre Lundestranda 37, Moi, dokument 130 

Planleggingen tar for lang tid. Bør legge til grunn maks-tall for trafikken, f.eks når det er helgeutfart.  

Foreslår å benytte dagens trase langs Lundevatn i stedet for to nye tunneler. Fjern dagens 

steinmasser i steinurene og de kan tippes rett i vannet og benyttes som fyllmasse. Bygg en voll mot 

fjellet der det er rasfare. Lag to rasteplasser langs vannet.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Det beregnes og blir oppgitt årlig gjennomsnittlig trafikk pr. døgn, men for valg av vegstandard blir 

trafikkmengdens variasjoner over tid vurdert (helgeutfart, sommertrafikk, ol).  Det er svært vanskelig 

å ta ut steinmassene i de rasfarlige urene langs vannet. Vannet er opp mot 200 meter dypt i dette 

området og det er helt urealistisk å anlegge ny veg på fylling her. Statens vegvesen kan ikke gå videre 

med dette forslaget. 
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Grunneiere og beboere på Moen v/Tom Helge Moen, dokument 171 og 216 

Brevet er underskrevet av samtlige beboere på Moen >18 år + 3 eiere av bolighus og gårdsbruk som 

ikke bor der, til sammen 24 personer.  

Ønsker at alle korridorer utredes i konsekvensutredning. Dersom Ytre korridor velges, med bru over 

Moen må E39 ikke legges på dyrka mark og nær boligbebyggelse, så langt sør som mulig.  

Dersom indre korridor langs Hovsvannet velges, må vegen legges utenom dyrka mark og 

boligbebyggelse, så langt nord og øst som mulig. Ønsker ikke kryss på Moen. Et evt. kryss må legges 

så langt ut i Hovsvannet som mulig, se vedlagt kart med forslag til kryss. (Hovsvannet er grunt i den 

sørlige enden- bruke tunnelmasse evt. legge krysset mellom Espeneset og Lynberrneset, bygges på 

bru der vannet er dypest) 

Begrunnelse: 

- Hensyn til jordvern 

- Beholde arbeidsplassene i jordbruket 

- Blir bedre kurvatur på vegen, litt kortere veg. 

- Unngå riving av bolighus. (Både økonomiske konsekvenser og tapt bomiljø) 

- Redusere støy og forurensing, mindre behov for støyskjermingstiltak.  

- Unngår å berøre høgspentlinjer og vanningsanlegg 

- Unngår å berøre kulturminner. (Vedlagt kart)  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning, der det bl.a vil bli sett 

nærmere på kryssplasseringen ved Moen. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Liv og Leif Hegelstad gnr 57, bnr 2, Tekseveien, dokument 183 

Eier gården, som ligger nord for Teksevatn. Har 90 da dyrka jord 250 da innmark og driver med 

ammeku og sau.  Er negativ til linje 3 nord for Teksevatn. Samtidig er de innstilt på en konstruktiv 

prosess dersom traseen rammer gården. Er ikke med på den lokale underskriftskampanjen mot ny 

E39 i Ualand. Viktig å unngå rasering av tunet og må ta minst mulig dyrka mark og unngå strandsonen 

(varierende vannstand med inntil 3,5 m) En evt. trase bør legges nord for bebyggelsen, inn mot 

Stokkafjellet. Ønsker også å beholde privat veg uten gjennomgangstrafikk.  
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredningen, der optimalisering av 

traseen blir vurdert.  

 

Beboere på Hamre v/Lisa og Henning Surdal, Mona Østrem og Lillian Ausland gnr. 20 flere bnr, 

dokument 190 

En motorveg via Hamre vil være til ulempe for både bønder og beboere. Vil ta mye dyrka jord og 

ødelegge naturen. Her er edelløsvkog og rødlistede fugler. Det vil være ødeleggende for fuglelivet på 

Hamreøya, hvor det er registrert fiskeørn og hønsehauk. Mange trekkfugler stopper på Hamre for å 

hvile og spise, bl.a vipe. Dersom Leirvika blir fylt ut og/eller utbygd langs vannet vil forholdene for 

ålen, og gyteforhold for ørret kunne bli skadet.  Hamre har gravhauger og bunkersanlegg fra andre 

verdenskrig, og er nevnt i fylkets plan for kulturlandskap. Vedlagt kart over naturtyper og 

kulturminner.  Det er mye råtefjell. Mange ulykker på dagens E39, spesielt vinterstid pga. uheldige 

klimatiske forhold, tåke og glatte veger. Er et attraktivt bolig og rekreasjonsområde, ny E39 vil ha 

varige konsekvenser. Gårdene er små og tap av dyrka jord får store konsekvenser for driften.  

Vedlegger kart med forslag til alternativ veglinje, der vegen ikke berører Tronvik, Hamreøyene eller 

Hamre, legges nordenfor.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Forslaget til alternativ 

veglinje ligger innenfor korridoren i planprogrammet og vurderes i forbindelse med optimalisering av 

traseene. 

 

Grunneiere og beboere i Ualand/Heskestad, v/Bernt Terje Høyland, dokument 192 

Brevet er underskrevet av 200 personer. Ønsker at ny E39 legges i ytre korridor. Framtidig veg bør 

legges der næringslivet er og folk bor. Mest framtidsretta. Har allerede flere veger + jernbane 

gjennom bygda. Dagens E39 vil kunne gjøre nytte som lokal transportåre. Er det mest aktive 

jordbruksområdet i Lund kommune. Ny E39 vil ødelegge mange gårdsbruk og dele opp dalen og 

eiendommene enda mer.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Dybing Farm feriehus og gård v/Siri Price Reksnis gnr68 bnr4,5, dokument 211 

Driver 3 feriehus og selskapslokale ved Dybingvannet (ytre korridor). Gjester fra Norge og utlandet 

som vil oppleve fred og ro, urørt natur og fiske. Gården har vært i familiens eie siden 1650 og de har 

lagt ned store ressurser i stedet. Tre generasjoner bor der. Ber om at E39 ikke blir lagt over 

Dybingsvannet, da blir virksomheten fullstendig ødelagt.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Arne Omdal, Dybing Gnr. 68 bnr. 2, dokument 213 

Er negativ til ytre trase. Den indre linja er kortest og raskest.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering.   

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Randi Øverland og Aage P. Danielsen, Tronvik/Klubben gnr. 19 bnr. 4, dokument 220 

Eiendommen berøres av begge traseer i Tronvik. Hamre og Tronvik har naturkvaliteter som det ellers 

er lite av langs Lundevannet. Fine friluftsområder med øyer, sund, fiskeplasser og badeplasser, den 

freda vegen over Tronåsen, Einarvatnet naturreservat, Bringedal med nyoppført hytte for friluftsfolk. 

Eiendommen er oppgradert i senere tid. Har gjennom generasjoner blitt benyttet til camping, 

friluftsliv, tilstelninger, stevner og arrangementer av lag, foreninger skoleklasser, bedrifter og 

flyktninger. De er negative til kryss i Lervika, Hamrebakken, Hamreøyene eller Tronvik, vil ødelegge 

for områdene på og rundt Hamreøyene og landområdene innenfor. Er tvilende til om det er mulig å 

realisere krysset, det blir kort avstand mellom tunnelene. Et evt kryss må ligge minst 2 m over 

høyeste reguleringshøyde og vil få store konsekvenser for strandlinja. Av-og tilførselsveger vil bli 

vanskeligere med kryssing av jernbane flere steder og det vil båndlegge store arealer. Negativt for 

gyteplasser og fiskeplasser. Vil sterkt fraråde Flikka-alternativet/ytre trase. Løland-alternativet (indre) 

vil legge beslag på store deler av eiendommen, og ellers vil være så nær, at det blir nytteløst å 

benytte denne sik de har gjort. Dersom løsningen likevel velges anmoder de om at den legges noe 

lenger nord enn den er tegnet inn og at høyden økes til ca. 50 m over Lundevannet. Ta hensyn til 

brønn i området. Ber om at det utredes ny trase nord for Tronvik. Det kan redusere tunnelstrekning 

mot Moi og unngår problemer med kryssing av jernbanen og nåværende E39. Naturinngrepene blir 



E39 Lyngdal Vest – Sandnes, Statlig kommunedelplan 
OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALSER TIL PLANPROGRAM VÅREN-2017 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

84 

mindre. Kostbare bruløsninger unngås, og anleggsarbeidene kan foregå uten at nåværende 

trafikkbilde forstyrres. Det bør også vurderes et alternativ lenger sør, som anbefalt av Sokndal 

kommune. Slutter seg også til høringsuttalelsen fra beboere på Hamre.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Alternativ trase nord for 

Tronvik ligger innenfor korridorene i planprogrammet og tas med som innspill i den 

optimaliseringsfasen som skal gjøres i kommunedelplanarbeidet.  

Alternativ trase lenger sør med kryssing av Lundevatn er vurdert i silingsrapporten og er forkastet. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet 

 

K.A Wasshus, Ualand, (Bjuland gård + to hytteeiere. )  dokument 229 

Er negativ til indre korridor, og spesielt den indre varianten på nord/østsida av Bilstadvannet. Berører 

postvegen, kulturminne med bruer som er fredet. Flere hytter blir berørt. Berører gården på Bjuland 

og Bjørnemo (melkeproduksjon og sauer). Gravhauger på Bjuland. Bjuland og områdene rundt 

Rogleheia er mye benyttet for rekreasjon, med merka turstier. Rikt med fiske og fauna. Merker i dag 

støy fra E39, og en ny motorveg vil forsterke problemet.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Øyvind Stene , Sandsmarkneset 2, dokument 232 og 263. 

Bor innenfor ytre korridor. Ny veg er nødvendig. E39 bør følge indre korridor, er kortere, billigere og 

har bedre værforhold.  Utbygging av vegen i noenlunde samme område vil være langt mindre 

ødeleggende enn en ny ytre trase. Ytre trase vil gi store naturødeleggelser, berøre friluftsområder, 

freda kystlyngheier, våtmarksområder og fortidsminner og berøre de beste landbruksområder i 

denne delen av landet. Vil berørebeiteområder for elg og hjort. Voksende hjortestamme. Stor fare 

for påkjørsler.  Ytre korridor kommer på tvers av framtredende vindretning, gir vanskelige 

brøyteforhold. Problemer med tett tåke og snødrev. Strekningen Eide-Grøsfjell-Egersund meget 

utsatt.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Eventuelle utfordringer i 

forhold til tåke, snø og vintervedlikehold vil bli vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at 
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dette presiseres i planprogrammet, kap 6.4, der lokalklima og vintervedlikehold legges til i 

opplistingen over forhold som skal vurderes. 

 

Beboere og grunneiere Hamre gnr 20, flere b.nr. v/Sivert Surdal, dokument 238. 

Brevet er underskrevet av 7 personer, noen av de samme som brev nr 190.  

Den innerste traseen vil ta beiteområder i og vest for Tronvik, han utvider beitet, og om noen år er 

det grunnlag for 70-100 sauer. Den ytre traseen vil ta dyrka jord og bli den største driftsmessige 

ulempen for Hamre. Det er lite ny jord som kan dyrkes. Gårdene på Hamre er veldig små i 

utgangspunktet, og et lite inngrep i den dyrka jorda og beitene vil gjøre at de blir for små og ikke 

drivverdige lenger. På lenger sikt vil det resterende jordbruksarealet gro igjen. Den vil også berøre 

boligområde nord for Leirvika, som vil medføre riving og fraflytting. Det er flere gravhauger, 

rydningsrøyser og bunkersanlegg fra krigen. Fiskeørn og hønsehauk på Hamreøya og ålebestand i 

Leirvika vil bli berørt. Edelløvskog nord for E39Det vil være en fordel å unngå tunnelinnslaget for 

langt sør for Tronvik og Sira da det er råtefjell og det er fare for steinras.  Det produseres saue- og 

storfekjøtt, økende, og det er investert i nye og oppgradert eldre fjøs.  

De støtter forslaget til alternativ veglinje fra beboere på Moen. Den vil forkorte vegstrekningen og 

skåne matjord. Tar ikke stilling til kryssplassering, men mener det bør brukes tunnelmasser for 

utfylling og legge krysset i vannet. Det vil skåne jordbruksareal, bomiljø og støy. Vegen bør gå inn i 

tunnel i grensa mellom Hamre og Tronvik. (vist på kart)  Mener også at ytre trase via Egersund, 

Sokndal og Flikka bør utredes ytterligere. Den vegen vil knytte til seg flere innbyggere og spare 

matjord. De er samarbeidsvillige så lenge driftsulempene blir erstattet til det det er verdt.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Sigve Hove gnr 32     bnr 6, Skjeggestad/Øygarden, dokument 253. 

Gården hans har 60 mål innmark og 250 mål kulturbeite, 60 storfe og 60 kalver. Foreliggende 

tegninger viser at vegen krysser Hovsvatnet, over Skjeggestadøynå og rett inn på hans dyrka mark på 

Øygarden. Foreslår å flytte vegtraseen ca 500 m inn i dalen, innforbi Sagåna. Der er det ikke dyrka 

mark/beite. Er avhengig av både dyrka jorda og beitet. Det vil være ulemper i anleggsperioden uten 

beite og redusert grasavling. Det er tidligere funnet et sverd fra vikingtiden ved foreslått vegtrase. Lia 
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og beitet er beste hjorteviltområdet i kommunen, ny veg gir ulemper for jakta. Alternativt legge 

vegen lengre inn i Drangsdalen.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Vegtraseen vil bli forsøkt 

optimalisert innenfor korridoren i det videre planarbeidet, men det er et naturlig krysningspunkt ved 

Øyna som er med og styrer plasseringen. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

2.5.4 Eigersund kommune 

 

Sigbjørn Ege, gnr 52, bnr 17, Eigestølveien 51, dokument 103 

Eiendommen blir sterkt berørt av ytre korridor, og gården blir nesten utradert. Driver med 

melkeproduksjon.  Konflikt med dyretrekk. Hjortevilt vandrer mellom Hetlandsskogen og Eigesstølen 

og mot Fotlandsvannet. Elvemusling i Sauebekken. Verdifullt plante- og dyreliv. Ytre korridor er lite 

ønskelig. Anbefaler indre korridor, som er raskeste veg.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Jan Eirik Tronerud og Steinar Tronerud – strekningen forbi Teksevann, dokument 160 

Mineralressurser: Bjerkreim-Sokndal intrusjonen er den største lagdelte intrusjonen i Nord-Europa og 

utgjør en viktig framtidig ressurs for gruvedrift. (apatitt, ilmenitt og magnetitt). Apatitt har en høy 

andel av fosfor som er viktig i kunstgjødsel, og det er en ressurs som må forvaltes med omhu. Det er 

et lag som er rikt på apatitt som ligger parallelt med på nordsida av dagens E39 mellom Bilstadvannet 

og Teksevannet. Forekomsten har internasjonal betydning og er klassifisert som økonomisk meget 

viktig. Kan ha betydning for framtidig næringsutvikling i Eigersund og Dalane. Det nordre trasevalget 

ved Teksevatn og kryss ved Øgreid kommer i nærområdet til apatittressursene. Vil derfor anbefale at 

dette  traseforslaget for ny E39 på nordsida av Teksevannet  tas ut av planprogrammet for ikke å 

komme i konflikt med denne viktige mineralressursen, eller velger en trase enda lengre sør. Det er 

vedlagt kart og omtattende dokumentasjon som beskriver og viser mineralforekomstene. 
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Kulturminner: strekningen på nordsida av Teksevann er rikt på fornminner fra jernalder, 

folkevandringstid, vikingtid, middelalder og fram til i dag. Den gamle kongeveien/postveien er trolig 

100 år gammel og ligger langs nordsida av Teksevannet. En av de eldste hovedferdselsårene mellom 

Vest-og Østlandet. Vegen er bevart i god stand på strekningen Øgreid-Krossen-Bjørnemoen. 

Fylkeskommunen kartlegger strekningen med henblikk på fredning.  

Økologi og friluftsliv: Teksevann er et av de beste vann for fiske av røye og ørret i Dalane. Viktig 

gytebekk mellom Slettebøtjernet og Krossavika. Ved nordsida av Teksevann er det registrert rødlista 

arter som ål,elvemusling, klokkesøte, kort trollskjegg og sopper. Bærekraftig bestand av fugl og dyr, 

bl.a kongeørn og vandrefalk. Stort biologisk mangfold og stor variasjon.  

Området nord for Teksevann er viktig for all form for rekreasjon, og har stor opplevelsesverdi.  

Landbruk: Det foregår aktivt landbruk, og på Bjørnemo-området ligger noen av de største gårdene i 

Dalane.  

Ut fra hensyn til alle de nevnte fagområdene og interessene, anbefales at det ene traseforslaget for 

ny E39 på nordsida av Teksevannet tas ut av planprogrammet. Bør velge en ytre trase for ny E39 for å 

knytte sammen de tunge befolkningssentraene på strekningen Sokndal-Egersund-Jæren-

Sandnes/Stavanger. Statens vegvesen bør også se på et forslag om at dagens E39 utvides til 2-3 felts 

klasse B og 90 km/t over en strekning på 8 km. Da vil store landbruksområder bli spart. Dersom man 

allikevel skulle lande på indre alternativ og fire felts veg, anbefales et trasevalg sør for dagens E39, i 

nordhellingene, der konfliktene er mindre. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Mye god og detaljert 

informasjon som bringes videre i utredningsarbeidet. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Beboere, gårdbrukere og fritidseiendommer Eige, dokument 179 og 222 er like. 

Brevet er underskrevet av 39 personer med tilknytning til Eige.  

Kommunepolitikere i Eigersund som ivrer for ytre trase snakker ikke på vegne av alle Eigersundere. 

Ber om at ytre trase skrinlegges grunnet en rekke negative konsekvenser:  

- Traseen krysser Sauabekken, hvor det er rødlistede arter – elvemuslinger. Bestanden er liten 

og truet, påvirkes av forurensing og utslipp. Det må også utredes om andre rødlistede arter, 

f.eks av krepsedyr vil påvirkes. 
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- Dyreliv generelt: Traseen krysser Fotlandsvatnet, dyrefredningsområde. Eikesvatnet er nær 

forbundet med Fotlandsvannet, lakseførende elv på Tengs. Hubro og ørn hekker i området 

for ytre trase. Trekkruter for hjortevilt.  

- Landskap av nasjonal og internasjonal betydning og kulturminner berøres. Friluftsområder, 

kystlyngheier, verneverdige naturtyper.  (Viser til Naturvernforbundet sin uttalelse) På kartet 

over Vakre Landskap i Rogaland er området rundt Fotlandsvannet, og hele eige og 

Eikjevatnet markert som «meget vakre landskap».  Peker på at kommunen selv i en tidligere 

sak om hyttefelt i 2011 skriver at området har svært høye estetiske verdier og er sårbare for 

inngrep, og at det er viktig at en unngår store inngrep. Kommunen har i samme sak 

framhevet at gamle ferdselsveg er viktige å ivareta. I og rundt Eige er det slike ferdselsveger 

som vil bli ødelagt av ytre trase.  

- Midtre og ytre trase berører viktige friluftsområder som Hetlandsskogen, Soltuå og 

Eigevatnet. Eigeområdet er et unikt landskap med St.Olavsormen og Magma Geopark.  

- Også Midtre korridor er uønsket.  

- Ser mørkt på en framtid med en fire felts motorveg som skjærer gjennom landskapet. «For 

de av oss som ikke mister hus eller jord, vil det være svært krevende å måtte forholde seg til 

store støyplager, støv, forurensing, forsøpling, endret landskap og alt som ellers følger med 

en fire felts motorvei».  

- Ytre trase berører hus og mye dyrka jord og beitemark og utmark.  

- Problemer med tåke på Høg-Jæren bør trekkes inn i eventuelle konsekvensutredninger.  

- I utmarka ligger en drikkevannskilde som forsyner flere husstander. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning, og informasjon vil bli 

formidlet til fagansvarlige. Eventuelle utfordringer i forhold til tåke, snø og vintervedlikehold vil bli 

vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at dette presiseres i planprogrammet, kap 6.4, der 

lokalklima og vintervedlikehold legges til i opplistingen over forhold som skal vurderes. 

 

Innbyggere på Grøsfjell, Egeland og Rapstad, dokument 187 

Brevet er underskrevet av 21 personer, som har følgende argumenter mot ytre trase: 

- På Grøsfjell er det freda våtmarksområde 

- Grøssfjellvatnet er drikkevann. 

- Det er flere fortidsminner i området 

- Svært rik fauna (Fossekall, hubro, svaner og flere fuglearter) 

- Sjelden type orkideer i området 
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- Jaktområdet tråkk for hjortevilt. 

- Inn-og utmarksbeiter påvirkes. 

«Videre setter vi søkelys på: 

- Produktive gårder og landbruksområder 

- Satsing med nye driftsbygninger, der flere også er under planlegging.  

- De unge er engasjerte i å overta» 

- Store fiskebanker i Grøsfjellvatn vil gå tapt.  

Er negativ til inngrepene en motorveg vil gi. Det er allerede store inngrep med vindmølleparker.  

Ytre trase er dyrere og lengre enn indre. Industri og næring kan etableres langs tilknytningsveg fra 

Egersund by til ny E39 (indre), og indre trase har mindre kryssing av jernbanen.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning, og informasjon vil bli 

formidlet til fagansvarlige. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Torhild Øvrebø Omdahl, 4375 Hellvik, dokument 196 

Ønsker Indre trase, langs eksisterende E39. Problemer med tåke på Høg-Jæren må vektlegges i 

utredningen. Viktig naturområde Homse-Hagavatnet-Rånåheia må bevares for rekreasjon.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Svein Arild Hallaråker, Egersund, dokument 227 

Ytre og midtre korridor må tas bort som alternativ i videre utredningsarbeid.  Høg-Jærens 

naturgeografi er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng, med naturlandskap, 

kulturlandskap og dyrka jord som er viktig å ta vare på. Høg-Jæren er et smalt belte, relativt lite areal 

som er sårbart. En motorveg vil splitte opp og ødelegge landskapet. Turområder blir ødelagt og dyre-

og fuglebestander vil bli redusert.  Natur- og landskapshensynene er så viktige at de er nok til å legge 

alternativet dødt videre. I tillegg taler flere forhold imot: 

- Værforhold (snøstorm på Høg-Jæren) 

- Jærlinja ligger nær jernbanen og flere vil velge bil i stedet for toget. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Eventuelle utfordringer i 

forhold til snø og vintervedlikehold vil bli vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at dette 

presiseres i planprogrammet, kap 6.4, der lokalklima og vintervedlikehold legges til i opplistingen 

over forhold som skal vurderes. 

 

Tor H. Dversnes, Egrefjellvn 30, Egersund, dokument 230 

- Ønsker at både ytre og midtre korridor tas videre i planleggingen og konsekvensutredning, og 

at ytre korridor blir bygd. Skjær gjennom og si at veien skal bygges over Jæren. 

- Statens vegvesen må gå bort fra å vurdere trinnvis utbygging, 2-3 felts veg og 90 km/t.  

- Sjekk trafikktallene fredager og søndager. Da er det mye trafikk. 

- Hvorfor står det i planprogrammet at E39 delfinansieres med bompenger? Forventer at 

Staten betaler for veien, og at politikerne bevilger penger.  

- Dersom indre og midtre korridor blir valgt, må det bygges ny Rv.42 opp til E39. Forventer 

forbedringer ved Klungland, der Rv.42 krysser jernbanen. I tillegg må dagens E39 

oppgraderes, slik at det kan kjøres fortere enn 60 km/t for å komme opp til en ny motorveg.  

- Det er området lengst nord i Fotlandsvannet som er mest interessant for fugler. Der ny E39 

er planlagt, går det allerede en kraftlinje, og om vegen legges der, bør det gå uten store 

problemer.  

- Reagerer på at det står at indre linje er 5,7 mrd kr billigere enn ytre. I denne sammenheng er 

dette ikke så mye penger. Det blir også feil å si at Ytre korridor (på Jæren) er «betydelig 

dyrere».  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. 

Finansiering av veg med servicefunksjoner ligger til Nye Veier AS. Deres portefølje vil bli bygget ut 

gjennom en kombinasjon av statlig finansiering og bompengefinansiering. Vedtak om og nivå på 

bompengene ligger utenfor arbeidet med kommunedelplanen.  

I planprogrammet ligger inne en ny strekning for Rv.42 som vil forkorte tilkomsten til ny E39 i indre 

og midtre korridor. Kryssingssted for ytre trase over Fotlandsvannet vil bli avklart i 

konsekvensutredning og kommunedelplan.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Anne Helene Øgreid Moksnes og Kjell Martin Moksnes, Årrestadveien 362, Helleland, gnr 81, bnr 17, 

dokument 233 

Deres landbruks- og fritidseiendom er vel 100 mål, driver skogsdrift, vedproduksjon og beite, der er 

to hytter, blir ødelagt dersom man velger en av variantene av indre korridor.  

Indre korridor Ollestad-Gyadalen: Her berøres verdifull og fredningsverdig natur, og konflikt med 

flere gårdsbruk og hytter. Langs Teksevann berøres postvegen, som er godt bevart og kan bli fredet. 

Dersom denne traseen blir valgt, bør man legge vegen lenger nord, slik at dyrka mark og beite og 

fortidsminner ikke berøres. Bør legges nord for Øgreid-gårdene og langs Hestskoran. Da blir vegen 

liggende mer på fjell enn på myr; billigere og enklere vegbygging.  

Indre korridor Ualand via Hestad forbi Hauatjønn til Gyadalen: Vil ødelegge området ved Verafossen 

og hus og beiteområder og antakelig føre til riving av våre hytter. Verdifull skog, dyrka mark og beite 

vil gå tapt. Myr vil by på utfordringer. Hvis korridoren velges må den justeres og forbedres.  

Midtre korridor fra Moi til Helleland: «Denne korridoren er ganske gunstig. Med små endringer 

unngår man vesentlig berøring av jordbruksarealer og hytter i området». Man vil også klare seg med 

èn bru som går over både jernbanen og elven.  

Generelt: De foreslåtte korridorer vil berøre mange eiendommer og verneverdig natur. Man bør 

heller forbedre dagens E39 i stedet for ny fire felts motorvei. Foreslår utvidelse til tre felt for å gi 

forbikjøringsmuligheter.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning, der det vil bli sett på 

muligheter for optimalisering av vegtraseen. 

Vi vil i det videre utredningsarbeidet bare utrede ny fire felts veg. Utvidelse av dagens E39 til tre felt 

er ikke et alternativ i dette planarbeidet. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Bjørn Arild Omdal, Øgreisveien 85, Egersund, dokument 252 

Storetjørn på Øgrei er privat drikkevann for boligene på Øgrei. Kart er vedlagt. Dette må tas hensyn 

til i videre planlegging av ytre korridor. Unngå avrenning. Evt. tilrettelegge for ny vannforsyning. Er 

ellers meget positiv til ny E39.  
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Velges denne korridoren vil forholdene blir vurdert av Nye Veier AS i 

reguleringsplanfasen.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

2.5.5 Bjerkreim kommune. 

 

Kleivane Byggefelt v Anne Brit Mear, dokument 123 

Brevet er underskrevet av 11 personer. (Vedlagt friluftskart med mange opplysninger og flere fotos). 

Boligfeltet blir berørt av midtre trase, og de er negative til denne. Boligfeltet består av 11 bolighus 

med 33 beboere + et hus på Fossmoen. Godt etablert boligområde, landlig. Vannet Dybingen, 

(Kleivane Vassverk) gir svært godt drikkevann til dem og flere. Hva vil skje med boligfeltet og 

vassverket? På Tengesdal og ved Kleivane er det friluftsområder som brukes av beboerne og ellers 

folk fra Bjerkreim og Eigersund kommune.  Merka turstier og gapahuker, laksefiske. 5 hytter ligger 

nær midtre trase. Verdifull natur og dyreliv med bl.a kongeørn og havørn. Her er freda gravhauger og 

den gamle kongeveien med ferjested over elva. Krigsminner på Haugåsen. Er usikre på hvordan støy 

fra ny E39 vil påvirke dem.  Hensikten med ny E39 er å få en kortest mulig transportetappe som 

hovedtrafikken benytter. Å legge veg på Jæren vil gjøre det enklere å velge bil framfor kollektivt, og 

ny trase fylles med pendlere fra Jæren til Stavanger. Det vil ha liten betydning for bedrifter på Jæren 

om de også i framtiden må kjøre noen km for å nå en ny E39. Kviamarka ble utbygget før det lå 

garanti om ny E39 forbi. Man kan kanskje bruke penger man sparer ved Indre trase til utbedring av 

Buevegen, det gir god tilførselsveg for Kviamarka. Vurdere å bruke penger man sparer til å bygge 

dobbelspor til Egersund. Også behov for utbedringer av Rv44 Ogna-Egersund. Indre trase vil bli minst 

berørt av havtåke.  Dersom midtre trase velges, kan den flyttes noen km lenger øst og krysse ved 

Versland?  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Opprusting av Buevegen 

og fv. 44 er ikke en del av denne planen, fordi det er igangsatt reguleringsarbeid for utbedring av 

Buevegen som en del av utbyggingspakke Jæren. Vi anser en kryssing ved Versland som et vanskelig 

alternativ på grunn av et mye større åpent landskap over Bjerkreimselva og dalen. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Trond Austrheim, hytteeier Holmen, dokument 113 

Gjelder indre trase: Ved passering av Vikeså vil alternativet som krysser Bjerkreimsvassdraget ved 

utløpet av Svelavannet gå gjennom et eksisterende hyttefelt. 21 hytter kommer da nær vegen og blir 

støyutsatt. Omfattende støyproblematikk for bebyggelser i Vikeså sentrum. Ved det vestre 

alternativet (tunnel mot Gjedrem/Holmen sør for Vikeså) vil støy være et betydelig mindre problem.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Linda og Helge Husveg, Hellandsveien 176, Bjerkreim, dokument 117 

Midtre trase kommer nær deres eiendom.  Indre trase er det best egna alternativet. Ytre og midtre 

vil i større grad enn indre trase komme i konflikt med vern av natur og kulturminner og andre 

forhold: 

- Rødlistede fuglearter, gjøk og hubro lever i Varp/Helland og Hetlandsskogen. 

- I samme område vokser klokkesøte (rødlistet). Klokkesøte og hvitryggspett ved 

Holmenvatnet.  

- Vilttrekk mellom søre og nordre Forevatn. Her er det også registrert ål.  

- Andre vernehensyn, kart vedlagt 

- Hetlandsskogen – viktig friluftsområde med høy tilgjengelighet, vil miste mye av sin kvalitet 

med ny E39 

- Mye tykk tåke, dette er i dag et problem mellom Bue og Varhaug. 

- Dybingen er drikkevannskilde for Kleivane og Varp/Helleland. Jordbruksvanning.  

- Konflikt med Kongeveien og andre kulturminner Tengesdal nord (Midtre trase) 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Eventuelle utfordringer i 

forhold til tåke vil bli vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at dette presiseres i 

planprogrammet, kap 6.4, der lokalklima og vintervedlikehold legges til i opplistingen over forhold 

som skal vurderes. 

 

Beboere/grunneiere Bjerkreim (Olaf Gjedrem, mfl), dokument 132 

Brevet er underskrevet av 43 personer. Jærlinja må utredes videre. Den er den beste fordi: 
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- Den tar minst dyrka mark 

- Mest framtidsretta fordi den går nær områder med stor folketetthet (Jærkommunene og 

Egersund) 

- Kan jobbe uhindra av eksisterende trafikk på nåværende E39 

- Den vil hindre krav om 4-feltsveg på fv.44, og dermed spare svært mye dyrka mark. 

- Den vil fremme utbygging av boliger/service/industri i nærheten av traseen og dermed legge 

slik utbygging utenom dyrka mark på Jæren 

- Den vil spare gårdsbruk på Bue, Vikeså og Holmen 

- En kan parallelt med denne traseen i framtida legge ny jernbane når en lyntog-trase evt skal 

bygges.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Det vil utarbeides et 

arealregnskap som viser frafall av landbruksjord av ulike korridorer for alle alternativer. Forholdene 

til fv. 44 er omtalt i tematisk behandling innledningsvis, se kap. 2.1. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Tom og Brit Fuglestad, Vinninglandsveien 332, Langeli, Bjerkreim, gbnr 2/10 og 1/5,7,  

dokument 139 

De driver aktivt jordbruk i Langeli, området mellom Høgåsen og Eikestad, med melkeproduksjon, 

storfe og sauehold og fiskerett i Bjerkreimselva. Er negativ til midtre korridor, og ber om at den ikke 

utredes videre. Den vil krysse viktige beiteområder og dyrka jord, og den kan bli til ulempe for fisket. 

Driftsgrunnlaget for gårdsdriften blir redusert, fare for nedleggelse. Flere andre gårdsbruk blir også 

berørt. Viser til nasjonal jordvern strategi.  Midtre korridor vil også true kystlyngheiene i Ognaheia, 

som er utvalgt av fylkesmannen i nasjonal handlingsplan.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Beboere i Tengesdalsveien 338-342, Laksheim, dokument 140 

Brevet er underskrevet av 5 personer, bor langs fv.51. mellom Egersund og Bjerkreim. De støtter 

indre linje. Den vil være raskeste veg, best for gjennomgangstrafikken, og trolig billigst. Bedre 

forbindelse til hytteområdene i Sirdal, m.fl. «Vil antakelig øke business caset for nye E39 Sandnes 

Ålgård» Dersom indre trase velges, må det bli en god forbindelsesveg mellom Egersund og ny E39. 
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Må unngå at Egersund-trafikken benytter fv.51. Må oppgradere fv.42 fra Egersund til eksisterende 

E39 v/Eikestad. (80 km/t). Også behov for forbindelsesvegen dersom ytre eller midtre linje velges.  

Uansett må kryssing av Bjerkreimselva, som er vernet, krysses på skånsom måte. Ikke berøre 

elvestrengen med randsone. Tilstøtende bekker må bevares og ikke legges i rør, dette med tanke på 

gyting for laks og sjø-ørret. Må ta hensyn til fiskeplasser og tilgang til disse.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. I planprogrammet ligger 

inne en ny strekning for rv.42 som vil forbedre tilkomsten til ny E39 for midtre og indre korridor. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Tor Gaute og Anne Eikeland,  Eikeland gard i Ognadalen, Ytre Heiavegen 278,   gnr 66, bnr 4 og 5, 

dokument 145 

Berøres av midtre trase som kommer i grensa mellom dem og Statskog, mellom Ognaelva og 

Furevatn. Viser til at korridorene er 2 km brede. Slik forslaget ligger nå, gir den få ulemper. Dersom 

vegen kommer nærmere Eikeland vil deres (og naboens på andre sida av elva) beite og dyrka jord bli 

berørt, noe som blir til stor skade for driften. I området vegen er planlagt, ble 8 turbiner i Bjerkreim 

vindpark tatt ut av det prosjektet pga. hekkeplass for hubro. Det er også stort trekk for hjortevilt. De 

driver gårdsturisme og området ved Furevatnet er mye brukt. Fritidsbolig på det smaleste av 

Ognavatnet kan bli berørt.  Det er mye problemer med tåke i midtre og ytre trase.   

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Eventuelle utfordringer i 

forhold til tåke vil bli vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at dette presiseres i 

planprogrammet, kap 6.4, der lokalklima og vintervedlikehold legges til i opplistingen over forhold 

som skal vurderes. 

 

Grunneiere og beboere Bjerkreim, dokument 155 

(Brevet er ikke underskrevet.) «Holmen beboer og bønder, Bondelag og småbrukslag i Berkreim, 

Berkreim produsentlag og flertall i bygda er enig med alle som satser på ytre korridor over Høy-

Jæren.»  

Landbruk er hovednæring i Bjerkreim. Derfor ønskes ikke indre korridor. Den vil gi stort tap av dyrka 

jord. Flere bønder har investert mye. Driften blir truet. Vernet vassdrag og naturlandskap med rikt 

fugleliv, bl.a hubro.  
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«Indre korridor vil ikke dekke fremtidens transportbehov. Flertall av befolkning og store bedrifter er 

etablert på Jæren. Det trengs på sikt utbygging av fv.44 eller/eller jernbanen med dobbelspor. 

Dersom ytre korridoren blir valgt oppfyller denne alle disse krav.» Det er mindre kostnader og 

tidsbruk for realisering av prosjekt ved valg av ytre korridor. Når vi ser til Europa blir alle nye 

motorveier bygget forbi tettsteder og byer med god avstand. Ytre korridor er best for å dekke 

framtidens transportbehov.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Det vil utarbeides et 

arealregnskap som viser frafall av landbruksjord av ulike korridorer for alle alternativer. Forholdene 

til fv. 44 er omtalt i tematisk behandling innledningsvis, se kap.2.1.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Innbyggerne på Bue, dokument 180 

Brevet er underskrevet av 21 personer (+14 barn under 18 år). 

Ytre trase er best. Vedlegger og viser til brev og forslag fra Magnus Søyland for alternativ ytre trase. 

(Se dok. nr 256) «På dette trasevalget vil det ikke gå med mer dyrket jord fra Egersund til Sandnes, 

enn det indre trase vil ta bare i Holmen.» Dyrket mark i Bjerkreim kan ikke erstattes slik som på 

Jæren, der jordflytting er mulig.  Ved indre trase må også oppgradering av fv.504 tas med, og det er 

omveg for 40.000 lastebillass fra Kviamarka. Er undrende til at kommunen utelukkende vil tjene på 

valg av indre korridor. Det er uheldig for landbruket og reiseliv. På Bue vil mye dyrka jord gå tapt, 

driftsgrunnlaget for flere gårdsbruk bli sterkt redusert. På to gårdsbruk vil driftsbygninger og 

våningshus gå med. Dersom allikevel indre trase blir valgt, bør det velges en alternativ trase fra 

Auestad til Vaule, og krysset på Bue flyttes til grensa mot Gjesdal. Vedlagt kart.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Det vil utarbeides et 

arealregnskap som viser frafall av landbruksjord av ulike korridorer for alle alternativer. De foreslåtte 

linjejusteringene ligger innenfor korridorene i planprogrammet og tas med som innspill i den 

optimaliseringsfasen som skal gjøres i kommunedelplanarbeidet. Opprusting av Buevegen er ikke en 

del av denne planen, fordi det er igangsatt reguleringsarbeid for utbedring av Buevegen som en del 

av utbyggingspakke Jæren. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Grunneiere på Svela, Vikeså, dokument 197 og 221 er like. 

Brevet er underskrevet av 23 personer. Ytre korridor er det beste valget, gir minst ulemper. Alle tre 

alternativer må utredes. Uansett korridorvalg må byggefelt og sentrumsområder skjermes, og dyrka 

mark og beite må spares.  Jordbruk er viktig næring i Bjerkreim, Indre trase beslaglegger mye dyrka 

jord og beite.  Ved indre korridor vil sentrumsområdet og Svelavannet ikke være attraktivt å utvikle. 

Kommunen har variert turterreng som må tas hensyn til. Egersund er knutepunkt i regionen, med 

havn og jernbane som hovedferdselsåren bør ligge nær. En stamveg bør ligge nærmest mulig 

hovedtyngden av industri/næring. Bjerkreim vil spares for mye tungtrafikk, støy og støv ved ytre 

trase og kommunen blir mer attraktiv. Eksisterende E39 vil fungere godt. Ved ytre korridor vil fire 

felts rv.44 bli unødvendig. Matjord vil bli spart på Jæren og i Bjerkreim. Enklere med trafikkavvikling i 

anleggsperioden. For kommunen er det best med ytre korridor, den er best for «nærheten til folk og 

industri, godt jordvern og langsiktig arealplanlegging».  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning, der vi blant annet ser på 

mulig optimalisering forbi Vikeså. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Arne Geir Abeland, dokument 231 

Ny E39 bør bygges nærmes der folk bor og arbeider. Peker på mange fordeler med ytre korridor. 

Trafikkavvikling i anleggsperioden er enklest ved ytre korridor. Trolig tar den minst matjord. Velges 

indre korridor, må det på lange strekk bygges ny parallellveg. Ikke fornuftig å bygge to parallelle 

veger der det er liten befolkning og lite næringsvirksomhet. Velges indre korridor vil det komme krav 

om utbedring av fv.44.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Det vil utarbeides et 

arealregnskap som viser frafall av landbruksjord av ulike korridorer for alle alternativer. Forholdet til 

fv. 44 er kommentert under tematisk behandling innledningsvis, se kap.2.1.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Bønder og beboere i Holmen, dokument 235 

(Ikke underskrevet med navn) Ønsker ikke den indre traseen. De har bygd opp gode levedyktige bruk 

med kjøtt- og melkeproduksjon. E39 vil ta mye dyrka jord og redusere ressursgrunnlaget, bare 

krysset vil ta 58 da. Inntektene fra laksefisket og turisme er viktig del av driftsgrunnlaget. Frykter at 

kulturminner, fine turmuligheter, dyre- og fugleliv (hubro) blir rasert av en fire felts motorveg.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Eirin og Kai Inge Skjæveland, Hetland, gnr 80, bnr 1, dokument 237 

Midtre korridor vil dele deres eiendom i to. Hjortetråkk ved Furevatna, hekkende hubro. Inntekt fra 

jakt er en del av gårdsdriften. Vegtraseen er utsatt for tåke.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Eventuelle utfordringer i 

forhold til tåke vil bli vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at dette presiseres i 

planprogrammet, kap 6.4, der lokalklima og vintervedlikehold legges til i opplistingen over forhold 

som skal vurderes. 

 

2.5.6 Gjesdal kommune 

 

Karl Edvard Aksnes, Heiasvingen 21, Ålgård, dokument 111 

Støtter indre korridor. Peker på store problemer med tett tåke og snødrev på Høg-Jæren.   

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering.  Eventuelle utfordringer i forhold til tåke, snø og vintervedlikehold vil bli 

vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at dette presiseres i planprogrammet, kap 6.4, der 

lokalklima og vintervedlikehold legges til i opplistingen over forhold som skal vurderes. 

 

Solveig og Kolbjørn Kyllingstad, dokument 115 

De støtter Jær-linja. Det er bra for næringslivet, befolkningen og landbruket.   
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Tor Inge Olsen, dokument 118 

Han støtter Jær-linja. Det er best for næringslivet, befolkningen og landbruket.   

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Hans Kotthaus, Ålgård, dokument 124  

Gjennom Lister er den sørlige korridoren nærmest Flekkefjord er best. Det gir kortest avstand 

mellom byen og E39, og man slipper å oppruste fv.466 og sparer dermed naturinngrep.  

Bør se på en trase fra Eide/Heskestad direkte til Årrestad. Da unngår man berøring av viktige 

jordbruksarealer og natur gjennom Ualand. Videre bør vegen bygges som indre korridor til Bjerkreim, 

videre via Ålgård til Sandnes. Næringslivet på Ålgård og Skurve er avhengig av en god forbindelse 

sørover. Er negativ til Jærlinja. Man bør skåne naturen på Høg-Jæren, viktige friluftsområder (spesielt 

strekningen Lye-Litlamos), kystlynghei og viktig for fuglelivet. «Det vil være naturlig å fortsette 

fortetting av boligområder langs eksisterende rv.44 og langs Jærbanen. Enhver etablering av en ny 

akse vil trekke til seg ny etablering av næringsliv og nye boligområder og dermed bidra til en mer 

spredt bebyggelse som går på bekostning av naturverdier og friluftslivet». Det er også uheldige 

snøforhold som ligner høyfjellet. Er brøyte- og vedlikeholdskostnader tatt med i betraktningene? 

Byggekostnadene vil trolig også bli størst ved Jærlinja.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Eventuelle utfordringer i 

forhold til tåke, snø og vintervedlikehold vil bli vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at 

dette presiseres i planprogrammet, kap 6.4, der lokalklima og vintervedlikehold legges til i 

opplistingen over forhold som skal vurderes. Både byggekostnader og vedlikeholdskostnader for de 

ulike alternativene vil framkomme i fagrapportene i KU-arbeidet. Forslaget om en indre korridor via 

Eide og videre mot Årrestad er interessant. Statens vegvesen har sett på dette og mener at en ny 

variant av indre korridor via Eide bør trekkes lenger vestover, til Bue. Denne varianten tas inn i 

planprogrammet. Se kommentarer til dokument 288.  
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Marita Kyllingstad, dokument 138 

Jærlinja er det beste langsiktige valget for ny trase og den må utredes videre. Det bor flere folk på 

Jæren enn på strekningen Ålgård-Moi. Gamle E39 vil ha god nok kapasitet for dem som bor sør for 

Ålgård.  Velges indre linje vil det bli flere som må kjøre lenge på tilførselsveier enn de få som bor sør 

for Ålgård. Sikkerhetssonen til Store Jolifjell skytefelt vil være et problem for (en variant av) indre 

linje. Vanskelig å oppfylle kravet til 110 km/t i svingen mellom Harelandssletta til Søylandsdalen. 

Vernet kystlynghei i området Sikvaland-Grimevatnet-Søyland bør unngås. Indre linje tar enten mye 

dyrka jord, driftsbygninger, bolighus eller mye kulturbeite fra bøndene sør for Ålgård.  Jordvern er 

viktig, men usikkert hvilken trase som tar mest jord. Bør vurdere å heve vegen over terrenget der en 

går over matjord. Påpeker verdien av gjødsla kulturbeite. Velges Jærlinja vil en unngå en storstilt 

utbygging av Rv44, og en sparer matjord. Dette må med i arealregnskapet. Det blir enklere 

anleggsfase for Jærlinja. Næringslivet på Ålgård blir godt ivaretatt ved bygging av fire felts E39 

Sandnes-Ålgård, og de får gamle E39 som vil ha god kapasitet som tilførselsveg til den nye E39.  

Mener at kortest kjørte km for brukere av ny E39 må velges.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Statens vegvesen er i dialog med Forsvarsbygg om skyte- og øvingsfeltet.  

Kurvaturkravene kan ivaretas for alle de viste korridorene. På grunn av kostnader er det lite 

sannsynlig at vegen vil bli bygget på søyler over landbruksareal, men der det er naturlig å krysse med 

stor høyde over terrenget blir det vurdert bruløsning. Forholdet til fv. 44 er omtalt under tematisk 

behandling av merknader innledningsvis, se kap. 2.1. 

Det vil utarbeides et arealregnskap som viser frafall av landbruksjord av ulike korridorer for alle 

alternativer. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Janne Brit Kyllingstad, dokument 143 

Fremmer de samme argumentene som Marita Kyllingstad, se nr. 138.   

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Karl Edvard Aksnes, Heiasvingen 21, Ålgård, dokument 156 

Støtter indre korridor: Den er 9 km kortere, raskest og rimeligere å bygge. Dersom fv.44 får fire felts 

vei og dobbeltspor på jernbanen, vil det fortone seg merkelig at en i tillegg skal legge ny E39 nær 

disse to trafikkårene.  Næringene på Kviamarka har hovedtyngden av sin transport i forhold til 

produsentene, og benytter fylkes- og kommunale veger. Ny E39 over Høg-Jæren er dermed feil 

argumentasjon. Ny E39 over Høg-Jæren vil ta mye matjord (spesielt strekningen Undheim-Sandnes), 

og presset på matjorda vil øke, siden bedrifter vil ønske å etablere seg nær E39. Den vil berøre viktige 

naturområder og der er problem med skodde og framkommelighet vinterstid. Større klimautslipp 

enn indre trase.  

Ny firefelts E39 Hove-Ålgård må realiseres. Det blir feil å bygge ny fire felts veg parallelt med denne 

noe lenger vest. Industrien på Jæren har utviklet seg uten tanke på at de skulle få ny E39 over Høg-

Jæren. Næringslivet langs dagens E39 har tatt det for gitt at det er den framtidige E39-korridoren.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Inger Johanne Espeland, Nedrebøvegen 982, Kydland, dokument 194 

Er berørt grunneier i indre trase. Ønsker mer utredning for endelig trasevalg gjøres. Må være mer 

fokus på jordvern, bør styre unna dyrka mark, viser til forslaget fra Magnus Søyland (dok. 256). Ytre 

trase virker mer fornuftig. Der er det mer befolkning og en slipper å bygge 4 felts på flateste Jæren, 

og sparer jord der også.   

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Det vil utarbeides et 

arealregnskap som viser frafall av landbruksjord av ulike korridorer for alle alternativer. Forholdet til 

fv. 44 er omtalt under tematisk behandling av merknader innledningsvis, se kap. 2.1. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Kåre Søyland, Søyland 58, dokument 236 

Anbefaler ytre korridor. Vegen skal binde sammen Stavanger-regionen med Sørlandet, og vegen må 

legges nærmest der folk bor. Det vil i tillegg bedre lokaltrafikken, som kan føre til at fv.44 avlastes og 

en slipper å bygge den ut. Konsekvensene for jordbruk og naturmangfold, mm må utredes for alle 
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korridorer.  Både ytre og indre korridor tar mye dyrka mark. Alternative forslag som har kommet inn i 

høringsperioden, må være med i den videre prosessen. Undres også hvorfor forslaget til Rune 

Gjedrem, som gikk mer direkte til Flekkefjord, er lagt vekk.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

I kommunedelplanarbeidet vil det bli arbeidet med optimalisering av traseer innenfor korridorene, 

og innspillene som er kommet i høringsfasen vil bli vurdert i forbindelse med dette. 

Forholdet til fv. 44 er omtalt under tematisk behandling av merknader innledningsvis, se kap. 2.1. 

Det vises også til tematisk behandling innledningsvis angående traseer mellom Flekkefjord og 

Egersund via Sokndal. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Beboere i Hareland Grend, dokument 244 

Brevet er underskrevet av 10 personer. De er sterkt imot å legge ny E39 gjennom deres eiendommer. 

Er redd for at grenda blir utradert. Dette er ikke bare snakk om jordvern, men også at bosetting blir 

truet. Velges ytre trase, kommer en nærmere fv.44 slik at en unngår at den må bygges ut til fire felt. I 

dette området kan en lettere foreta jordflytting for å heve kvaliteten på mer uproduktive areal.    

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Forholdet til fv. 44 er 

omtalt under tematisk behandling av merknader innledningsvis, se kap. 2.1. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Per Sverre Grødeland, dokument 248 

Fremmer de samme synspunktene som Marita Kyllingstad, dokument nr 138.   

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning.  

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Magnus Søyland, dokument 256 

Alle traseer må utredes videre. Ytre trase er best. Er negativ til indre trase. Det er også ønskelig at 

korridor mellom Egersund og Flekkefjord tas inn igjen og utredes. Har vedlagt kart med forslag til 
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justerte veglinjer på strekningene Vikeså-Skurve (indre) Kartevoll-Bråstein (ytre) og Kringleli-

Vaulabru. Formålet med disse veglinjene er å unngå store beslag av dyrka mark. 

Jordvern: Utbygging av Rv 44 til fire felt har stor betydning. «Vegvesenet skal bestemme kva korridor 

som skal velges uten å ta seg bryet med å utrede konsekvenser for matjorda». Innmarksbeite og 

overflatedyrka jord er viktig, men er gitt liten verdi i Vegvesenets konsekvensutredning-håndbok. 

Forverdi på innmarksbeite er 75-80% av forverdi av gras på dyrka jord, mener det er stor verdi. Trolig 

vil en bredde på 100 m med innmarksbeite beslaglegges av ny E39, og ulemper ved at vegen deler 

opp eiendommer. 

Samfunnsnytte: Jærlinja vil knytte Egersund, Jæren og Sandnes sammen på en god måte. Hele Sør-

Rogaland får en lettere atkomst til omverden. Fordel for Kviamarka og Egersund havn. Godt jordvern. 

Ikke noe problem at trafikken vil bruke 4 minutter lenger tid med Jærlinja. Politikerne frykter for salg 

av næringstomter på Skurve, men E39 vil ikke har kryss på Skurve, og det er liten forskjell mellom 

indre og ytre. Rv44 Egersund-Sirevåg er smal og svingete og vil kreve dyre utbedringer dersom indre 

korridor blir valgt. Prisen på utbedringen må legges til kostnaden på indre linje. Redusert behov for 

utbedring dersom Jærlinja velges. Ved indre trase må også oppgradering av fv.504 tas med. 

Turistnæring: Turistene ønsker fred og ro. De bygdene som får E39 gjennom, frarøves muligheten for 

å drive med reiseliv. Derfor må motorvegen gå utenom bygdene. Velges Jærlinja kan dagens E39 bli 

«den gyldne snarvei», et attraktivt område for turister, og strekningen Egersund-Brusand (Rv.44) 

avlastes og kan utvikle havnært reiseliv.   

Kystlynghei: Veg vil ha liten betydning for lyngheia. Det er skjøtsel (brenning og beiting) som er viktig. 

Det er enklere å skjøtte ei lynghei som er delt av en motorveg, (skal brennes ca hvert 15-20 år) enn 

når samme vegen deler opp innmarksbeite som skal skjøttes årlig.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Det vil utarbeides et 

arealregnskap som viser frafall av landbruksjord av ulike korridorer for alle alternativer. Statens 

vegvesen vil løfte verdisettingen av gjødslet innmarksbeite ut fra de naturgitte forhold i regionen, og 

anbefale en slik justering overfor planmyndigheten KMD. Viser til kap 2.1 Tematisk behandling av 

merknader.  

Forholdet til fv. 44 er omtalt under tematisk behandling av merknader innledningsvis, se kap.2.1. 

Fv. 504 Buevegen er ikke en del av dette planarbeidet, fordi det er igangsatt reguleringsarbeid for 

strekningen som en del av utbyggingspakke Jæren. 



E39 Lyngdal Vest – Sandnes, Statlig kommunedelplan 
OPPSUMMERING AV HØRINGSUTTALSER TIL PLANPROGRAM VÅREN-2017 
________________________________________________________________________________________________________________ 
 

104 

For beregningene av samfunnsnytte er reisetid og kjørelengde en vesentlige faktorer som gir store 

utslag på trafikkantnytte og kjøretøyskostnader. 

Kommentarer til forslagene om justerte vegtraseer: 

På strekningen Kartevoll – Bråstein vil det bli vurdert en variant forbi Litlaundheim som går over 

Taksdalsvannet for å begrense inngrepene i dyrket mark. Søylands forslag om linje langs Melsvatnet 

og med kryss på Vanglafjell ser vi på som uaktuell på grunn av store friluftsinteresser ved Melsvatnet, 

kulturverdier av regional og nasjonal verdi ved Halland/ Lyngaland og terrengmessige forhold i 

kryssområdet. Området fra tunnelen gjennom Lyefjell/ Njåfjell og fram til kryss ved Bråstein/ Osli er 

meget utfordrende på grunn av store verdier for naturmangfold, friluftsliv og naturressurser 

(landbruk, steinbrudd m.m.). Det vil bli arbeidet med optimalisering av strekningen i det videre 

planarbeidet. Kryssingen av Figgjoelva er et sentralt punkt. En evt. ny E39 i ytre korridor må bli 

gjennomgående inn mot Sandnes/Stavanger og kan ikke komme inn vinkelrett Hove-Ålgård. 

På strekningen mellom Vikeså og Skurve: Det arbeides med optimalisering av traseer innenfor 

korridorene. Innspillene vil bli tatt med som ideer i den prosessen. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

2.5.7 Sokndal kommune 

 

Kjell Ove Hagen, Hauge i Dalane, dokument 97 

Er negativ til et valg av trase som blir lagt så langt fra Sokndal, Hauge i Dalane. De har i dag dårlig 

vegstandard, negativt for næring og fastboende. Vegen bør legges nærmere sjøen og slik at det blir 

raskt å komme fram til Egersund, Hauge i Dalane og Flekkefjord.    

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Bortsilingen av 

Sokndalslinja er omtalt under tematisk behandling av merknader innledningsvis, se kap.2.1. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Inge T. Bøckman Hovland, dokument  228 

Peker på problemene ved at dagens E39 ligger på kote 250 i Runaskaret. Undres derfor over at ytre 

trase rutes over verneområdet ved Fotlandsvann og opp på Hetlandsheia, ca 200m o h i åpen trase 

via Drange, Grøssfjell og ned igjen til Eide. Det vil bli problemer med snø vinterstid. Hetlandsheia er 
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viktig friluftsområde, naturmangfold med rødlistearter, landbruk og mange hytter, og åpen motorveg 

vil være svært ødeleggende. Uheldig med nærhet til Eptavann naturreservat, våtmarksområde. Det 

er også fornminner i området. Velges ytre korridor, må den legges i tunnel.  

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning, der vi blant annet ser på 

en optimalisering av traseen. Eventuelle utfordringer i forhold til snø og vintervedlikehold vil bli 

vurdert i risiko-og sårbarhetsanalysen. Vi foreslår at dette presiseres i planprogrammet, kap 6.4, der 

lokalklima og vintervedlikehold legges til i opplistingen over forhold som skal vurderes. 

 

2.5.8 Time kommune 

 

Torvald Hadland, Hadlandsvegen 150, Lye Grunneier 1121 37/3, dokument 153 

Har «innsigelse» mot ytre korridor. Det er mange grunner for ikke å velge ytre korridor. Området 

hvor ytre korridor er tegnet inneholder svært mange automatisk freda kulturminner, bare på 

Hadland sin eiendom er det avdekket ca. 450 kulturminner. Ytre korridor vil ødelegge et rikt 

naturmangfold ved Hadland og omegn. Mange grunneiere får gårdene delt i to, og mister mye av 

næringsgrunnlaget. Store natur- og kulturverdier blir satt på spill. Lyngaland, som alt er fredet, og 

ikke minst Arne Garborgs rike med Knudaheio som vil få utsyn til en firefelts motorveg. Veien vil også 

få store konsekvenser for Håelva. Hadland/Lyngaland/Taksdal er meldt inn som kandidat til Utvalgte 

kulturlandskap i 2018. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Grunneiere ytre korridor, strekningen Kartevoll-Lye, dokument 189 og 259(samme brev) 

Underskriftsliste grunneiere 109 personer, underskriftsliste støttegruppe 123 personer. 

Tilnærma alle grunneierne fra Kartevoll til Lye som ligg innenfor ytre korridor har sterke 

motforestillinger mot denne traseen. Vedlagt underskriftsliste grunneiere, 109 underskrifter, og 

underskriftsliste støttegruppe, 123 personer. De understreker at denne korridoren tar mye dyrket 

mark, flere driftsbygninger, deler gårder i to og tar bort driftsgrunnlaget for flere av gårdsbruka. Flere 

av bøndene har gjort store innvesteringer for framtida i god tru uten E39 over Høg-Jæren. Time 

kommune blir svært hardt rammet med tanke på nedbygging av matjord ved ytre trase. De mener at 

kryss ved Salen/Høyland ikke er et naturlig knutepunkt. Etterlyser arealregnskap på tapt dyrket mark 
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for E39 med kryss og tilførselsveier. De er også bekymret for trafikksikkerheten i en eventuell 

byggeperiode. De er redde for at stamvegen vil dele bygda i to, Undheim er viden kjent for den 

«grøna bygdå». Støy og støv fra E39 vil redusere trivsel og livskvalitet for beboerne på Undheim og 

omegn. E39 skal være en stamveg som forbinder Stavanger med Kristiansand, og skal ikke løse lokale 

utfordringer med trafikken på Jæren. Ytre korridor er ca 1 mil lenger enn indre korridor. Bøndene i 

området ønsker fortsatt å produsere god norsk mat, derfor må ytre korridor skrinlegges. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning. Det vil utarbeides et 

arealregnskap som viser frafall av landbruksjord av ulike korridorer for alle alternativer. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Berørte grunneiere Taksdal. Jostein Taksdal, Svein Einar Taksdal, Patrick Gerritsen og Olav 

Taksdal, dokument 247 

Mener ytre trase bør skrinlegges. De mener at ytre trase er en dyrere vei med lengre kjøreavstand, 

igjennom et værhardt terreng med mye høydeforskjell. Bygging av ytre trase kommer til å nedbygge 

mye matjord og rasere ei bygd. Samfunnet har ingen nytte av å bruke 5 milliarder ekstra på et så 

dårlig alternativ. Videre utredning av ytre og midtre trase forsinker og fordyrer prosessen med ny 

E39. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Nils Reime Maskin AS, dokument 250 

Brevet er underskrevet av 3 personer. De peker på at det vil gå tapt store areal med dyrka mark. 

Mange i området lever av landbruk, og trenger jorda som i dag tilhører landbrukseiendommene. Det 

har aldri vært påregnelig med E39 gjennom Undheim, og derfor har heller ikke investeringer og 

bosettingsvalg vært gjort med hensyn til det. Infrastruktur bør ikke gå foran levebrødet til bøndene. 

De mener korridoren bør legges i fjellområder, og ikke i etablert landbruksområde. De peker på 

grunnforholdene som kan være kvikksand og myr i store deler av planområdet ved Undheim. Dersom 

E39 skulle komme i ytre korridor er det viktig å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter på 

tilstøtende veger som vil få mer trafikk. 

Reime påpeker i egen mail at det skal bygges 4 felts motorveg til Vaula forbi Ålgård, og undres over 

at det da er behov for egen korridor helt fram til Osli. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Gunnar Garpestad, dokument 265 

Garpestad mener det er feil at kun et departement har hovedansvaret for et slikt stort vegprosjekt. 

Ringvirkningene er store for hele samfunnet. Han peker på viktige turområder som Njåskogen, 

Njåfjellet, Åslandsnuten, Frøylandsvatnet, Salen og Åsen. Ved Salvatnet ligger det flere hytter. Fra 

Salvatnet til Karten (ca 2 mil) ligger ytre korridor i nedslagsfeltet til det verna vassdraget Håelva. 

Vassdraget inneholder laks, aure, røye, sik, ål og elvemusling. Området inneholder også viktige 

regionale rekreasjonsområder som Melsvatnet, landskapsvernområde Urådalen og jernaldergården 

på Lyngaland. Disse områdene vil gå tapt eller sterkt forringet. Staten og Jæren friluftsråd har kjøpt 

ca 1000 mål rundt Melsvatnet. Synesvarden landskapsvernområde, Hagavatnet i Hå, Ognaheia/-

dalen og inn i Eigersund kommune er viktige natur, jordbruks og friluftsområder. Disse områdene 

ligger i bakkant av de befolka områdene på Jæren, og de er lett tilgjengelig. Med en ny motorveg vil 

disse områdene gå tapt som rekreasjons-, natur og friluftsområder. Store jordbruksområder vil også 

gå tapt. Ytre korridor vil gi 9 km ekstra motorveg som raserer slike kvaliteter og i tillegg svekke mat-, 

miljø- og klimamål radikalt. Han mener at det ikke finnes noe i partienes valgprogram om denne 

«Jærlinja» som gir politikerne noe å styre etter verken for kommune, fylke eller stat. Han mener 

denne planen (Jærlinja?) har lokalt liten politisk forankring. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Forholdene blir vurdert i konsekvensutredning 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

2.5.9 Hå kommune 

 

Steinar Omdahl, Øvrebø Gård, dokument 126 

Bor innenfor området for ytre korridor. Han påstår at han representerer den tause majoritet, nemlig 

de som setter enorm pris på den naturen som er igjen mellom infrastrukturen. Den uberørte naturen 

er et mentalt og fysisk skattkammer, som en økende urban befolkning vil få mer og mer behov for. En 

forbedring av indre trase burde være en selvfølge, det er her næringsliv og befolkning er etablert, 

nettopp pga. E39. Så kjære Statens vegvesen: Ikke ta fra oss naturen! Han skriver også at 

brøytebudsjettet bør tas med i vurderingen av ytre trase. «Nei til asfalt-bonanza på Høg-Jæren!» 
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Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Magne Lie, Nærbø, dokument 131 

Han mener at ytre korridor bør velges. Ytre korridor vil gi Stavanger regionen nye store areal for 

industri og bolig med kort reiseavstand. Spare dyrkbar mark i pressområdet Stavanger/Sandnes. Ytre 

korridor ligger nærmere der folk bor i Time og Hå. Ved valg av ytre korridor vil det bli mindre behov 

for andre vegprosjekt som Bueveien, 4-felt rv. 44, omkjøringsvei Kverneland og ny veg mellom 

Ganddal godsterminal og E39. Han mener også at dobbeltspor til Egersund kan droppes, da en 

ekspressbuss på den nye vegen vil gå raskere enn toget. Traseen gjennom Sokndal bør også vurderes 

på ny, da det er den korteste og raskeste vegen. Denne korridoren kan også åpne for store 

landområder som er ypperlige for vindkraftprosjekter. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. Om forholdet til fv. 44 vises til tematisk behandling av merknader 

innledningsvis, se kap.2.1. Det er startet opp arbeid med reguleringsplan for opprusting av Buevegen 

uavhengig av denne planen. Det vil generelt bli langt mellom kryssområdene på en ny E39, og den vi 

ikke kunne erstatte lokalvegsystemene. For traseen gjennom Sokndal fastholder Statens vegvesen sin 

anbefaling fra silingsrapporten. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

Olav Vigre, dokument 173 

Det viktigste med prosjektet er at det blir 4 felts veg på hele strekningen, fartsgrense 110 km i timen 

og at anlegget bygges raskt. Han ser gode grunner for at ytre og/eller midtre alternativ vurderes 

videre, de kan åpne opp areal for ny bruk og de ligger nærmere der folk bor. Han mener at 

samfunnet må være villig til å betale noen få milliarder mer for en linje som er bedre med tanke på 

tap av god landbruksjord og at veien kommer nærmere tettstedene på Jæren. Ønsker mest mulig 

fakta før valg av alternativ tas, det beste hadde vært om alle 3 ble vurdert. Men hvis ett alternativ 

skal ut så bør ytre alternativ tas ut basert på samfunnsnytte og at det er det lengste alternativet. 

Konkluderer med at indre og midtre alternativ går videre. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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Palmer Skårland, grunneier Brusali gnr120 bnr 1, dokument 210 og 266 (samme brev) 

Han er sterkt imot ytre linje som tar bort livsgrunnlaget for hans familie. Han er tredje generasjon på 

gården, hvor han driver med gris og storfe. Nettopp investert 9,5 mill. i nytt grisehus. Ytre korridor vil 

dele eiendommen i to og beslaglegge mye areal. Tap av spreieareal, og produksjonsomfanget vil bli 

kraftig redusert. Gården som hovedinntektskilde vil forsvinne med ytre korridor. Ytre linje innebærer 

også dramatiske inngrep i natur- og kulturlandskap som er særegent og enestående i nasjonal 

målestokk. Det er et variert dyre- og fugleliv. Flere rødlistearter som hubro, kongeørn og hare. Stabil 

bestand av hjort og rådyr. En vei vil ødelegge viktige biotoper for både fugler og dyr over et betydelig 

område og et langt strekk langs Jærens kystnære områder. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

2.5.10 Klepp kommune 

 

Ester og Jonas Aarrestad Trodahl, dokument 96 

De ønsker den ytre linja, siden den ligger nærmere der folk bor langs kysten. Svært mange vil få kort 

vei til E39, og slippe å kjøre langt på mindre småveier. Det resulterer i redusert reisetid, mindre 

utslipp og høyere trafikksikkerhet. Dersom den ytre linja blir valgt vil det mest sannsynlig også avlaste 

fv.44 for lokaltrafikk mellom Egersund-Bryne-Klepp-Sandnes 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering.  

Om forholdet til fv. 44 vises til tematisk behandling av merknader innledningsvis, se kap.2.1. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet 

 

2.5.11 Sandnes kommune 

 

Alf Petter Bråstein, dokument 107 

Den indre linja bør velges, da den er kortere og rimeligere enn den ytre linja. Siden planene for Hove-

Ålgård snart er i mål vil det gå raskere å fortsette fra Ålgård mot Lyngdal enn å starte fra Hove i en ny 
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trase. Det planlegges dobbeltspor for jernbanen mellom Sandnes og Egersund, det vil da være uklokt 

å bygge Jærlinja som vil konkurrere om togpassasjerene. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 

 

2.5.12 Stavanger kommune 

 

H. A. Langva, Stavanger, dokument 112 

Han viser til Forslag planprogram, Faglig underlag og Silingsrapport. Han peker på at Linje 7 er silt 

bort i Silingsrapporten, denne må tas inn igjen, og utvikles for den optimale og korteste trase for hele 

Ytre korridor. Han mener at traseen på strekningen Feda-Flekkefjord-over Lundevatn kan kortes inn 

med flere kilometer. Det vil påvirke trafikkdata, kostnader og nytte. Han mener det er flere mulige 

løsninger for å rette ut og følge nær den korteste linje Feda-Egersund. Flekkefjord sentrum kan 

passeres i grunn tunnel, evt. kulvert. De to største Dalane-kommunene; Egersund og Sokndal vil ved 

Indre korridor få ytterlige avstand opp til E39, fra dagens 11-37 km til hele 21-47 km. Videre nordover 

vil Ytre korridor ligge imellom tettstedene i indre og ytre; indre med Bjerkreim, Vikeså, Bue, Ålgård 

(ca 13 000 innb), ytre med Hå, Time og Klepp (58 000 innb). Han mener Ytre korridor vil betjene 

befolkningstyngden bedre enn dagens vei. Nyetablering og økt vekst innen marin- og sjørelaterte 

virksomhet langs kysten vil øke veitransporten. Ytre korridor vil ta mindre matjord og gi mindre 

konflikt med bebyggelse og eksisterende veier enn Indre korridor. Ytre korridor vil best betjene 

områdene der folk flest bor og arbeider. Anleggsarbeidet kan best gjennomføres med Ytre korridor; 

rasjonelt, uforstyrret og med minst konflikt med eksisterende trafikk. Han skriver at sammenlignbare 

og faktiske kostnadstall må vises for hele strekningen Lyngdal vest-Sandnes (Hove), for alle 

alternativer. Dvs kostnad for Hove-Ålgård må inkluderes i Indre korridor. 

Vedlagt 2 kartskisser som viser optimalisering/innkorting av linja mellom Feda-Flekkefjord og 

Egersund. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. For traseer mellom Flekkefjord og Egersund vises det til silingsrapporten 

og tematisk behandling innledningsvis, se kap.2.1. Vi anser forslag om tunnel under Flekkefjord for 

urealistisk. Det vil medføre en sammenhengende lang tunnel fra kryss ved Birkeland til Lundevannet 

som vil være svært kostbar og umuliggjøre et kryss mot Flekkefjord.  
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Strekningen Hove – Ålgård er inne i NTP og byvekstavtalen for Nord-Jæren. Den forventes å bli 

bygget uavhengig av om ny E39 kommer i indre eller ytre korridor. Hverken kostnaden eller den 

nytten av den strekningen skal være med i dette prosjektet, men for å kunne sammenlikne 

korridorene mht. måloppnåelse må en se på lik strekning fra Lyngdal vest til Sandnes. 

Konklusjon: ingen endring av planprogrammet. 
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3 Høringsuttalelser 

Viser til Arkivsystemet MIME 15/214615 – dok.nr. 
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