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VURDERINGSNOTAT





 
Statens vegvesen 

 
 

FORORD 
 
Med bakgrunn i gjennomført silingsprosess er det i forslag til planprogram datert 
07.02.2017, foreslått korridorer for utredning i planarbeidet for ny E39 Lyngdal vest-
Sandnes. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sier i forbindelse med 
beslutning om statlig plan at «…. En beslutning om Jærlinja skal være med i det videre 
planarbeidet, tas likevel først når planprogrammet har vært på høring, og fastsettes av 
kommunal- og moderniseringsdepartementet».  
 
I høringen av forslag til planprogram våren 2017 ble det derfor bedt spesifikt om innspill til 
korridorvalget til planprogrammet med tanke på om løsninger basert på «Jærlinja» skal være 
med i utredningsarbeidet.  Statens vegvesen har utarbeidet dette vurderingsnotatet for å 
dokumentere kunnskapsgrunnlaget for anbefaling av hvilke korridorer som tas med i endelig 
planprogram som KMD fastsetter.  
 
I planarbeidet så langt, vurderes fire hovedkorridorer, og flere av disse har flere varianter. 
Det har framkommet betydelig ny kunnskap i arbeidet med konsekvensutredningen siden 
silingen høst/vinter 2016/2017 (silingsrapport datert 07.02.2017). I det etterfølgende 
oppsummeres disse resultatene. 
 
Kunnskapsgrunnlaget for korridorvalg til planprogram vil i tillegg til utredningsresultater, 
også inneholde oppsummerte høringsuttalelser fra høring av forslag til planprogram våren 
og høsten 2017, samt øvrig planarbeid. 
 
Det er utarbeidet et forslag til fastsatt planprogram der Statens vegvesens anbefaling i 
henhold til dette dokumentet, er innarbeidet.  
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1. Sammendrag med anbefaling av korridorvalg til fastsatt 
planprogram 

 
Planarbeidet gjennomføres som statlig plan med kommunal og 
moderniseringsdepartementet (KMD) som planmyndighet. I vedtaksbrevet om statlig plan 
(26.05.2016) skriver KMD: «…På bakgrunn av drøftinger med samferdselsdepartementet og 
finansdepartementet mener kommunal- og moderniseringsdepartementet at det ikke nå kan 
konkluderes med at Jærlinja bør tas med i kommunedelplanarbeidet. 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 kommunal- og 
moderniseringsdepartementet». 
 
KMD begrunner dette med at korridorer basert på Jærlinja ikke er i samsvar med 
konseptvalgutredningen (KVU) for E39 Søgne-Ålgård (27.05.2012) og 
regjeringsbehandlingen av den. 
 
Dette vurderingsnotatet oppsummerer arbeidet med konsekvensutredningen og 
høringsuttalelsene for alle korridorene i planarbeidet slik de foreligger desember 2017.  
I løpet av 2016 og 2017 er mye av planarbeidet gjennomført med optimalisering av veglinjer 
og konsekvensutredning av disse. Alle korridorer er utredet til samme nivå. 
 
Følgende korridorer er beskrevet i planprogrammet og har vært på høring: 

• Indre korridor 
• Midtre korridor 
• Ytre korridor 

 
Disse korridorene omfatter to alternativer forbi Flekkefjord (en via Flikka og en via 
Lølandsvatn). Det foreligger flere varianter av korridorer på delstrekninger. Det er også 
mulighet for kombinasjoner mellom ulike korridorer og varianter. 

 
I tillegg har en ny indre korridor framkommet etter høringsinnspill våren 2017, og den har 
vært på høring høsten 2017: 

•  Ny indre korridor Moi-Bue 
 
Ny indre korridor Moi-Bue anbefales medtatt i forslag til fastsatt planprogram, uavhengig av 
eventuell ytterligere siling av de opprinnelig korridorene. 
 
Drøftingen av eventuell ytterligere siling av korridorer til fastsatt planprogram, gjelder kun 
delstrekninger i Rogaland fylke, og det er derfor kun forhold i Rogaland som drøftes her. 
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Ikke-prissatte konsekvenser: 
Ytre og midtre korridorer er dårligere enn indre korridor på temaene naturmangfold, 
kulturmiljø, naturresurser, landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv. 
 
Prissatte konsekvenser: 
Ytre og midtre korridor har høyere investeringskostnad enn indre korridor. 
Midtre korridor er 6,9 km lenger og har dårligere samfunnsnytte enn indre korridor. 
Ytre korridor er 8,5 km lenger og har dårligere samfunnsnytte enn indre korridor. 
 
Andre samfunnsmessige virkninger:  
Alle korridorene har store positive produktivitetsvirkninger på grunn av at regioner knyttes 
tettere sammen med ny motorveg. Beregninger viser at indre korridor har størst netto 
ringvirkninger. Det er små forskjeller mellom korridorene på lokale/regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger. 
 
Forhold til lokale, regionale planer og statlige føringer: 
Korridorene som går via Ålgård (indre og ny indre korridor) vil være i samsvar med KVU-
vedtaket, regionplan for Jæren, og støtte opp om byvekstavtalen for Nord-Jæren.  
Ytre og midtre korridor er i konflikt med disse.  
 
Risiko og sårbarhetsforhold (ROS): 
En rekke forhold er vurdert i tverrfaglige ROS-samlinger. Korridorene vurderes å ha noe ulik 
risiko for de ulike tema, men forskjellene er ikke beslutningsrelevant for korridorvalget.   
 
Måloppnåelse: 
Samlet har indre korridor fra Lyngdal vest til Sandnes best måloppnåelse. 
 
Andre forhold av betydning for korridorene: 
Opplysninger om ytre konflikt med, og mulig behov for oppheving av vern av 
dyrefredningsområde Fotlandsvatnet i Eigersund, eventuell prosess med økologisk 
kompensasjon for å erstatte tapt verneområde, nærføring til en rekke nasjonale og regionale 
kulturminneinteresser, nærføring til landskapsvernområder, forhold til Sørlandsbanen med 
mer, peker på større risiko når det gjelder prosesser og framdrift for ytre og midtre korridor.  
Forskjellene er ikke beslutningsrelevante for korridorvalget, men taler mot ytre og dels 
midtre korridor. 
 
Merknadsbehandlingen (høring): 
Et flertall av alle uttalelser, inkludert uttalelser fra kommunene, er taler for full utredning av 
alle tre korridorer etter høringen våren 2017, fordi man ønsket bedre grunnlag før det ble 
tatt stilling til korridorvalg. Disse uttalelser gir ikke entydige føringer for korridorvalg. 
Uttalelsene bidrar imidlertid med mye nyttig kunnskap som benyttes i planarbeidet, men 
mange problemstillinger som reises, må løses i senere planfaser, og er ikke 
beslutningsrelevant for korridorvalg. 
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Et fåtall kommuner samt Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune mener at 
planlegging av ytre og midtre korridor bør avsluttes.  
 
Uttalelsene fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder samt Vest-Agder Fylkeskommune taler 
for full utredning av alle tre korridorer i første høring.  
 
En rekke høringsuttalelser i begge høringer mener at den opprinnelige Jærlinja om Sokndal 
til Flekkefjord var bedre enn Statens vegvesens bearbeidede alternativ om Moi; ytre og 
midtre korridor, og ber om at denne blir utredet i sin fulle lengde. Det vises til eget kapittel 
om Ytre korridor Eigersund-Sokndal-Flekkefjord. 
 
Til høringen om ny indre korridor Moi-Bue høsten 2017 uttaler flertallet i alle kategorier 
høringsinstanser, at de ønsker korridoren med i videre planarbeid. 
 
Oppsummert: 
Resultatene peker entydig i retning av at det kan forsvares å anbefale en ytterligere siling av 
korridorer igjennom prosessen med fastsettelse av planprogram: 
 

• Ytre og midtre korridor er lengre enn indre korridorer mellom Lyngdal vest og 
Sandnes 

• Ytre og midtre korridor har lenger kjøretid enn indre korridor på strekningen Lyngdal 
vest og Sandnes.  

• Ytre og midtre korridor har høyere investeringskostnader (byggekostnad), enn indre 
korridor 

• Ytre og midtre korridor har lavere netto nytte enn indre korridor  
• Ytre og midtre korridor tar mer fulldyrket jord enn indre korridorer.  
•  Ytre, midtre og ny indre korridor tar mer landbruksareal (sum alle kategorier) enn 

indre korridor 
• Ytre og midtre korridor kommer dårligere ut enn indre korridor ved vurdering av 

ikke-prissatte konsekvenser 
• Andre samfunnsmessige virkninger 

- alle korridorene har store positive virkninger som følge at økt tetthet mellom sentre 
med økt handel og utvidet arbeidsmarked 
- kortere lengde til de store markedene, Stavanger og Kristiansand, utgjør den 
største delen av de positive virkningene 
-Ytre og midtre korridor kommer dårligere ut enn indre korridor på netto 
ringvirkninger, men det er små forskjeller mellom korridorene 
- ytterligere mindre forskjeller mellom korridorene på lokale/regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger  

• Ytre og midtre korridor har dårligere måloppnåelse enn indre korridor 
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Anbefaling av korridorer til fastsatt planprogram 
Etter en totalvurdering basert på resultater fra utredning av prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser, andre samfunnsmessige virkninger, risiko og sårbarhet, og måloppnåelse 
mener Statens vegvesen at det er forsvarlig å foreta ytterligere siling av korridorer, slik KMD 
har bedt oss om å vurdere. Alle korridorene har vært med i prosessen på like premisser så 
langt, men utredningene har vist at ytre og midtre korridor er dårligere enn indre korridor på 
samtlige tema som er vurdert. 
 
Ny indre korridor anbefales på selvstendig grunnlag tatt med i videre planlegging da den er 
antatt å ha lavest investeringskostnad av alle korridorer. 
 
På bakgrunn av en total vurdering anbefaler Statens vegvesen følgende: 

• Ytre korridor siles bort 
• Midtre korridor siles bort 
• Indre korridor utredes videre 
• Ny indre korridor utredes videre 
• Det anbefales at en kombinasjon mellom indre og ny indre korridor, som benytter en 

liten del av midtre korridor fra Årrestad til Eigestad, utredes 
• Når Ytre korridor siles bort, utgår også en variant av indre korridor på delstrekningen 

Tronvika – Drangsdalen – Ualand 
 

Statens vegvesen anbefaler at fastsatt planprogram består av følgende korridorer (Figur 1): 
 
Strekning fra Lyngdal vest til Moi: 

• Korridor over Lølandsvatn 
• Korridor over Flikka 

Strekning fra Moi til Ålgård: 
• Korridor over Ualand og Vikeså til Bue og Ålgård 
• Korridor over Grøsfjell og Sagland til Bue og Ålgård 
• Korridor over Ualand og Sagland til Bue og Ålgård



 
Statens vegvesen 

 
 

•  

 

Figur 1 Anbefalte korridorer for fastsatt planprogram  

 

 
 

 



 
Statens vegvesen 

 
 

2. Innledning 
Korridorer  
I løpet av silingsfasen i prosjektet, har det blitt vurdert flere titalls veglinjer. Arbeidet med 
silingsrapporten har resultert i tre hovedkorridorer hver bestående av flere varianter, som 
Statens vegvesen anbefalte tatt med i planprogrammet. Forslag til planprogram for 
kommunedelplan for E39 Lyngdal vest-Sandnes har vært ute til høring og offentlig ettersyn i 
to omganger. Første gang i perioden 27.02-28.04.  
 
Jærlinja, det vil si korridorer som går over Høg-Jæren, er av Statens vegvesen modifisert til 
ytre og midtre korridor slik de er presentert i forslag til planprogram (datert 07.02.17). I 
tillegg inngår en indre korridor med varianter som i grove trekk går i områder langs dagens 
E39 (Figur 2, Figur 3).  For nærmere presentasjon og omtale av disse tre korridorene viser vi 
til planprogrammet. 
 
For Indre korridor er det i forslag til planprogram presentert en variant med kryss i Tronvika, 
høy bro over Hauklandsmoen og over jernbanen nord for Moi og videre i tunnel til 
Drangsdalen, bru på tvers av dalen og videre i lang tunnel til Ualand (Figur 2). Denne 
varianten er vurdert å være både dyrere og heller ikke bedre for ikke prissatte miljøtema enn 
alternativene på strekningen. Denne varianten siles bort når ytre korridor utgår.   
 
I den første høringen kom det innspill til en ny korridor mellom Moi og Bue som et alternativ 
til indre korridor (Figur 3, grønn). Statens vegvesen har vurdert og bearbeidet forslaget, og 
foreløpige kostnadsvurderinger tyder på at den kan gjennomføres med mindre kostnader 
enn de andre korridorene. I følge Statens vegvesens håndbok R760 Styring av vegprosjekter, 
skal alltid billigste realistiske løsning vurderes. Dette er også nedfelt i prosjektbestillingen 
(Statens vegvesen, internt dokument 01.11.2015): «Av de relevante og realistiske 
alternativene, så skal det med lavest investeringskostnad alltid være med i 
planprogrammet». Fordi den berører arealer det ikke var meldt oppstart av planarbeid i, ble 
denne varslet og et revidert forslag til planprogram lagt på høring i perioden 25.10-06.12 
2017. Statens vegvesen vil anbefale for KMD at ny indre korridor inngår i videre planarbeid 
uavhengig av ytterligere siling av andre korridorer, da den har en selvstendig begrunnelse 
for å bli tatt med i planarbeidet. 
 
Med den nye indre korridoren fra Moi til Bue, har det framkommet en mulighet for en 
kombinasjonskorridor bestående av indre korridor fram til Årrestad- kort del av midtre 
korridor fram til Eigestad-ny indre korridor videre til Bue. Denne kombinasjonen anbefales 
tatt med videre for utredning uavhengig av ytterligere siling. Figur 3 viser alle fire korridorer 
som er vurdert i planprogramfasen, inkludert kombinasjonskorridoren. 
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Figur 2 Oversikt over Indre, Midtre og Ytre korridor med mulige kryssområder fra høringen 
vår 2017. Enkel sort pil markerer varianten på indre korridor mellom Moi og Ualand som 
anbefales silt bort. 
 
Ytterligere siling? 
Følgende tre korridorer vurderes videre i dette notatet, med tanke på om det er forsvarlig å 
foreta en ytterligere siling: 
• Indre korridor (rød), følger i hovedsak områder langs dagens E39 fra Lyngdal vest til 

Ålgård i Gjesdal kommune. Det er varianter forbi Ualand, Vikeså og øst for 
Skurve mot Ålgård. 

• Ytre korridor (blå), lik indre korridor fram til Moi men derfra via Grøsfjell, Egersund over 
Høg-Jæren til dagens E39 i Sandnes. Inn mot E39 i Sandnes er det to 
varianter mot hhv. Bråstein og Osli. 

• Midtre korridor, (gul) østre del er felles med indre korridor fram til Årrestad vest for 
Ualand, og i nordvest felles med ytre korridor over Høg-Jæren til Sandnes. 

ROGALAND VEST AGDER 

INDRE KORRIDOR
  

YTRE KORRIDOR 

MIDTRE KORRIDOR 

Moi 

Tronvika 
Egersund 

Bue 

Feda 

Lyngdal vest 

Sandnes 

Ålgård 

Vikeså 

Lye-
fjell 

Eide  

Ualand 

Flikka 

Løland 

Sira 

Årrestad Ognadalen 

Høg- 
Jæren 
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Bare det midtre partiet mellom Årrestad og Ognadalen, er unikt for Midtre 
korridor. 

 
Mulige traseer innen de tre aktuelle korridorene er optimalisert i forhold til vegtekniske 
forhold, kostnader og konsekvenser. Dette er gjort i et samspill mellom de ulikefagområder 
for å finne traseer innen korridorene som er søkt balansert mellom ulike hensyn.  

Forskjellen mellom korridorene er i Rogaland 
Notatet tar for seg forskjeller mellom korridorene. Det innebærer at vurderingene avgrenses 
til strekninger der korridorene er ulike. Mellom Lyngdal vest og fylkesgrensen Vest-
Agder/Rogaland (~Tronvika), foreslås at begge korridorer beholdes. Denne strekningen 
vurderes derfor ikke, og i praksis betyr det at vurderingene i dette notatet avgrenses til 
områder i Rogaland fylke.  
 
Gjennomført utredningsarbeid 
Statens vegvesen har tidligere anbefalt at alle hovedkorridorer i forslag til planprogram 
(datert 07.02.2017) bør tas med videre til utredning. Bakgrunnen for dette er at det under 
høringen 2017 kun forelå kunnskap om prissatte forhold (trafikk, samfunnsnytte og 
investeringskostnader), og i liten grad om ikke prissatte forhold og andre samfunnsmessige 
virkninger, jf. håndbok V712 Konsekvensanalyser 
(https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1132472?fast_title=H%C3%A5ndbok
+V712+Konsekvensanalyser.pdf). Statens vegvesen mente det var viktig å få fram mest 
mulig kunnskap om alle korridorer før en tok stilling til eventuell videre siling. 
 
Statens vegvesen er opptatt av at dokumentasjon av siling i planprogramfasen må være 
grundig, og basere seg på utredningsresultatene som har framkommet så langt i 
analysearbeidet. Dette dokumentet har som formål å dokumentere kunnskapsgrunnlaget for 
korridorvalg til det endelige planprogrammet. 
 
Det meste av arbeidet med konsekvensutredningen er nå gjennomført for de tre 
opprinnelige korridorene, basert på forslag til planprogram (07.02.2017). Et omfattende 
registrerings- og analysearbeid, bearbeiding av linjeforslag samt høring av alle korridorene 
er gjort. 
 
Det har i løpet av det siste året framkommet betydelig mer kunnskap om alle korridorer, 
også om ikke prissatte virkninger og andre samfunnsmessige virkninger. Resultater fra alle 
temaene i konsekvensutredningen peker i samme retning; at ytre og midtre korridor er 
dårligere enn indre korridor. Statens vegvesen har derfor kommet til at det er faglig 
forsvarlig å foreta en ytterligere siling, og at videre utredning ikke vil gi et mer robust 
beslutningsgrunnlag for denne silingen fordi all datainnsamling er utført og analysert.  
 
 
 

https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1132472?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf
https://www.vegvesen.no/_attachment/704540/binary/1132472?fast_title=H%C3%A5ndbok+V712+Konsekvensanalyser.pdf


 
Statens vegvesen 

 
 
 

 
Figur 3 Fire korridorer med aktuelle kryss fra høringen høsten 2017.  



 
Statens vegvesen 

 
 
Gjenstående planarbeidet vil være sammenstilling og rangering av korridorene målt opp mot 
0-alternativet, mindre korrigeringer, suppleringer samt ferdigstillelse av fagrapporter, 
hovedrapport konsekvensutredning og utarbeidelse av plandokument med bestemmelser og 
plankart. Gjenstående arbeid vil ikke endre grunnlag for konklusjon og anbefaling i dette 
notat. Gjenstående arbeid vil ikke endre grunnlag for konklusjon og anbefaling i dette notat.   
 
Utredning av ny indre korridor og kombinasjon mellom indre og ny indre er under 
utarbeidelse. 

3. Kunnskapsgrunnlag for korridorvalg til fastsatt planprogram 
 
Dokumentasjonen i dette notatet støtter seg på kunnskap innhentet i den foreløpige 
konsekvensutredningen og det øvrige planarbeidet. Det arbeides kontinuerlig med 
oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, men alle tema i konsekvensanalysen er inkludert her. 
Vi har tilstrebet å bruke det mest oppdaterte, komplette grunnlaget, med hensyn til 
sammenlignbarhet mellom korridorene.  
 
Det er utarbeidet et notat (med tillegg for ny indre korridor Moi-Bue) kalt Faglig underlag til 
statlig planprogram-standard-trafikk- samfunnsnytte_med tillegg (datert 16.10.2017). 
Dokumentasjon på de prissatte konsekvensene av alle korridorene er hentet fra dette 
notatet. 
 
Kunnskap om ikke prissatte virkninger baserer seg på konfliktvurderinger i Norconsults 
notat «KDP E39 Lyngdal vest-Sandnes-Ikke prissatte konsekvenser i tre korridorer» 
13.12.2017, hvor korridorene er vurdert og rangert.  
 
Det foreligger et utkast til rapport om Andre samfunnsmessige virkninger (Vista Analyse 
13.12.2017) som er benyttet som underlag for netto ringvirkninger, fordelingsvirkninger og 
lokale/regionale virkninger, som ikke omfattes av prissatte og ikke-prissatte virkinger. 
Rapportutkastet omfatter kun de tre opprinnelige korridorene, men er under utarbeidelse 
også for ny indre korridor Moi-Bue og kombinasjonskorridoren. 
 
Det er også benyttet kunnskap innhentet i forbindelse med merknadsbehandlingen etter 
høring av forslag til planprogram våren 2017 og høsten 2017. Høringsinnspillene er omtalt i 
kapittelet «Oppsummering av merknader fra høringene». 
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3.1 Ikke prissatte konsekvenser 
Ikke prissatte konsekvenser gjelder følgende fem tema etter Statens vegvesens håndbok 
V712 om konsekvensanalyser:  

• Naturmangfold  
• Nærmiljø og friluftsliv  
• Landskapsbilde  
• Naturresurser 
• Kulturmiljø 

Forskjeller i ikke prissatte konsekvenser mellom alternative korridorer inngår som ett av 
flere grunnlag for vurderingen av hvilke korridorer som skal inngå i videre planarbeid. 
Statens vegvesen har bedt Norconsult om en oversikt over om og hvordan alternative 
korridorer skiller seg fra hverandre i forhold til disse konsekvensene. Vurdering av forskjeller 
for ikke prissatte konsekvenser presenteres i det følgende. 
 
I planprogrammet er det presentert utredningsområder for korridorene. For å fange opp 
aktuelle traseer og arealkonsekvenser er korridorene satt til en bredde på to kilometer. For å 
vurdere konsekvenser er vi imidlertid avhengig av en mer presis plassering av mulig trase, 
bl.a. med vurdering av hvor det vil være aktuelt med tunneler. Disse linjene er optimalisert 
og beregnet med bredder, skjæring, fylling, osv. i henhold til gjeldende vegstandard. I 
planprogrammet er det derfor vist eksempel på veglinjer, jf. også kartet i planprogrammet. 
 
Kunnskapsgrunnlaget for ikke prissatte konsekvenstema er presentert i planprogrammet. 
Dette er supplert med kilder der dette er påpekt i merknader til planprogrammet. I tillegg er 
det gjennomført flere befaringer og registreringer for hvert fagtema i utredningsområdet for 
alle korridorer. Det har også vært kontakt med relevante lokale og regionale fagmyndigheter 
for supplering av datagrunnlaget. Det foreligger dermed et større og mer komplett 
kunnskapsgrunnlag nå enn da planprogrammet ble lagt ut våren 2017. Dette ligger til grunn 
for vurderingene i dette notatet. 
 
Ettersom vurderingene er gjort før fastsetting av planprogrammet, baserer vurderingene seg 
på fagutredernes kunnskaper om utredningsområdet gjennom kartlegginger, analyser og 
vurderinger.  I denne fasen av arbeidet er derfor dette å anse som en egen silingsrunde, men 
mer grundig og med et vesentlig bedre datagrunnlag enn tidligere.  
Det er dermed konfliktpotensialet som vurderes og rangeres mellom korridorene.  
Mens en ordinær konsekvensutredning skal vurdere alternativer mot et null-alternativ for å 
få fram de absolutte konsekvensene, ligger fokuset i en siling på forskjeller mellom 
alternativene. Dersom det vurderes å være kun marginale forskjeller, gir det ikke grunnlag 
for rangering av alternativer i en silingsprosess. Vurderingene i dette notatet belyser derfor 
de viktigste og største forskjellene mellom alternativene for hvert fagtema. 

3.1.1 Naturmangfold 
I planprogrammet understrekes det at for tema naturmangfold skal det være særlig fokus på 
områder med verneforskrift som naturreservat, dyrefredningsområder og 
landskapsvernområder og utvalgte naturtyper. Dessuten vurderes naturverdier sett i større 
landskapsøkologiske sammenhenger, leveområder for rødlistearter og områder som er 
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definert som viktige naturtyper. I tillegg skal verdier i vann og vassdrag vurderes med særlig 
fokus på funksjonsområde for ansvarsartene elvemusling og villaks. Registrerte verdier 
legges til grunn ved vurdering av konfliktpotensialet i de tre vurderte korridorene.  
 

 
Figur 4. Oversikt over naturverdier som ligger til grunn for vurderingene i notatet. De større 
feltene vist som svært viktig, er overveiende kystlynghei som i tillegg er definert som utvalgt 
naturtype. 
 

Indre korridor  

Indre korridor følger som nevnt i stor grad korridor for dagens E39. Ved å samle tekniske 
inngrep i områder som allerede er berørt, unngår man å spre inngrep, barrierer, støy og 
forurensing til nye områder med få inngrep.  
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Forbi Ualand ligger det en variant nord for Teksevatnet. Der er det registrert flere viktige 
naturverdier ved tilleggskartlegging i 2015 og 2016.  Her er konfliktpotensialet større enn 
om man velger korridor gjennom Ualand langs dagens E39. Slik variantene ligger, er de ikke 
i konflikt med Vasshusvika naturreservat ved Ualand.  

Det er nærføring til hekkeplass for hubro og nærføring til vassdrag med og uten elvemusling 
på deler av strekningen for Indre korridor. Korridoren går gjennom et jordbrukslandskap 
som gir andre konflikter enn gjennom kystheiene i Midtre og Ytre korridor. 
Konfliktpotensialet er derfor i dette område i større grad knyttet til naturtypelokaliteter som 
edelløvskog og hule eiker. Korridoren ligger i randsonen til kystlyngheier, men krysser ikke 
gjennom slike. Både kystlynghei og hule eiker er utvalgte naturtyper. 

Kryssing av Bjerkreimsvassdraget går i bru over utløpet av Ørsdalsvatnet i et relativt urørt 
område og i tillegg krysses Bjerkreimselva sør for Vikeså i to varianter. I den ene varianten 
blir det inngrep i en større endemorene av nasjonal verdi. Konfliktpotensialet for Indre 
korridor er vurdert som stort på denne delstrekningen.  

Strekningen Søyland-Skurve helt øverst i Figgjovassdraget har vært gjennom en 
optimalisering blant annet for å redusere konflikt med naturverdier. Her er det registrert 
flere viktige naturområder med kulturlandskap og vassdrag langs dagens veg. 
Optimalisering av mulig vegtrase har redusert konfliktpotensialet noe.  
Samlet vurderes Indre korridor å ha middels til stort konfliktpotensial. 

Ytre korridor 

Ytre korridor går gjennom store sammenhengende naturområder med relativt lite 
menneskelig aktivitet og mindre inngrep. Dette gjelder både øst og vest for Eigersund. Trase 
i denne korridoren påvirker bare i liten grad INON-områder (områder mer enn en km fra 
tekniske inngrep), men har likevel kvaliteter som større sammenhengende naturområder. 
Forbi landskapsvernområdet Synesvarden er traseen lagt i tunnel for å dempe konflikten 
med verdiene i dette området.   

I store deler av korridoren er det registrert svært viktig kystlynghei som er en utvalgt 
naturtype, men også kystheiene ellers i området er viktige. Dette er også å regne som 
kjerneområde for rødlisteartene hubro som er kritisk truet, og klokkesøte som er vurdert 
som sårbar og har sin hovedutbredelse i Norge akkurat her. Ytre korridor vil forringe 
leveområdet for begge disse artene.  

Bygging av vindmølleparker er startet i kystlyngheiene og dette vil redusere områdets 
naturverdier. Samtidig vil bygging av en veg gjennom de samme områdene redusere behovet 
for å gå gjennom urørte lyngheier lenger nord eller sør, men vil likevel gi en ytterligere 
belastning som kan utfordre tålegrensene. Vindmølleparkene vil øke viktigheten av 
kystheiene omkring som ikke blir bygd ut.  

Ytre korridor er i konflikt med naturvernområder som er vernet etter forskrift. Det gjelder 
fuglefredningsområdet i Fotlandsvatnet i Bjerkreimsvassdraget. Omfattende utfylling i 
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Grøsfjellvatnet øverst i Sokndalvassdraget, vil kunne medføre negativ påvirkning på 
naturreservatet i Eptavatnet nedstrøms. Korridoren går i nærområdene til St. Olavsormen ved 
Eige, vernet som geologisk minne (esker), og nærføring til Synesvarden 
landskapsvernområde.  

Korridoren krysser og går nær en rekke elver og bekker med elvemusling og laks. På 
strekningen Salvatnet – Taksdalsvatnet er det områder med særlig sårbar våtmark, 
naturbeitemark, kystmyr og kystlynghei. Der er det også nærføring til Lyngaland 
landskapsvernområde, Urådalen landskapsvernområde og Sælands naturreservat.  

Samlet er Ytre korridor vurdert til å ha stort konfliktpotensial for naturmangfold. 

Midtre korridor 

Midtre korridor er som nevnt lik Ytre korridor i vest og Indre korridor i øst med et delområde 
på midten som er unikt for denne korridoren. Vurderingene her baserer seg på korridor sør 
for Teksevatnet langs dagens veg ved Ualand og kryss nord for Moi. Korridoren ligger her 
nær dagens E39 fram til der den krysser dagens E39. 

Den midtre delen fra Årrestad til Bjerkreimelva går delvis i tunnel, men dagstrekningene har 
noe konflikt med viktige naturtyper i området. Bjerkreimsvassdraget krysses lenger nord enn 
Ytre korridor og unngår dermed konflikt med dyrefredningsområdet i Fotlandsvatnet.   

Videre vestover går korridoren gjennom kysthei med omtrent samme konfliktpotensial som 
Ytre korridor fram til de møtes ved Hagavatnet. Fra Hagavatnet og vestover er disse 
korridorene like.  
Denne korridoren har i seg det samme konfliktpotensial som Ytre korridor i vest, og for 
Indre korridor i øst. Samlet vurderes denne korridoren å ha stort konfliktpotensial, og 
rangeres mellom Ytre og Indre. 

Oppsummering 

Større sammenhengende naturområder med landskapsøkologiske verdier er viktigere å sikre 
enn mindre enkeltlokaliteter i dagens transportkorridor. Områder med nasjonale verdier må 
også prioriteres foran verdier av mer lokal art når det skal velges mellom løsninger som alle 
er konfliktfylte.  

Ny E39 gjennom kystlynghei med vindmøller gir i utgangspunktet mindre konflikt enn 
gjennom mer urørte kystlyngheier. Men med utgangspunkt i føre-var prinsippet kan samlet 
belastning ved å bygge en veg gjennom området ytterligere forverre situasjonen for de 
gjenværende naturverdiene. Verdien i nærliggende kystheier uten vindmøller blir dermed 
også viktigere å bevare og vil få økt verdi blant annet som leveområde for fugl og vilt.  

Alle korridorer kan komme i konflikt med Bjerkreimvassdraget og Figgjovassdraget på ulikt 
vis. Ytre og Midtre korridor medføre i tillegg inngrep i og ved Håvassdraget. Inngrep i vann 
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og vassdrag kan for alle korridorer medføre konfliktpotensial, særlig i anleggsfasen. 
Nødvendige tiltak for å redusere negativ påvirkning i anleggsfasen avklares i neste planfase.  

Uavhengig av variant rangeres Indre korridor å ha minst konfliktpotensial for naturmangfold. 
Ytre og Midtre kommer dårligst ut på grunn av samsvarende stort konfliktpotensial fra 
Eigersund og vestover. I de østre delene følger Midtre i større grad dagens korridor med 
lavere konfliktpotensial enn Ytre.  
 
Tabell 1. Oppsummering konfliktpotensial for naturmangfold. 
 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 

Konfliktpotensial Middels til stort Stort Stort 

Viktigste berørte 
områder  

Teksevatnet og 
utløpet av 
Ørsdalsvatnet 
 
 

Kystlyngheiene på 
strekningen Eigersund 
til Undheim.  
Kryssing av fuglefred-
ningsområdet -
Fotlandsvatnet 

Kystlyngheiene på 
strekningen Eigersund 
til Undheim. 
 

Rangering 1 3 2 

 
 

3.1.2 Nærmiljø og friluftsliv 
I tråd med forslag til planprogram vil vurderingene av konfliktpotensial ved de tre 
korridorene fokusere på regionale og nasjonale verdier. Alle korridorene vil berøre områder 
som har et vesentlig konfliktpotensial lokalt, men de store regionale og til dels nasjonale 
verdiene som berøres, gir relevant grunnlag til å rangere korridorene. 
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Indre korridor 

Tronvika er inngangsport og parkeringsplass for to relativt viktige friluftsverdier, Bringedal 
og Tronåsen. Korridoren passerer denne innfallsporten men berører i liten grad selve 
friluftslivsverdiene i området. For nærmiljøet i Tronvika vil en lang strekning av E39 som i 
dag gir nærføring til bebyggelsen, erstattes med et noe kortere, men mer omfattende 
veganlegg.  

Moi tettsted er kommunesenter med store nærmiljøverdier omkranset av et attraktivt 
nærturområde nord for bebyggelsen ved Haukland. Indre korridor ligger i tunnel under dette 
området (jf. Figur 7 på s.22) og vil trolig i liten grad endre kvalitetene her. Dagens E39 er 
imidlertid en støyende barriere på Moi og denne barrierevirkningen kan bli vesentlig redusert 
ved omlegging av E39.  

Figur 5: Oversiktskart over regionale nærmiljø- og friluftslivsverdier. 
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Videre vestover er det få vesentlige konfliktpunkter ved kryssområdet på Haukelandsmoen 
nord for Moi, selv om virkningene her kan bli belastende lokalt. Fylling og bru over 
Hovsvatnet kan redusere opplevelseskvalitetene her noe, men moderat bruksintensitet og 
fordi dagens E39 allerede påvirker dette området, demper konfliktpotensialet her en del.  

På andre siden av Heia mot nordvest, passerer Indre korridor Ualand. Her er det to varianter, 
enten nord for Ualand og Teksevatnet mot Årrestad, eller langs dagens E39. Det er størst 
konfliktpotensial med den nordlige varianten ettersom denne griper inn i et populært og lett 
tilgjengelig turområde ved Roglaheia. Turvegen «Opplev Dalane» går også gjennom dette 
området, og er godt tilrettelagt mellom Byrkjemo og Heskestad. Verdiene i dette området 
knytter seg til fravær av vegtrafikkstøy og større tekniske inngrep. De mer lokale 
nærmiljøverdiene langs varianten sør for Ualand er mer robust for støyende tiltak ettersom 

Figur 6: Kart over befolkningstetthet i området. 
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dagens E39 ligger her fra før. Ved Årrestad og over Gyadalen er konfliktpotensialet mot 
nærmiljø og friluftsliv relativt lite. 

Ved utløpet av Ørsdalsvatnet vil Indre korridor gripe tungt inn i et friluftsområde med store 
opplevelsesverdier. Bruksintensiteten er imidlertid relativt beskjeden, og området har i 
hovedsak lokal verdi. Forbi Vikeså er det også to ulike varianter for Indre korridor der den 
ene går i tunnel utenom bygda, mens den andre følger dagens E39 frem mot bebyggelsen, 
men passerer bygda et stykke lenger vest enn dagens trasé. Konfliktpotensialet er størst ved 
Svelavatnet og særlig utløpet mot Bjerkreimselva. Dagens E39 er et markant element som 
påvirker verdiene i dette området i dag, og det kan argumenteres for at virkningen for 
Vikeså av ny E39 totalt sett vil være noe positiv for begge variantene. 

Nærmiljøet på Bue kan bli vesentlig berørt av nytt kryss her. Dette er et spredtbygd område 
med få boliger slik at konfliktpotensialet ikke er stort, men kan selvsagt oppleves alvorlig for 
enkelte. Selv om heiområdene vest for Søylandsdalen en del av et stort regionalt viktig 
friluftsområde (som bl.a. er omtalt i Fylkesdelplan for friluftsliv - FINK), blir vesentlig 
påvirket av ny E39, har befaring og kontakt med regionale friluftsråd indikert at den berørte 
delen av dette området i hovedsak er av lokal betydning. Varianten som følger traséen til 
dagens E39 vil berøre spredte gårdstun og mindre områder med lokal friluftslivsverdi, men 
konfliktpotensialet for begge varianter er vurdert som lite til moderat.  
Samlet vurderes konfliktpotensialet til Indre korridor være lite til moderat for nærmiljø og 
friluftsliv. 

Ytre korridor 

Kryss i Tronvika som er en del av Ytre korridor vil gripe direkte inn i friluftslivsverdier i 
Lundevatnet. Dette er verdier som i hovedsak benyttes av innbyggere på Moi med småbåter 
eller kajakk. Her vil landskapet og opplevelseskvalitetene endres vesentlig, men 
detaljutførelsen av anlegget kan ivareta en del av kvalitetene her likevel. Området er i dag 
noe preget av støy fra dagens E39 og jernbanen som passerer inne i Tronvika.  

Ytre korridor vil ha vesentlige negative virkninger for turterrenget nord for Moi ved 
Haukeland. En dyp vegskjæring her vil redusere dette områdets verdi betraktelig (jf. Figur 7 
på neste side). Dette er konfliktfylt fordi området er lett tilgjengelig og mye brukt av barn og 
unge. Inngrepet er uheldig både for området som friluftsområde for hele Moi og for 
boligområdene omkring, som vil bli mindre attraktive ved at nær-turterrenget forringes 
vesentlig. 

Fra Eide ved Heskestad til rv.42 nord for Egersund går korridoren gjennom et tynt befolket 
område som i dag for en stor del er uten større tekniske inngrep. Konfliktene i dette 
området er av lokal karakter selv om tiltaket berører flere områder med gode 
opplevelseskvaliteter.  

Dalane friluftsråd har lagt til rette for friluftsliv med skiltede turstier og andre attraksjoner i 
dette området. Disse områdene har regional verdi ved at de er en del av friluftslivstilbudet 
for Egersund. Områdene ligger hovedsakelig sør for traséen, og det småkuperte landskapet 
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vil trolig hindre visuell og støymessig påvirkning av disse områdene. Ytre korridor passerer 
utkanten av Egersund på en forholdsvis gunstig måte ved at den krysser tvers over dalføret 
langs rv.42 og i en kort bru over en del av Fotlandsvatnet som ikke mest konfliktfylt mot 
nærmiljø og friluftsliv. Det vil likevel være et vesentlig inngrep og kan lokalt oppleves som 
svært inngripende. Videre vestover krysser korridoren gjennom Ognaheia, et regionalt viktig 
friluftsområde mellom Eige og Ognaelva der fravær av støy og tekniske inngrep i dag er en 
svært viktig del av opplevelseskvalitetene. Bruksintensiteten her er trolig moderat. Ettersom 
de omfattende vindkraftprosjektene i dette området er under etablering, vil noen verdier for 
friluftsområdene uansett gå tapt, slik at tillegget i konfliktpotensialet pga. ny E39 blir mer 
avgrenset. 

Vestover fra Ognaheiene, over Høg-Jæren til Lyefjell, passerer Ytre korridor gjennom 
områder som har til dels nasjonal verdi for friluftslivet. Her ligger Synesvarde-området som 
er et særegent og identitetsbærende område som er mye i bruk. Også området rundt 
Knudaheio ved Undheim har slike kvaliteter. Lenger mot nordvest ligger Melsvatnet som er 
et godt tilrettelagt friluftsområde for beboere i Bryne-området. Her er også lagt til rette for 
bevegelseshemmede. Fra Undheim mot Lyefjell er det vurdert en variant som kan komme i 
konflikt med turstier og friluftsområder ved Taksdalsvatn (Urådalen), og Lyngaland.  

I optimaliseringen av linjen i Ytre korridor er det lagt stor vekt på å redusere konfliktene 
tiltaket vil ha for disse nevnte verdiene. Likevel vil konfliktpotensialet over Jæren være stort 
mye på grunn av at området er tettere befolket enn ellers i utredningsområdet og at Jæren 
har en særlig posisjon som friluftsområde for store deler av det sentrale Rogaland 

Nord for Lyefjellet innover mot Sandnes øker folketettheten og dermed konfliktpotensialet 
for de nærmiljø- og friluftsområdene tiltaket berører jf. Figur 6. Varianten som går gjennom 
friluftsområdet Helgalandsmyra sør for Bogafjell, er særlig konfliktfylt. Her er det godt 
tilrettelagt turterreng for en stor befolkning. Dette området vil trolig bli vesentlig forringet 
eller ødelagt av ny E39 i denne varianten av korridoren. Varianten som ender i kryss ved 
Bråstein er mindre konfliktfylt, men begge berører Figgjoelva og randsonen til viktige 
friluftsområder nært Kvernaland og Frøyland. 

Samlet vurderes konfliktpotensialet til Ytre korridor være moderat til høyt for nærmiljø og 
friluftsliv. 



22 
 

 
Figur 7: Vurderte vegtraseer i korridorer forbi Moi. Bildet viser at Ytre korridor innebærer en 
daglinje i dyp skjæring gjennom et tilrettelagt turområde, mens Indre og Midtre korridor 
ligger i tunnel. 

Midtre korridor 

Midtre korridor har likt konfliktbilde som Indre korridor frem til Årrestad, og er lik Ytre 
korridor fra Ognaheiene på grensen mellom Eigersund og Hå kommune, til Sandnes. 

Der Midtre korridor er unik fra de andre korridorene, er konfliktpotensialet overveiende 
moderat til lite. Korridoren går nært viktige nærmiljøverdier i Heiene ved Helleland, men 
positive virkninger av avlastning av dagens veg veier antakelig opp de negative virkningene 
her.  

Kryssingen av Tengesdal forutsetter et inngrep med vesentlig negativ påvirkning på et lite 
boligområde. Selv om virkningene her er alvorlige for enkelte, er konflikten av lokal karakter 
og skal dermed ikke ilegges vesentlig vekt i denne vurderingen. Midtre korridors kryssing av 
Ognaheia mot punktet der den møter Ytre korridor, er jevnt over vurdert som noe mindre 
konfliktfylt enn Ytre korridor.  
Som for Ytre korridor er det konfliktene over Jæren og i utkanten av byområdene sør i 
Sandnes som har størst konfliktpotensial. Samlet sett vurderes konfliktpotensialet for Midtre 
korridor å være moderat. 
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Oppsummering 

Det er tre forhold som gjør at Ytre korridor klart kan vurderes å ha større konfliktpotensial 
enn de to andre korridorene: 

• Dagsonen som forringer eller ødelegger Hauklandsområdet nærtureterreng ved Moi 
• Nærføring til friluftsområder over Høg-Jæren med regional og til dels nasjonal verdi 
• Inngrep i friluftsområder sør i Sandnes med betydelig bruksintensitet. Dette punktet 

er særlig relevant for varianten med kryss mot dagens E39 ved Osli. 

Midtre korridor skåner Hauklandsområdet på samme vis som Indre korridor og det er derfor 
bare de to siste kulepunktene som er relevante for denne. 

Oppsummert er derfor Indre korridor vurdert å ha et relativt klart lavere konfliktpotensial 
sammenliknet med de to andre. Midtre korridor er noe bedre enn Ytre på grunn av 
forskjellene i konflikt ved Moi. 
 
Tabell 2. Oppsummering av konfliktpotensialet for nærmiljø og friluftsliv. 
 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 

Konfliktpotensial Lite til moderat Moderat til høyt Moderat 

Viktigste berørte 
områder  

Ualand, Bjerkreim-
Vikeså  
(lokale verdier) 

Moi, Synesvarden, 
Knudaheio, 
Melsvatnet, Sandnes 
sør 
(Regionale og 
nasjonale verdier) 

Synesvarden, 
Knudaheio, 
Melsvatnet, Sandnes 
sør  
(Regionale og 
nasjonale verdier) 

Rangering 1 3 2 
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3.1.3 Landskapsbilde 

Analysen av virkninger for landskapsbilde skal vurdere hvordan nye anlegg og inngrep vil 
kunne påvirke opplevelsen av kultur- og naturlandskapet. Vurdering av særlig utfordrende 
strekninger og punkt skal vektlegges, samt arkitektoniske vurderinger av større bruer og 
konstruksjoner. Det legges størst vekt på fjernvirkning, men i noen tilfelle er også 
nærvirkning av anleggene vesentlige.  

I denne fasen, med overordnede vurderinger som grunnlag for eventuelt å skille mellom 
virkninger for landskapsbildet mellom korridorene, er det lagt vekt på fjernvirkning av særlig 
utfordrende strekninger, dvs. spesielt viktige områder som kan få vesentlige inngrep. 

Figur 8. Eksisterende registreringer/vurderinger for landskap som ligger til grunn for 
vurderingene i dette notatet. 
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Kvalitetene ved landskapet i Rogaland er kartlagt og presentert i publikasjonen «Vakre 
landskap i Rogaland» utarbeidet i samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Stavanger 
Turistforening. Vurderingene her baserer seg på «Vakre landskap» og andre eksisterende 
registreringer som det er vist til i planprogrammet, jf. figuren under, samt nye befaringer og 
tilleggskartlegging i 2015 og 2016.  

Det er mye verdifullt landskap i undersøkelsesområdet. Spesielt gjelder dette daldragene, 
både store vanndominerte landskapsområder som eksempelvis Lundevatnet og 
Ørsdalsvatnet, og storskala kulturlandskap med mellomstore vann og elv i midtre partier, 
som Ualand – Helleland og Bjerkreimsvassdraget. I tillegg gjelder det flere mellom- og 
småskala kulturlandskap med stor kontrast til naken hei omkring, slik som ved 
Eigelandsvatnet og Øygreisvatnet. Videre er det typiske storskala kulturlandskapet på Jæren, 
spesielle formasjoner som kulturlandskapet på Eide, heilandskapet på Synesvarden og den 
grønne Bråsteinsvarden spesielt verdifulle. Større tekniske inngrep, særlig vindkraftområder 
og områder med mye industri eller veganlegg kan gjøre områdene som blir berørt mindre 
verdifulle i forhold til landskap. Ny E39 med fire felt og høy hastighet har stor bredde og stiv 
linjeføring både vertikalt og horisontalt, med mange store fyllinger og skjæringer i et variert 
og ofte sårbart landskap.  

Anlegget vil gi et annet visuelt inntrykk enn veganleggene som er i området fra før.  Tiltaket 
blir mer omfangsrikt og «stivt» i linje og form, og dermed ofte vanskelig å forankre til 
landskapets eksisterende former og linjer. Anlegget vil derfor utgjøre en fremmed form i de 
fleste delområder, med noen unntak der det er nyere veganlegg fra før, mest helt i øst og i 
vest. Tiltaket «beslaglegger» og deler verdifulle områder og kan dominere et større landskap 
mer enn bare det lokale. I noen områder er det likevel samsvar mellom veggeometri og 
topografi, og en akseptabel tilpasning er mulig. 

I de mest åpne landskap vil tiltaket ofte ha stor fjernvirkning, som ved Lundevatn, i 
Ualandsdalen, på Høg-Jæren, og i Jærens storskala kulturlandskap.  I mellom- eller småskala 
delområder, som eksempelvis ved Eidesvatnet, Dybingsvatnet med mange flere, kan 
konfliktpotensialet lokalt være stort, men utslaget i samlet konfliktpotensial kan bli mer 
begrenset fordi dette er mindre, avgrensede landskapsrom rom.  

Konfliktpotensialet av tiltaket er i utgangspunktet større enn det en har hatt fra veganlegg 
fra før i dette området.  Beskrivelsen av konfliktpotensialet under de enkelte korridorer tar 
utgangspunkt i de erkjennelsene som er gitt her, og gjentar for oversikten sin skyld ikke 
alltid de enkelte momentene. 

Indre korridor  

Korridoren følger i grove trekk dagens E39. Ved å samle tekniske inngrep i områder som 
allerede er berørt, unngår man å spre inngrep til nye områder med få inngrep i dag. Likevel 
kan det lokalt være middels eller stort konfliktpotensial, særlig der ny E39 går inn i områder 
i litt avstand fra dagens veg. 
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Konfliktpotensialet i forhold til landskap varierer. Stort (eller middels til stort) 
konfliktpotensial er konsentrert til en del hovedområder. Nedenfor gjennomgås disse 
sammen med varianter med lavere konfliktpotensial der dette er aktuelt.  

Indre korridor med kryss nord for Moi vil være eksponert og dominere opplevelsen av 
kulturlandskapet og Hovsvatnet. 

Nord for Ualandsvatnet er det verdifullt kulturlandskap og ny veg gir middels stort 
konfliktpotensial med landskapsverdiene. Videre nord for Teksevatn vil konfliktpotensialet 
være mindre i søndre variant langs dagens veg enn i nordre variant som berører store 
kulturlandskapsverdier med mange vatn, lite inngrep og dramatisk omgivende 
naturlandskap.   

Kryssing av Bjerkreimsvassdraget med høy bru over utløpet av Ørsdalsvatnet går gjennom et 
relativt urørt område med verdifullt landskap. 

Forbi Vikeså er det to varianter. Varianten som går langs Svelavatnet er en eksponert daglinje 
som beslaglegger kulturlandskap, går over Bjerkreimselva i høy bro før den bøyer av mot 
vest i stor tosidig skjæring langs Svelavatnet og deretter krysser kulturlandskapet Store Svela 
før den går videre i tunnel. Varianten som krysser Bjerkreimselva og går inn i tunnel mot 
Litle Svela, har lavere konfliktpotensial.  

På strekningen Bue-Skurve vurderes konfliktpotensialet i hovedsak til middels til stort for 
varianten som dreier av fra dagens E39-korridor vestover over gjennom relativt uberørt mark 
og beiteområder ved Kringlelia. Varianten i Søylandsdalen langs dagens E39 har samlet sett 
det laveste konfliktpotensialet på denne delstrekningen. 
Samlet vurderes Indre korridor å ha middels konfliktpotensial i forhold til landskap. Sett i 
forhold til korridorens lengde, er likevel den direkte konflikten med landskap lokalisert til 
mest avgrensede deler av korridoren, og der det er størst konflikt fins det varianter med dels 
langt mindre negativt konfliktpotensial. Dersom en konsekvent velger de minst negative 
varianter for landskap, kan sum kanskje komme så lavt som lite til middels negativt 
konfliktpotensial. 

Ytre korridor 
Ytre korridor går både gjennom store sammenhengende naturområder, ofte med relativt lite 
spor etter menneskelig aktivitet, og gjennom kulturlandskap med betydelige 
landskapsverdier.  

Det er områder med middels til stort konfliktpotensial over store deler av Ytre korridor. 
Nedenfor er det gitt en oversikt over områder med stort konfliktpotensial for 
landskapsbildet. Der det er varianter med lavere konfliktpotensial, er dette omtalt. 

I øst gjelder dette spesielt i Tronvika med kryss på fylling i Tronvika, dyp skjæring i 
kulturlandskap nord for Moi, og kryss ved Eidsvatnet hvor veganlegget beslaglegger en lav, 
eksponert flate med kulturlandskap.  
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I midtre deler er det til dels stort konfliktpotensial i områdene omkring Dybingsvatn og 
Grøsfjellvatn, med flere fyllinger, skjæringer og broer som vil dominere og dele viktige 
landskapselementer i små- og mellomskala kulturlandskap med mange vann. Også ved 
andre flere mellomstore vann, som f.eks. Fotlandsvatnet og Sauatjørna og flere andre, vil det 
verdifulle landskapet få store endringer som følge av veganlegget. 

Over Høg-Jæren til Lyefjell er det store, relativt urørte heiområder der vegen vil dele og 
dominere landskapet, mens en forbi turområdene ved Synesvarden i hovedsak foreslår 
tunnel. Etablering av vindmølleparker i kystlyngheiene vil redusere områdets 
landskapsverdier. Videre mot vest vil ny E39 gå inn det mer storskala dyrkningslandskapet 
på Jæren med et kulturlandskap med store verdier som korridoren flere steder deler eller 
beslaglegger. Vegen vil bli eksponert i det åpne landskapet.  

Dagsone etter Lyefjell går gjennom kulturlandskapet ved Kvernaland til den deler seg i to 
varianter inn mot dagens E39. Den ene varianten ligger i øst og går dels i tunnel og ut i et 
større sammenhengende område med kulturlandskap ved Bråsteinsvatnet. Det andre 
varianten går lenger vest i dagsone og krysser kulturmark og Figgjoelva til Osli. Begge 
variantene i dette området har middels stort konfliktpotensial mot store landskapsverdier. 

Samlet sett vurderes Ytre korridor å ha middels til stort konfliktpotensial i forhold til 
landskap.   

Midtre korridor 

Konfliktpotensialet mot landskap i Midtre korridor er likt med Ytre korridor i sørøst og Indre 
i nordvest. Vurderingene i dette kapitlet tar for seg korridoren sør for Teksevatnet langs 
dagens veg ved Ualand og kryss nord for Moi. Korridoren ligger her nær dagens E39 fram til 
der den bøyer av ved Årrestad.  Midtre korridor unngår kryssing av områder med betydelige 
landskapsverdier ved Eidsvatnet, Dybingsvatnet, Grøsfjellvatn og flere mellomstore vann som 
Fotlandsvatnet, Sauatjørnet, m.m..  

Korridoren krysser det verdifulle landskapet langs Bjerkreimsvassdraget («Meget vakkert 
landskap») på et av de smalere partiene, men likevel med middels til høyt konfliktpotensial 
lokalt. 

Vestover fra Bjerkreimsvassdraget går korridor gjennom kysthei i «Vakkert landskap» i 
Ognadalen og med omtrent samme middels høye konfliktpotensial som Ytre korridor fram til 
de møtes ved Hagavatnet.  

Korridoren unngår direkte konflikt med tre av områdene vurdert som «Vakkert landskap» i 
Vakre landskap i Rogaland, men kommer dårligere ut enn den Indre korridoren på grunn av 
stort konfliktpotensial i vest.  

Samlet vurderes denne korridoren å ha middels konfliktpotensial, og rangeres mellom Ytre 
og Indre.  
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Oppsummering 

De tre korridorene har i «dårligste» kombinasjoner av varianter middels eller middels til stort 
konfliktpotensial. Indre korridor kommer likevel litt bedre ut enn de to andre i oppsummert 
konfliktpotensial. Det som skiller aller mest er forbedringsmulighetene dersom en velger 
varianter som er minst negative.  
Her peker Indre korridor seg ut som den klart beste, ettersom den har varianter som i sum 
kan gi lite til middels konfliktpotensial, dette gjelder både Årrestad/Bjerkreim og 
Søyland/Skurve.   
 
Tabell 3. Oppsummering av konfliktpotensial for landskapsbilde. 
 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 
Konfliktpotensial Lite til middels  Middels  Middels til stort 

Viktigste 
områder med 
stort konflikt-
potensial 
 

Ualand. 
Kryssing av 
Bjerkreimsvassdraget. 
Daglinje forbi Vikeså. 
Søyland – Kringlelia. 

Kryss i Tronvika. 
Områder med små- 
og mellomskala 
kulturlandskap med 
mange vann på strek-
ningen via Grøsfjell 
mot Eigersund. 
Heiområdene på Høg-
Jæren og kulturland-
skapet inn mot 
Sandnes 

Samme som Indre i 
øst og Ytre i vest, men 
unngår noen av de 
mest konfliktfulle 
områdene til Indre 
korridor øst for 
Egersund.  
Berører 
Bjerkreimsvassdraget 
og Ognadalen. 

Rangering 1 3 2 
 

3.1.4 Naturressurser 
I planprogrammet er det lagt til grunn at naturressursene som skal vurderes er landbruk, 
fiske, vannressurser, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. I kartleggingen av 
utredningsområdet er det fokusert på landbruksressurser, vannressurser og georessurser. 
Tema fiske er vurdert å være lite relevant i utredningsområdet, med mulig unntak for 
Bjerkreimselva som er ei svært god lakseelv. Bjerkreimselva er handtert under naturmangfold 
i kapittel 2.1 og under nærmiljø og friluftsliv i kapittel 2.2. 
 
I planprogrammet vektlegges tema landbruk, og området Dalane som krysses av alle 
korridorene, er i hovedsak preget av småskala landbruk. Noen unntak finnes i dalførene fra 
Egersund oppover mot Helleland og Ualand, mot Bjerkreim og Vikeså og mot Bue og 
Søyland. Se kart under som viser landbruksressursene i området. 
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Figur 9: Landbruksressurser som ligger til grunn for vurderingene i notatet. 
 

Området på Jæren som krysses av Midtre og Ytre korridor er et nasjonalt viktig område for 
jordbruksproduksjon. Området har en lang vekstsesong og jevn tilgang på nedbør, noe som 
gir forutsetninger for gode avlinger på store sammenhengende arealer. De sør-østre deler av 
Jæren står i sterk kontrast til resten av området. Her er naturressursstrukturene mer lik 
Dalane. 

Flere av korridorene krysser vannressurser, blant annet drikkevannskilder. Sikring av disse 
vil inngå i kostnadene med vegutbyggingen. Korridorene synes å ha et lavt konfliktpotensial 
mot vannressurser. Vannressurser er derfor ikke vurdert nærmere i denne gjennomgangen. 

Korridorene krysser også georessurser, men disse er for det meste av lokal betydning. 
Unntaket er apatittforekomsten på Ualand kalt «Teksevatnet» som er av internasjonal 
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betydning og som krysses av Midtre og Indre korridor. Ved Kvernaland krysser Ytre og 
Midtre korridor den nasjonalt viktige forekomsten av sand og grus «Nordre Kalberg» og 
pukkforekomsten «Søndre Kalberg». Tema blir omtalt der det er relevant. 

I tillegg til kvalitative vurderinger for hver korridor er en kvantitativ sammenligning av 
korridorene ved beregning av arealbeslag presentert til slutt. 
 

Indre korridor 
Fra Tronvika til Moi er det små og smale partier med jordbruksareal. På Moi derimot, i 
dalføret ned mot Hovsvatnet, er det store sammenhengende fulldyrka areal med god 
arrondering. Kryss og veglinje på Moi utgjør en direkte konflikt med dyrka marka der. 

Videre er det variantene gjennom Ualand som kommer i direkte konflikt med større 
sammenhengende jordbruksareal. En variant går sør for Teksevatnet langs dagens E39, og 
en går nord for vannet. Begge variantene krysser fylldyrka mark og innmarksbeite, men det 
er varianten i sør, langs dagens E39 som krysser de beste områdene. Ny E39 vil dele opp 
området ytterligere og redusere driftsgrunnlaget, men barrierevirkningen er større for 
varianten nord for vannet som ikke har slike barrierer i dag.  

Apatittforekomsten «Teksevatnet» sammenfaller med jordbruksarealene i området og bidrar 
til et høyt konfliktpotensial i begge variantene, men graden av direkte konflikt med 
forekomsten er uavklart fordi avgrensingen av ressursen for aktuelle driftsmetoder ikke er 
kjent. Variantene har likt konfliktpotensial. 

Videre i korridoren ligger det neste konfliktområdet nærmere Vikeså, der en variant krysser 
Bjerkreimselva og går rett inn i tunnel mot Litle Svela, mens den andre går i daglinje 
gjennom både skog, innmarksbeite og dyrka mark mot Vikeså og krysser Store Svela før den 
går inn i tunnel. Korridoren nærmest Vikeså er i størst konflikt med landbruksarealer, mens 
varianten i sør krysser arealene på kortere strekninger og med lavere konfliktpotensial. 

Fra Bue og nordover mot Skurve går en variant i en vestlig linje som først er i direkte konflikt 
med dyrkamarka på Søyland og deretter krysser innmarksbeitene forbi Kringlelia. Den andre 
varianten går i Søylandsdalen først øst for dagens E39 og deretter på vestsiden. Her er det 
langstrakte og smale areal med fulldyrka mark som dominerer med innmarksbeiter i 
randsonene. Varianten i Søylandsdalen har det laveste konfliktpotensialet fordi den i mindre 
grad deler opp funksjonelle arealer med dyrka mark enn den andre varianten. 

Oppsummert ligger de største konfliktene for Indre korridor på Moi, Ualand, ved Vikeså og 
på strekningen Bue-Skurve. I disse områdene vurderes konfliktpotensialet som stort. 
Korridorens lengde tatt i betraktning er likevel den direkte konflikten med naturressurser 
lokalisert til avgrensede deler av korridoren.  

I sum vurderes Indre korridor til å ha middels konfliktpotensial mot naturressurser. 
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Ytre korridor 

Ytre korridor passerer jordbruksområdet på Moi i bru over dalen før den fortsetter igjen i 
tunell fram til jordbruksområdet på Eide. På Moi har jordbruksområdet høy verdi, men 
kryssingen av området er lite konfliktfylt ettersom det er bro og ikke er kryss der i denne 
korridoren. Derimot ligger det et kryss på Eide, med tilførselsveg til dagens E39, som har 
stort konfliktpotensial med landbruksarealene der. 

Korridoren fortsetter videre til Grøsfjellvatnet, med flere tuneller og broer. Her er det 
småskala landbruksområder, med blanding av både skog- og jordbruksressurser. Flere 
større jordbruksområder ligger spredt langs korridoren videre mot Gravdal, men veglinjen 
krysser arealene med korte strekninger eller går utenom og kommer i liten konflikt med 
jordbruksarealene.  

På strekningen videre på Jæren mot Lyefjell, er det store jordbruksområder av høy kvalitet. 
Området mellom Undheim og Lyefjell er registrert som kjerneområde landbruk. Korridoren 
krysser flere steder store sammenhengende jordbruksareal, både med fulldyrka mark og 
innmarksbeite. Her vil viktige jordbruksressurser gå tapt, gårdsbruk splittes og 
driftsforholdene bli forverret. På denne strekningen er det stort konfliktpotensial mot 
landbruk. 

Korridoren kommer videre ut i dagen etter Lyefjell og går i dagsone gjennom et åpent beite- 
og jordbrukslandskap ved Kvernaland til den deler seg i to varianter inn mot dagens E39. 
Den ene ligger i øst og går i tunnel og kommer ut i et større sammenhengende område med 
fulldyrka mark ved Bråsteinsvatnet. Det andre går lenger vest i dagsone og krysser 
innmarksbeiter og grus-  og pukkforekomster av nasjonal verdi. Begge variantene har stort 
konfliktpotensial. 

Oppsummert ligger de største konfliktene for Ytre korridor på Jæren, der korridoren krysser 
områder med fulldyrka arealer som ligger i funksjonell sammenheng med store 
innmarksbeiter. Disse jordbruksarealene har nasjonal verdi og konfliktpotensialet i denne 
delen av strekningen er stort. Det gjelder selv om store deler av korridoren lenger sør går 
utenom jordbruksområdene og har lavt konfliktpotensial. 

Samlet sett vurderes Ytre korridor til å ha middels til stort konfliktpotensial. 

Midtre korridor 

Midtre korridor er lik Ytre korridor i vest og Indre korridor i øst og det er bare ett delområde 
på midten som er unikt for denne korridoren. Dette er strekningen mellom Årrestad og 
Gravdal ved Ognadalen. Ved Årrestad krysses flere større sammenhengende 
jordbruksområder og konfliktpotensialet er høyt. Videre krysser korridoren 
jordbruksarealene med korte strekninger eller går utenom og konfliktpotensialet er lavere. 
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Øst for Årrestad og vest for Gravdal har korridoren samme konfliktpotensial mot 
naturressurser som i henholdsvis Indre og Ytre korridor. Det innebærer stort 
konfliktpotensial både i starten og slutten av korridoren. 

Midtre korridor har dermed samme konfliktpotensial som Indre korridor på Moi og Ualand, 
og som Ytre korridor over Høg-Jæren til dagens E39 i Sandnes. I sum fører dette til at Midtre 
korridor vurderes til å ha stort konfliktpotensial. 

Oppsummering  

I tillegg til de kvalitative vurderingene av konfliktpotensialet, er det også gjort beregning av 
arealbeslaget for hver enkelt korridor. Dette gir en indikasjon på forskjeller mellom 
korridorene, uten at det gir det komplette bildet av konfliktpotensialet. Det er et 
«minimumsbeslag» som presenteres her, arealbeslag til anlegg, rigg, serviceveger mm er 
ikke tatt med.  Det er heller ikke tatt hensyn til mulighet for massforflytninger og nydyrking 
samt mulig reetablering av landbruksareal mot vegfyllinger. Det må også presiseres at 
arealbeslaget er gjort for alle teiger av alle størrelser og uten hensyn til oppdeling og 
eventuell forverring av driftsforhold. Dette er viktige vurderinger som inngår i 
konsekvensutredningen og som kan gi andre utslag enn rene vurderinger av arealbeslaget 
alene. De relative forskjellene mellom korridorene er likevel representativt. 

Samlet sett er arealbeslaget ikke stort for ca. 10 mil lang fire felts motorveg. Det lave 
arealbeslaget skyldes dels at korridorene på lange strekninger er uten særlig berøring med 
landbruksområder, men også fordi veglinjene er søkt lagt slik at de i så lite grad som mulig 
skal berøre verdifulle og produktive arealer i landbruksområdene.  

Av tabellen nedenfor ser vi at det er arealtypene fylldyrka jord, innmarksbeite og skog med 
høy bonitet som har arealbeslag av betydning. For disse arealtypene er det Indre korridor 
som kommer marginalt bedre ut enn Ytre korridor. Arealbeslaget på Midtre korridor er noe 
større fordi den kombinerer strekningene i Ytre (Ualand) og Indre (Jæren) med mest beslag 
av verdifulle arealer. 
 
Tabell 4. Samlet minimum arealbeslag i daa innen korridorer i Rogaland, variasjonene viser 
forskjellen på største og minste arealbeslag i korridoren når ulike variantene kombineres.  
Arealtyper Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 
Fulldyrket jord 340 - 410 410 - 460 500 - 550 
Overflatedyrket jord 0 - 15 10 20 
Innmarksbeite 440 - 470 450 560 
Skog - Høy bonitet 220 420 – 480 310 - 370 
Skog - Svært høy bonitet 40 – 20 10 20 

 

Den kvalitative vurderingen av konfliktpotensial i korridorene viser at Indre korridor har et 
middels konfliktpotensial. Ytre korridor er vurdert til å ha middels til stort konfliktpotensial 
og Midtre korridor kommer dårligst ut med stort konfliktpotensial. 
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Ut fra arealbeslaget ser vi at Indre korridor kommer marginalt bedre ut enn Ytre korridor, 
mens det er noe større avstand opp til Midtre korridor.  

Samlet kommer Midtre korridor dårligst ut, mens Indre og Ytre er mer like. Indre har likevel 
et marginalt lavere arealbeslag og klart lavere konfliktpotensial og kommer derfor best ut av 
disse. Den avgjørende forskjellen ligger i at Ytre krysser nasjonalt viktige landbruksområder 
på Jæren, noe som gir et høyere konfliktpotensial enn korridoren i Indre. 
 
Tabell 5. Oppsummering av konfliktpotensial for naturresurser. 
 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 
Konfliktpotensial Middels Middels til stort Stort 
Viktigste 
områder med 
stort konflikt-
potensial 
 

Moi, Ualand, ved 
Vikeså og strekningen 
Bue-Skurve. 

Jæren, områder med 
fulldyrka arealer som 
ligger i funksjonell 
sammenheng med 
store innmarksbeiter. 

De viktigste 
områdene både for 
Indre og Ytre 
korridor: Moi, Ualand 
og Jæren, samt 
Årrestad 

Rangering 1 2 3 
 
 
 

3.1.5 Kulturmiljø 

Korridorene er av slik lengde at konflikt med kulturminner må påregnes. 
Utredningskorridorene er også av en slik bredde at en viss fleksibilitet kan forventes for å 
unngå direkte konflikt med kulturminner eller de største verdiene innenfor ulike kulturmiljø 
og i kulturlandskapet. 

I en overordnet sammenligning av korridorer fokuseres det derfor på kulturminner av størst 
verdi, og på områder med størst tetthet av slike, for å avdekke områder med størst 
konfliktpotensial. 

Rogaland er fylket hvor kulturminnekategorien «gårdsanlegg fra jernalder» er vanligst 
forekommende. Kategorien opptrer gjerne sammen med gravfelt og rydningsrøyser, og 
vurderes som kulturminner av nasjonal verdi. Anleggene i Rogaland har vært sentrale i vår 
forståelse av jernalders bosetning og ressursutnyttelse og vil også i fremtiden ha et stort 
kunnskapspotensial. Anleggene i Rogaland er dessuten mer synlige enn anlegg i andre deler 
av landet siden de består av mye stein, og har dermed også opplevelsesverdi. Mange anlegg 
fremstår som lesbare kulturminner, man kan se grunnmurer, geiler (ledegjerder), gardsfar 
og sammenhengen med gravminner og rydningsrøyser. 
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Figur 10. Kulturlandskap og kulturminner i utredningskorridorene. 
 

Slike kulturminner i sammenheng vil utgjøre verdifulle kulturmiljø hvor tiltak fort vil føre til 
store konflikter med kulturminneverdier. I en overordnet silingsfase, vil det være naturlig å 
fokusere på disse områdene. Imidlertid kan også områder som dekker mindre arealer ha høy 
kulturhistorisk verdi, som fredete gårdstun og enkeltstående gårdsanlegg. 

Selv om et veganlegg unngår direkte konflikt med et kulturminne og dets fem meter 
vernesone, kan et veganlegg av store dimensjoner medføre stor skade for et kulturminne 
eller et kulturmiljø, ved å skape barrierevirkning eller bryte sammenhenger, og redusere 
historisk lesbarhet og forståelse. Dette innebærer et konfliktpotensial. Også her vil områder 
med stor kulturminnetetthet fort være mer sårbart for inngrep. 
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Kulturminner som fremstår i en opprinnelig sammenheng vil ha større sårbarhet for nye 
inngrep i nærmiljøet. Kulturminner og miljøer som allerede har nærføring til, eller er brutt av 
moderne anlegg, kan sies å ha noe større toleranse for nye inngrep. 

Indre korridor 

Områder i Indre korridor som peker seg ut med større konsentrasjoner av kulturminner og 
størst konfliktpotensial, er gravminner ved Haukland, gardsanlegg og gravminner ved 
Byrkjemo, og Årrestad med vestre del av Teksevatnet med fredet gardstun, gravfelt, 
gardsanlegg, fangstminner, steinalderlokalitet etc. Holmen ved Vikeså har viktige 
gårdsanlegg, gravfelt, rydningsrøyser, og det er en rekke bevarte gårdsanlegg rundt Vikeså.  

 

 

Kulturminnene på Byrkjemo er i berøring med en nordre variant gjennom Ualand, en søndre 
variant unngår denne konflikten. Begge variantene går imidlertid gjennom Årrestad vest for 
Teksevatn, gjennom et område med relativt stor kulturminnetetthet. 

Figur 11. Vikesåområdet. De mange velbevarte ødegårdsanleggene må sees i 
sammenheng, og danner samlet et større viktig kulturmiljø. Dalføret med 
Holmen og Gjedrem danner et annet viktig kulturmiljø.  
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Det må påregnes at tiltaket vil medføre nærføring til viktige kulturminner i flere av de nevnte 
områdene. Det er området Holmen og gårdsanleggene rundt Vikeså som skiller seg ut som 
særlig utfordrende. Holmen og Gjedrem i dalføret hvor Bjerkreimsvassdraget går fra 
Svelavatnet, har mange verdier i form av gravminner og et større ødegårdsanlegg i et relativt 
trangt dalføre. Kulturminnene er godt integrert i et jordbrukslandskap og vil være sårbart 
ikke bare for direkte konflikt, men også indirekte påvirkning av større veganlegg. Dalføret 
omrammer et viktig kulturmiljø med relativt høy autentisitet. 

Rundt Vikeså er det en rekke større, godt bevarte ødegårdanlegg av høy verdi. Disse 
anleggene må også sees i sammenheng, og i Vikeså med utspringende dalfører kan vi 
nærmest snakke om en ødegårdsgrend. Imidlertid ligger de ulike anleggene i noe avstand 
fra hverandre, noe som gir muligheter til gjennomføring av veg i dette området. E39 går 
allerede gjennom området og har brutt ødegårdsanlegget Storsheien. De alternative 
variantene som er presentert, har begrenset direkte konflikt, men har likevel et stort 
konfliktpotensial i dette området. Tettheten av større, godt bevarte ødegårdsanlegg danner 
et viktig miljø som strekker seg over et relativt stort areal. 

Konfliktpotensialet for Indre korridor vurderes til middels til stort. Området rundt Vikeså og 
Holmen trekker potensialet opp. 

Ytre korridor 

I Ytre korridor peker disse områder seg ut med store kulturminneverdier: Haukland, Åsen, 
Grøsfjell, Øgrei, og Eige, Storamoset, Knudahei, Halland, Kalberg og Bråstein.  

Knudahei har kulturhistorisk verdi som Arne Garborgs sommerstue i et miljø som er kjent 
gjennom hans «Knudaheibrev». Sør for Knudahei ligger forøvrig gårdsanlegget 
Freistadbakkjen. Storamoset og Synesvarden har kulturhistoriske verdier i form av 
steinalderboplasser rundt Storamoset med lynghei og gammelt kulturlandskap. Lynghei 
forekommer flere steder i utredningsområdet, men Synesvarden er landskapsvernområde for 
landskapstypen. Korridoren går imidlertid i østkant av dette miljøet. 

De øvrige nevnte kulturminnene er i stor grad jernalders gårdsanlegg med typiske tilhørende 
minner som gravfelt og rydningsrøyser. De opptrer i en viss konsentrasjon ved 
Grøsfjellvatnet og Eige, men svært konsertert ved Halland og i Kalbergsområdet.  

Spor av jernalder gårdsanlegg på Halland står i direkte forbindelse med Lyngaland, som er 
landskapsvernområde og et klassisk eksempel på gårdsanlegg. De ulike anleggene og 
enkeltminnene på Halland er svært tallrike og dekker et større område som fremstår som 
autentisk. Gjennomføring i dette området vil bli svært vanskelig i forhold til kulturminner. En 
vil ramme et mindre antall enkeltminner, men dette vil være svært negativt siden disse vil 
være viktige bestanddeler i området som helhet. Vest for Halland og Hååna har det tidligere 
også vært store kulturminnebestander, men disse er fjernet under tidlig modernisering av 
jordbruket på 1800-tallet. 
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I Kalbergområdet er miljøet noe mer brutt opp av nyere virksomhet, da særlig sandtak. Her 
er det det likevel flere større fredete områder med gravfelt og rydningsrøyser, og en rekke 
mindre områder med gårdsanlegg og enkeltminner. Det er påvist flere kulturminner helt 
nylig. Kulturminnetettheten vil gjøre det utfordrende å legge et veganlegg som viser 
tilstrekkelig hensyn til kulturminnene også her. 

Ytre korridor går gjennom Høg-Jæren i områder som er relativt lite påvirket av anlegg av 
denne størrelse. Selv om en trase i korridoren kan unngå direkte konflikt med automatisk 
fredete kulturminner, vil den virke negativt inn i et stedegent kulturlandskap ved å tilføre et 
nytt element, i større grad enn for Indre korridor. 

Ytre korridor vurderes samlet å ha stort konfliktpotensial. Det er nordre del av korridoren 
som trekker opp konfliktpotensialet. 

 

 
Figur 12. De automatisk fredete kulturminnene på Halland og Lyngaland danner et større 
kulturmiljø av ulike spor med en indre sammenheng fra jernalderen. Noe sør, ved Undheim, 
vil Knudahei kreve spesiell oppmerksomhet men håndteres på en skånsom måte ved 
foreslått korridor. 
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Midtre korridor 

I tillegg til felles områder med Indre og Ytre korridor, er det viktige kulturminneområder i 
Midtre korridor fra vestre del av Teksevann til Gravdal. Strekningen kan skildres som 
«typisk» for dette prosjektet, med flere spor av jernalders gårdsanlegg, hvorav mange er 
heller små. Det er noe større tetthet av kulturminner nord for Bryneslandvatnet, og 
korridoren forutsetter også en tilførselsveg sørvest for Bryneslandsvatnet over Lomeland. 
Her er det et par godt bevarte anlegg. Området som peker seg ut som viktigst på denne 
mellomstrekningen er rundt Tengesdal, med bevarte spor av et større anlegg. 

Midtre korridor er utfordrende vest for Teksevann, men særlig gjennom strekningen felles 
med Ytre korridor gjennom Halland og Kalbergområdet. Derfor vurderes Midtre korridor 
samlet til å ha stort konfliktpotensial. 
 

 
Figur 13. Kalbergområdet fremstår som mindre autentisk, like fullt er det også her stor 
tetthet av automatisk fredete kulturminner som dekket store arealer og danner et 
sammenhengende jernaldermiljø  



39 
 

Oppsummering 

Rogaland er fylket i Norge med flest bevarte ødegårdsanlegg fra jernalderen. Denne 
kulturminnekategorien, med typisk tilhørende strukturer som gravfelt og rydningsrøyser, 
dominerer korridorene som utredes. Dette er kulturminner av nasjonal verdi, og områder 
med større konsentrasjoner av slike er særlig verdifulle og danner viktige kulturmiljø. Alle 
korridorene går også gjennom områder med særlige konsentrasjoner av slike anlegg. For 
Ytre korridor gjelder dette særlig Halland, men også Kalbergområdet. For Indre korridor 
gjelder det anleggene rundt Vikeså med Holmen. 

Ettersom det er større avstand mellom ulike gårdsanlegg, og ettersom det allerede er 
veganlegg mellom dem i Vikeså, vurderes dette området å ha større tålegrense for et nytt 
veganlegg enn et «ubrutt» landskap som Halleland. 

Konfliktpotensialet vurderes som middels til stort for Indre korridor. Konfliktpotensialet 
vurderes til stort for Midtre og Ytre korridor. Det er nordligste del, den felles delen for Ytre 
og Midtre korridor, som har størst konfliktpotensial. Sør for dette har trolig Midtre korridor 
noe større konfliktpotensial enn Ytre korridor, men denne forskjellen er langt mindre enn 
mellom disse to korridorene og Indre korridor. Derfor er både Ytre og Midtre korridor 
vurdert til stort konfliktpotensial. I en rangering av korridorene vil Indre korridor rangeres 
som best, og Midtre korridor kan rangeres som noe dårligere enn Ytre. Forskjellen mellom 
Indre korridor og de øvrige er markant, mens forskjell mellom Ytre og Midtre er liten. 

 
Tabell 6. Oppsummering av konfliktpotensial for kulturminner. 
 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 
Konfliktpotensial Middels til stort Stort Stort 
Områder med 
særlig stort 
konfliktpotensial 

Gravminner og større 
ødegårdsanlegg ved 
Holmen og rundt 
Vikeså 

Særlig Halland med 
viktig sammenheng til 
Lyngaland, og 
Kalbergområdet,  

Samme områder som 
Ytre korridor. I tillegg 
bevarte spor av større 
gårdsanlegg ved 
Tengesdal 

Rangering 1 2 3 
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3.1.6 Oppsummering ikke prissatte virkninger 
Tabellen under oppsummerer rangeringen mellom korridorene for alle ikke prissatte tema. 
 
Tabell 7. Oppsummering av rangering av konfliktpotensialet for ikke prissatte konsekvenser. 
 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 
Naturmangfold 1 3 2 
Nærmiljø og 
friluftsliv 

1 3 2 

Landskapsbilde 1 3 2 
Naturresurser 1 2 3 
Kulturmiljø 1 2 3 
Samlet 1 3 2 

Rangeringen gir ikke informasjon om hvor store konfliktene er. Det er betydelige konflikter 
mot ikke prissatte konsekvenser for alle korridorer. Et stort veganlegg med fire felt og stiv 
kurvatur over ca. 100 km vil med nødvendighet komme i konflikt med noen interesser og 
verdier. Over så lang strekning kunne vi kanskje ventet at forskjellen mellom korridorene ble 
liten. Der en korridor har mindre konfliktpotensial i et område og større i et annet, og visa 
versa for andre korridorer, kunne vi i sum ventet at forskjellene mellom tema og områder 
utjevnet seg over de lange strekningene. Men gjennomgangen av konfliktpotensialet basert 
på best tilgengelig og oppdatert kunnskap vurdert av fagekspertise på feltet, viser at Indre 
korridor kommer best ut for alle tema.  

Vurdering av konfliktpotensialet på et overordnet nivå innebærer usikkerhet. En mer detaljert 
konsekvensutredning av korridorene kan nyansere resultatene, men når alle tema 
konkluderer med at Indre korridor kommer best ut, er rangering av Indre korridor som den 
med minst konfliktpotensial en robust konklusjon.  Grunnen til dette er at Indre korridor 
dels går i områder som det allerede er berørt av veganlegg, det jamt over er mindre og færre 
konfliktområder, og der det er stort konfliktpotensial som for f.eks. kulturminner ved 
Holmen og Vikeså, så er det større og flere konflikter i andre korridorer.  

Ytre og Midtre korridor går over Høg-Jæren og inn mot dagens E39 i Sandnes. Alle tema har 
identifisert store konfliktpotensialer med nye E39 i dette området. Dels er det store og 
mange verdier i området, og dels er det områder som er uberørte hvor et nytt stort og 
dominerende veganlegg vil endre karakteren og verdien i disse områdene i vesentlig større 
grad enn i Indre korridor. 

Samlet er det mindre forskjell mellom Midtre og Ytre korridor, enn mellom disse to og Indre 
korridor. Ytre korridor rangeres for tre av konsekvenstemaene med større konfliktpotensial 
enn Midtre korridor. For naturressurser og kulturmiljø kommer Midtre korridor dårligere ut 
enn Ytre fordi den fanger opp de mest konfliktfylte områdene som er felles med Indre og 
Ytre korridor.  

Oppsummert har Indre korridor et mindre konfliktpotensial enn de to andre, og Ytre Korridor 
har noe høyere konfliktpotensial enn Midtre. 
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3.2 Prissatte konsekvenser 
 
Prissatte konsekvenser er beregnet basert på eksempellinjer i korridorene som er vist i 
tabellen under. 

3.2.1 Kjørelengder og stigningsforhold  
Alt Korridor Lengde [km] Kjøretid [min] 

  Lyngdal vest-
Sandnes 

H8 standard, 
110 km/t 

1 Indre korridor via Lølandsvatn 102,2 56,3 

2 Indre korridor via Flikka 101,9 56,1 

3 Ytre korridor via Lølandsvatn 111,3 60,7 

4 Ytre korridor via Flikka 110,6 60,3 

5 Midtre korridor via Lølandsvatn 109,5 59,7 

6 Midtre korridor via Flikka 109,2 59,5 

7 Ny indre korridor via Lølandsvatn 106,3 58,6 

8 Ny indre korridor via Flikka 106,0 58,4 

 
Figur 14 Lengde og kjøretid for 8 utvalgte linjer mellom Lyngdal vest og Sandnes. Kjøretid 
beregnet ut fra skiltet fartsgrense. 
 
Figur 13 viser at indre korridor via Flikka er den med korteste kjørelengde fra Lyngdal vest til 
Osli. Midtre korridor via Flikka er ca. 7,2 km lenger, mens ytre korridor via Flikka er ca. 8,7 
km lenger.  
 

 
Figur 15 Høydeforskjeller (brutto stigning) begge retninger mellom Feda og Sandnes langs 
eksempellinjene.  
 
Brutto stigning for de ulike alternativene er beregnet for strekningen Feda – Sandnes fra 
lengdeprofil på eksempellinjene i hver korridor. For å få sammenlignbare sluttpunkt er 
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strekningen mellom Ålgård og Sandnes for indre korridor beregnet fra linjen i vedtatt 
kommunedelplan for Hove – Ålgård. For strekningen Lyngdal vest – Feda er det ingen 
forskjeller på korridorene. 
 
De totale høydeforskjellene er minst for indre korridor via Flikka. Ytre korridor har til 
sammen ca. 180 m mer stigning enn den indre, mens midtre korridor har ca. 210 meter mer 
enn den indre. Alle alternativ får 135 m ekstra stigning ved å gå via Lølandsvatn i stedet for 
Flikka på strekningen gjennom Flekkefjord. 
 

3.2.2 Trafikk  
 
Trafikkmengden på de ulike korridorene avhenger av hvor den framtidige vegen går i forhold 
til trafikkstrømmene, kryssenes plassering, og vegens lengde. 
 

 
Figur 16 Trafikktall på utvalgte punkter for indre korridor via Lølandsvann til Ålgård øst i 
2029 og 2050 (alt. 1). 

 
Figur 17 Trafikktall på utvalgte punkter (med ny indre korridor Moi-Bue) via Lølandsvann til 
Ålgård øst i 2029 og 2050 (alt. 7) 
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Figur 18 Trafikktall på utvalgte punkter på midtre korridor via Lølandsvann til Ålgård øst i 
2029 og 2050 (alt.5) 

 
Figur 19 Trafikktall på utvalgte punkter på ytre korridor via Lølandsvann til Ålgård øst i 2029 
og 2050 (alt.3) 
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3.2.3 Investeringskostnader 
 

 
Figur 20 Investeringskostnader for ulike korridoralternativer. Mrd. 2016-kroner inkl. mva. 
 
I kostnadsberegningene er det tatt med kostnader til følgende tilførselsveger/ lokalveger: 
- Ny tilførselsveg ned til dagens E39 ved Flikka for indre korridor via Lølandsvatn. 
- Oppgradering av fv. 32 fra kryss ved Grøsfjell mot Eia for ny indre korridor. 
- Ny korridor for rv. 42 fra Lomeland til eksisterende E39 ved Eigestad for indre, midtre og 
ny indre korridor. 
 

3.2.4 Samfunnsnytte (Effekt) 
 
Tabell 8 Nediskontert verdi av netto samfunnsøkonomisk nytte av alternativene (i forhold til 
nullalternativet) Mrd. 
  

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

Trafikantnytte  20.6 20.8 17.7 17.9 18.3 18.6 18,5 18,7 

Operatører 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 0,1 0,1 

Utgifter for det offentlige -17.5 -18.6 -21.4 -22.1 -18.5 -19.9 -16,4 -17,5 

Samfunnet for øvrig -3.5 -3.6 -3.7 -3.7 -3.1 -3.3 -3,1 -3,2 

Netto nytte -0.2 -1.3 -7.3 -7.8 -3.1 -4.5 -0,8 -1,9 

Netto nytte/budsjettkr.* -0.01 -0.07 -0.34 -0.35 -0.17 -0.23 -0,05 -0,11 

 
*) Netto nytte/budsjettkrone= Netto nytte/ Utgifter for det offentlige 
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Figur 21 Netto nytte av alternativene for firefelts veg. Mrd. kroner. 
 
Netto nytte er enkelt sagt nytten av tiltaket minus utgiftene. Faktorer som bidrar til nytten er 
i hovedsak reduserte kjøretøyskostnader, tidskostnader og ulykkeskostnader. Utgiftene 
består i hovedsak av investeringskostnader og økte utgifter til drift- og vedlikehold. 
Analyseperioden er 40 år og utgifter og nytte neddiskonteres til 2018-nivå. 
 
Ytre korridor har klart dårligst netto nytte, mens indre korridor kommer best ut. Dette 
skyldes i første rekke at ytre korridor er dyrest og har lengst kjørevei. 
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3.3 Andre samfunnsmessige virkninger 

 
Figur 22 Andre Samfunnsmessige virkninger (grønne bokser) inngår i tillegg til den 
overordnete samfunnsøkonomiske analysen i Statens vegvesens metodikk for 
konsekvensutredninger (håndbok V712). 
 
Temaet består av netto ringvirkninger, lokale og regionale virkninger og 
fordelingsvirkninger. Det foreligger ikke resultater på disse temaene for ny indre korridor 
Moi-Bue pr. desember 2017. I det etterfølgende er virkninger for indre, midtre og ytre 
korridor omtalt. 
 
Netto ringvirkninger omfatter i praksis noen nytte-kostnadsvirkninger knyttet til at markeder 
fungerer bedre når aktørene knyttes tettere sammen. Disse omfatter tre typer:  
1) produktivitetsvirkninger knyttet til at arbeidsmarkedene i større grad integreres 
(agglomerasjonseffekter),  
2) endrede skatteinntekter knyttet til at arbeidstakere tar deler av den innsparte reisetiden ut 
i økt arbeidstid, og  
3) effektivitetsvirkninger knyttet til redusert omfang av ufullkommen konkurranse.  
 
Alle korridorer beregnes å gi betydelige produktivitetsvirkninger (agglomerasjon). 
Virkningene er ca. 15% høyere for indre korridor enn for ytre og midtre korridor.  
 
Integrasjonen mellom arbeidsmarkedene (tetthetsøkningen) er størst for Lund kommune og 
de vestre kommunene i Vest-Agder fordi disse knyttes betydelig tettere opp Stavanger/ 
Sandnes/ Sola som er den økonomiske motoren i området. På grunn av størrelsen i 
økonomien er det likevel Kristiansand som får størst årlig produksjonsvekst i kroner. Ytre 
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korridor gir størst virkninger for kommunene Sokndal, Eigersund, Hå, Klepp og Time, men 
minst virkninger for de øvrige kommunene. 
 
 

 
Figur 23 Netto ringvirkninger i mrd. 2016 kr. Fra rapporten til Vista Analyse. 
 
Indre korridor vurderes som noe bedre for lokalt boligmarked, ettersom potensialet for 
sentrumsnær boligutbygging er større i Ålgård og Bjerkreim enn i nærområdene til ytre og 
midtre korridor, jf. føringer i regionale planer. 
 
Indre korridor gir totalt sett størst positive virkninger for næringslivet og arbeidsmarked. 
Enkelte kommuner som f.eks. Eigersund, Hå og Time vil ha størst fordeler av ytre korridor.  
 
Utbygging av E39 gir både positive og negative virkninger for senterstruktur og langsiktig 
utvikling innenfor arealbruk og miljø. Areal ved nye kryss på E39 kan for eksempel bli 
attraktive for etablering av ny næringsvirksomhet inkludert handel. Det kan redusere 
konkurransekraften i sentraene. Næringsaktører og enkeltkommuners interesser vinner ofte 
fram på bekostning av regionale interesser. Indre korridor synes i størst grad å kunne bidra 
til en utvikling i tråd med regionale føringer for arealbruk og miljø. 
 
Det er ikke store forskjeller i fordelingsvirkninger mellom de ulike korridoralternativene. De 
kommunene som berøres direkte av en korridor, vil får de største positive og negative 
virkningene. 
 
Samlet peker foreløpige resultater på at indre korridor er det beste korridoralternativet med 
tanke på andre samfunnsmessige virkinger. Alle korridoralternativene gir betydelige, positive 
netto ringvirkninger, både totalt og fordelt på områder (kommuner, regioner). 
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3.4 Oppsummering av merknader fra høringene 
Gjennom to høringer er det kommet inn over 200 høringsuttalelser som er oppsummert i 
egne dokumenter som er vedlegg til vurderingsnotatet: 

• E39 Lyngdal vest-Sandnes_ Høring forslag til planprogram våren 
2017_Merknadsoppsummering 

• E39 Lyngdal vest-Sandnes_ Høring av revidert forslag til planprogram høsten 
2017_Merknadsoppsummering  

 
Ca. 80% av uttalelsene er fra interesseorganisasjoner, næringsliv, aksjonsgrupper, lag, 
foreninger og privatpersoner. De representerer svært mange ulike interesser, og gir ikke 
entydige føringer for korridorvalg. Uttalelsene bidrar med mye nyttig kunnskap som benyttes 
i planarbeidet, men mange problemstillinger må løses i senere planfaser, og er ikke 
beslutningsrelevant for korridorvalg. Ca. 20% av uttalelsene er fra kommuner og andre 
offentlige instanser. Uttalelsene fra kommunene har vært gjennom politisk behandling og 
utrykker derfor kommunenes egne interesser, og er ikke entydige i forhold til korridorvalg. 
 
Et flertall av alle uttalelser, inkludert uttalelser fra kommunene, er for full utredning av alle 
tre korridorer etter høringen våren 2017, fordi man ønsket bedre grunnlag før det ble tatt 
stilling til korridorvalg. Et fåtall kommuner ønsket at videre planlegging av ytre og midtre 
korridor avsluttes. 
 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune mener i vårens høring at planlegging 
av ytre og midtre korridor bør avsluttes. Fylkesmannen i Rogaland er statens representant i 
fylket og har ansvar for at Stortingets og regjeringens vedtak følges opp i fylket. Rogaland 
fylkeskommune har ansvar for mål og retningslinjer for utvikling i fylket, samt har 
overordnet ansvar for regional planlegging. Statens vegvesen vurderer derfor disse uttalelser 
som tunge.  
 
Uttalelsene fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder samt Vest-Agder Fylkeskommune peker 
i retning av full utredning av alle tre korridorer i første høring, men blir i mindre grad 
vektlagt her, da drøftingene om ytterligere siling kun gjelder Rogaland.  
 
En rekke høringsuttalelser i begge høringer mener at den opprinnelige Jærlinja om Sokndal til 
Flekkefjord var bedre enn Statens vegvesens bearbeidede alternativer om Moi (ytre og midtre 
korridorer), og ber om at den blir utredet i sin fulle lengde. Det vises til eget kapittel om Ytre 
korridor Eigersund-Sokndal-Flekkefjord. 

 
Til høringen om ny indre korridor høsten 2017 uttaler flertallet i alle kategorier 
høringsinstanser at de ønsker korridoren med i videre planarbeid. 
 
For oppsummeringer av de enkelte uttalelsene henvises til vedleggene. 
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3.5 Forholdet til lokal, regionale planer og statlige føringer 

3.5.1 Konseptvalgutredning for E39 Søgne-Ålgård 
Med bakgrunn i konseptvalgutredning (KVU) for E39 Søgne-Ålgård 27.05.2012 og 
kvalitetssikring av denne, KS1 utført av Vista Analyse og Holte Consulting 30.03.2012, 
vedtok regjeringen 13.03.2013 at planlegging av E39 Søgne-Ålgård skal ta utgangspunkt i 
midtrerekkverkskonseptet (Figur 24). Alle tunneler som ikke bygges med midtrekkverk, skal 
planlegges for to løp i tråd med Statens vegvesens reviderte anbefaling.  

 
Figur 24 Midtrekkeverkskonseptet, KVU E39 Søgne-Ålgård 27.05.2011. 
 
Midtrekkverkskonseptet i KVU var basert på firefelts veg fra Søgne til Vigeland, og 2-3 felts 
veg mellom Vigeland og Ålgård. I ettertid har samferdselsdepartementet bedt om at 
planarbeidet for E39 Søgne-Ålgård utføres med sikte på en firefelts løsning på hele 
strekningen (Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 16.06.2014). 
Samferdselsdepartementet besluttet videre at ny motorveger skal planlegges med 110 km/t 
som skiltet hastighet (NA-rundskriv fra Vegdirektoratet, 2015/2 Fartsgrenser og 
motorveger-Ny dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 km/t). 
 
Samferdselsdepartementet besluttet i mai 2015 å utvide utredningsområdet for ny E39 
Lyngdal vest-Sandnes med en ny korridor over Høg-Jæren («Jærlinja») (Brev fra 
Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 12.02.2015: Vurdering av alternativ trasé E39 
Sandnes-Flekkefjord. 
 
Ved beslutningen om statlig plan 26.05.2016 konstaterte kommunal- og 
moderniseringsdepartementet at en ny korridor over Høg-Jæren, «Jærlinja» var i strid med 
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konseptvalgutredning for E39 Søgne-Ålgård («Jærlinja» er av Statens vegvesen modifisert til 
midtre og ytre korridor og går via Moi til Flekkefjord, mens den opprinnelige linja gikk via 
Sokndal til Flekkefjord). I brevet skriver kommunal- og moderniseringsdepartementet: «…På 
bakgrunn av drøftinger med samferdselsdepartementet og finansdepartementet mener 
kommunal- og moderniseringsdepartementet at det ikke nå kan konkluderes med at Jærlinja 
bør tas med i kommunedelplanarbeidet. 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 kommunal- og moderniseringsdepartementet. 
 
Med bakgrunn i overnevnte brev og føringer har Statens vegvesen lagt til grunn følgende:   

• Indre og ny indre korridor i forslag til planprogram, er i all hovedsak i samsvar med 
regjeringsbeslutningen om konseptvalgutredningen for E39 Søgne-Ålgård 

• «Jærlinja» vurderes i planarbeidet i form av korridorer over Høg-Jæren, omtalt som 
midtre og ytre korridor jf. forslag til planprogram datert 07.02.2017, selv om dette 
ikke er i samsvar med regjeringsbeslutningen om konseptvalgutredningen for E39 
Søgne-Ålgård. 

• E39 Lyngdal vest-Sandnes planlegges som fire felts veg med 110 km/t som skiltet 
hastighet, som medfører geografisk avvik fra midtrekkverkskonseptet pga. skjerpet 
krav til horisontal og vertikalkurvatur 

• Kommunal- og moderniseringsdepartementet beslutter i samband med fastsetting av 
planprogram om midtre og ytre korridor skal utredes. 

3.5.2 Regionalplan for Jæren (2013-2040)  
Til grunn for all arealplanlegging på Jæren, herunder planlegging av E39 Lyngdal-Sandnes, 
ligger Regionalplan for Jæren (http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner/Regionalplan-
for-Jaeren).   

Planområdet for regionplan Jæren omfatter kommunene Rennesøy, Randaberg, Strand, 
Stavanger, Sola, Sandnes, Klepp, Time, Gjesdal og Hå kommer, hvorav de fem siste også 
inngår i planområdet for ny E39. Planen er et resultat av langsiktig plansamarbeid mellom de 
10 kommunene, Rogaland fylkeskommune og statsetater, og fungerer som en kontrakt 
mellom partene. Stikkord for regionplanen: 

• Langsiktig grense for landbruk er videreført fra tidligere plan 

• Arealbruk til bolig, næring og handel blir samordnet med et effektivt, trygt og 
miljøvennlig transportsystem som bygger opp under robuste bo- og 
arbeidsmarkedsregioner  

• 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 

• Sentrale byggeområder får økt arealutnyttelse og høyere tetthet 

http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner/Regionalplan-for-Jaeren
http://www.rogfk.no/Planer/Regionalplaner/Regionalplan-for-Jaeren
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• Bolig og næring bygges med nærhet til kollektivknutepunkt 

• Kollektivakser bygges for redusert press på rekreasjonsområder og landbruksarealer 

• Ledige områder for boliger bygges ut i rekkefølge med samtidig bygging av 
kollektiv, gang og sykkelinfrastruktur 

Som følge av byvekstavtalen som omtales nedenfor, skal regionalplanen for Jæren 
revideres og gi retning for areal- og transportutvikling for Jæren blant annet i samsvar 
med byvekstavtalen. Sentralt tema for revisjonen blir samordnet areal- og 
transportutvikling som skal bidra til at nullvekstmålet i byområdet kan oppnås.  
 
Et annet sentralt tema i revisjonen av regionalplanen, 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 
I den forbindelse vises til arbeid med planprogrammet for revisjonen, der det er 
utarbeidet et «Notat 3 Jordressurser og regional grunnstruktur». Notatet omtaler 
hvordan en regional jordvernstrategi i skal gi føringer for jordvernet i fylket.  
  
Nytt vedtak av regionalplanen for Jæren er ventet i løpet av 2020. 

3.5.3 Byvekstavtale Nord-Jæren 
I Nasjonal transportplan (2018-2029) (NTP) https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/alt-om-
nasjonal-transportplan-2018-2029/id2548470/ er det mål om at veksten i persontrafikk i 
de største byområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange («nullvekst i 
personbiltrafikk»). Dette er også sentralt i nylig inngått byvekstavtale mellom Staten, 
kommunene på Nord-Jæren (Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg), og Rogaland 
fylkeskommune http://www.rogfk.no/Aktuelt/Historisk-byvekstavtale-
signert/(language)/nor-NO. Regionen forplikter seg med dette til at utviklingen av boliger 
og arbeidsplasser skjer på en måte som styrker kollektivtilbud og reduserer behovet for 
transport.  
 
Korridorene for E39 som går via Ålgård (indre, ny indre og kombinasjon) vil være i samsvar 
med regionplan og støtte opp om byvekstavtalen. Korridorene som går via Jæren (ytre og 
midtre) vil gi potensiale for byspredning som ikke er i samsvar med regionplanen for Jæren, 
og som vil vanskeliggjøre oppnåelse av nullvekstmålet i byvekstavtalen. 

3.5.4 Forholdet til fv. 44  
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. Foreløpige trafikkberegninger har vist at 
fv. 44 vil få en liten avlasting dersom ytre/ midtre korridor velges.  

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 at mer 
av persontrafikk skal over på tog og buss. Unntatt fra dette er en kort strekning ved Bryne 
der det er igangsatt planarbeid for fire felt.  

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/Historisk-byvekstavtale-signert/(language)/nor-NO
http://www.rogfk.no/Aktuelt/Historisk-byvekstavtale-signert/(language)/nor-NO
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Mellom Bryne og Nærbø viser foreløpige beregninger utført av Statens vegvesen, 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 legger regionale og interkommunale planer opp til en utvikling med fortetting 
rundt stasjonsbyene, og at det skal legges til rette for at persontrafikken skal benytte tog 
eller buss. Sørover gjennom Eigersund og Sokndal, er trafikken og vegstandarden lavere.  

3.5.5 Dobbeltspor på Jærbanen, Sandnes- Nærbø (Egersund) 
Med bakgrunn i NTP 2014-2023 som var grunnlag for prosjektbestilling og 
prosjektstyringsplan for prosjektet, er dobbeltspor på Jærbanen fra Sandnes til Nærbø lagt 
inn i nullalternativet for E39 Lyngdal vest-Sandnes. Alle analyser og beregninger er gjort 
med utgangspunkt at dobbeltspor er satt i drift mellom Sandnes og Nærbø i beregnet 
åpningsår for ny E39, 2029. I NTP 2018-2029 er det lagt inn midler til planavklaring 
(kommunedelplan) i første seksårsperiode for strekningen Sandnes-Nærbø og midler til 
konseptvalgutredning for strekningen Nærbø-Egersund. 
 

3.6 Risiko- og sårbarhetsforhold 

I forbindelse med kommunedelplan for E39 Lyngdal vest – Sandnes er det under utarbeidelse 
en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til PBL § 4-3. Formålet med analysen er å 
forebygge risiko for skade og tap av liv og helse, stabilitet og materielle verdier (herunder 
infrastruktur) ved å vurdere sammenhengen mellom samfunnssikkerhet og innholdet i 
arealplanen. Med risiko menes både ulykker som skyldes samferdselsaktiviteten, men også 
risiko knyttet til naturfare, det sees også på konsekvenser av tiltaket og forhold som kan 
påvirke tiltaket.  

Analysen skal også benyttes til å identifisere forskjeller mellom de ulike alternativene ut fra 
et samfunnssikkerhetsperspektiv og inngå i beslutningsgrunnlaget for valg av korridor.  
Det er avholdt to heldagsseminarer i september 2017, en i Kristiansand og en i Stavanger, 
hvor relevante aktører var invitert til å komme med innspill på de ulike alternativene. For ny 
indre korridor skal det gjennomføres en lik samling februar 2018. Forhold i Drangsdalen på 
ny indre korridor er derfor ikke vurdert her. 

ROS-analysen er ikke ferdigstilt pr. desember 2017. Nedenstående presenteres de 
forskjellene på korridorene som hittil er identifisert og vurdert for indre korridor, midtre 
korridor og ytre korridor.  

Den geografiske plasseringen for nødetatene medfører at indre korridor vil få noe lenger 
innsatstid ved uønskede hendelser/ulykker på E39 enn ytre og midtre korridor. Det vurderes 
likevel at beredskapen for nødetater ved strekningen er god, da det er flere byer/tettsteder 
hvor det er kasernerte mannskaper som bidrar til redusert utrykningstid.  

Indre korridor er grunnet geografisk plassering mer sårbart for skredfare, herunder, 
snøskred, jord- og flomskred og steinsprang enn ytre korridor. Det er identifisert flere 
områder med aktsomhet for skred, dette gjelder ikke delstrekninger i tunnel.  
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Indre korridor har flere konfliktpunkter med eksisterende jernbane.  

Under anleggsfasen vil det for indre korridor strekningsvis kunne bli redusert 
fremkommelighet da deler av linja går i nærheten av eksisterende E39, vil dette være en 
sårbarhet under anleggsfasen.  

Ytre korridor er lokalklimamessig mer sårbar enn indre korridor, og vil kunne ha 
klimamessige utfordringer gjennom året og ikke kun på vinteren. ROS-analysen peker på at 
ute korridor vil være utsatt for sterk vind og tåke, spesielt over Høg-Jæren. Det vurderes at 
det klimamessig vil være mer ustabilt vær med raske skiftninger som vil kunne påvirke 
kjøreforholdene i større grad på ytre linje enn indre.  

Ytre korridor er den korridoren som har flest tunneler. Ulykkesrisikoen i tunneler er høyest i 
overgangssonene mellom tunnelen og vei i dagen. Dagsonen rett før tunnelen har høyest 
risiko. Ytre korridor er det alternativet som vil ha flest slike overgangssoner og dermed har 
en forhøyet sårbarhet i forhold til ulykkesrisiko knyttet til tunneler.  

Midtre korridor er i stor grad en kombinasjon av indre korridor før den splitter over 
Helleland og kobler seg på ytre korridor. Mange av vurderingene presentert ovenfor på indre 
og ytre korridor vil derfor være gjeldene for midtre korridor.  

På strekningen mellom indre og ytre korridor vil midtre korridor krysse eksisterende 
jernbane. Det er lite kartlagte aktsomhetssoner for skred kontra indre korridor.  

Midtre korridor har også færre overgangssoner enn ytre korridor.  

Det er mange detaljer og samfunnssikkerhetsmessige vurderinger knyttet til korridorene 
som vil utredes videre i ferdigstilt ROS-analyse, og det må påregnes at det må iverksettes 
risikoreduserende tiltak knyttet naturfarer, eksisterende infrastruktur, virksomheter og 
sårbare objekter. Hovedkonklusjonen så langt er at det ikke er noen av korridorene som 
skiller seg vesentlig ut i forhold til et samfunnsikkerhetsperspektiv. 
 

3.7 Måloppnåelse 
Statens vegvesen har fastsatt samfunnsmål, effektmål og resultatmål for prosjektet. 
Samfunnsmålet i forslaget til planprogram som var på høring våren 2017 var likt med forrige 
NTPs samfunnsmål. Som følge av revidert målstruktur i nyeste NTP (2018-2029), godkjent i 
statsråd 05.04.2017, er samfunnsmålet foreslått endret i forslag til fastsatt planprogram: 
 
Nytt samfunnsmål: 
Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet herunder følgende hovedmål, slik de er formulert i nasjonal 
transportplan 2018-2029: 

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

• Redusere andre negative miljøkonsekvenser (luftforurensning, støy samt tap av 
naturmangfold) 

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

• Korridor for ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Sandnes 
• Plassering av toplanskryssene 
• Fastlagte korridorer for tilførselsveger 
• Fastlagt plassering av vegserviceanlegg 

Effektmål: 
Effektmålene er de resultater som skal oppnås gjennom tiltaket, med fokus på virkninger for 
brukerne av transportsystemet. Som følge av endret samfunnsmål, er det tilføyd et femte 
effektmål: 

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

bedre enn normalt for en 4-felts veg 

Det forventes at alle foreslåtte korridorer vil bidra til at samfunnsmålene oppnås. Det vil ikke 
være noen beslutningsrelevante forskjeller når det gjelder samfunnsmål. 
 
Alle foreslåtte korridorer vil oppfylle resultatmålene. Det vil ikke være noen 
beslutningsrelevante forskjeller når det gjelder resultatmål. 
 
De foreslåtte korridorene er ulike når det gjelder oppfyllelse av effektmålet og rangeringen 
mellom korridorene er: 

1. Indre korridor. Har kortest kjørelengde og oppfyller målet om innkorting i kjøretid og 
reduserte avstandskostnader best. Indre korridor er også det alternativet som gir 
minst vertikalbevegelser (stigning).  

2. Midtre korridor. Har nest lengst kjørelengde og mest samlet stigning. 
3. Ytre korridor. Har den lengste kjørelengden og kommer dårligst for målene om 

innkorting i kjøretid og reduserte avstandskostnader. Har nest mest samlet stigning. 
 
Når det gjelder driftsstans som følge av vintervedlikehold, møteulykker, ulykkesfrekvens og 
skadekostnad ventes ikke beslutningsrelevante forskjeller. 
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3.8 Andre forhold av betydning for korridorene  

3.8.1 Kryssing av Fotlandsvatnet, Eigersund 
Ytre korridor krysser Bjerkreimsvassdraget i et dyrefredningsområde i Fotlandsvatnet i 
Eigersund kommune (https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1996-12-20-
1266?q=fotlandsvatnet. De faglige naturforhold som berøres er omtalt under tema 
naturmangfold, ytre korridor. Fylkesmannen i Rogaland har etter drøfting med 
Miljødirektoratet, vurdert at en dispensasjon fra vernebestemmelsene bare gis ved mindre 
inngrep der tiltaket ikke strider mot verneformålet. Større inngrep (som ny E39) må 
behandles som grenseendring eller oppheving av vernet. En oppheving av vernet innebærer 
behandling som ny vernesak med lokal og sentral høring, samt behandling i direktorat og 
vedtak i regjeringen. Statens vegvesen vurderer at en grenseendring eller oppheving av 
vernet vil være vanskelig å oppnå og kreve lange saksbehandlingsprosesser. 
 
Fylkesmannen bringer også inn økologisk kompensasjon som siste utvei, dersom det ikke lar 
seg gjøre å unngå, avbøte eller restaurere naturverdiene på stedet. Det innebærer å bringe 
andre tilsvarende områder med tilnærmet samme verdier inn for vern. Økologisk 
kompensasjon vil også kreve omfattende utredninger og saksbehandlingsprosesser, 
sannsynligvis inkludert egen reguleringsplan. Statens vegvesen har ikke vurdert konkret 
muligheten for økologisk kompensasjon, men anser det som tema for reguleringsplan og 
ytre miljøplan for E39 Lyngdal vest-Sandnes. (https://prosjekt.fylkesmannen.no/E6-
Akersvika/Grenseendring/ . 
 
Prosessen med tanke på oppheving av vern, grensejustering eller økologisk kompensasjon, 
vil være en stor kilde til usikkerhet for framdrift og utfall dersom ytre korridor velges, og 
denne prosessusikkerheten kommer i tillegg til de naturfaglige vurderingene som ligger til 
grunn for vurderingen av ytre korridor, og taler mot ytre korridor. 

3.8.2 Ytre korridor Eigersund-Sokndal-Flekkefjord 
Det opprinnelige private høringsforslaget for «Jærlinja» gikk fra Hove i Sandnes via 
Undheim-Høg-Jæren-Egersund- Sokndal- Flekkefjord- Birkeland i Kvinesdal. I 
silingsprosessen for E39 Lyngdal vest-Sandnes ble flere ulike linjer som på ulikt vis gikk 
gjennom strekningen Egersund- Flekkefjord, vurdert. Teknisk begrensning på slike linjer er 
at de må ligge sør for Lundevatn for å unngå en lang bruløsning med store kostnader og 
komplisert anleggsarbeid i ferskvann uten mulighet til sjøtransport. Teknisk begrensning på 
slike linjer er at de må ligge sør for Lundevatn for å unngå en lang bruløsning med store 
kostnader og komplisert anleggsarbeid i ferskvann uten mulighet til sjøtransport. Linjer 
gjennom Sokndal ble silt ut som følge av: 

• 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. I tillegg 
vil det være svært krevende å få til et kryss mot Flekkefjord. 

• Vegen må bygges på hele strekningen før man kan få noe nytte av den, siden man ikke 
berører eksisterende vegnett på strekningen som er egnet som midlertidig 
trafikkløsning. I påvente av ferdigstilling av ny veg, må trafikken gå på eksisterende 
veg i flere år. 

https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1996-12-20-1266?q=fotlandsvatnet
https://lovdata.no/dokument/MV/forskrift/1996-12-20-1266?q=fotlandsvatnet
https://prosjekt.fylkesmannen.no/E6-Akersvika/Grenseendring/
https://prosjekt.fylkesmannen.no/E6-Akersvika/Grenseendring/
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• Med en indre korridor via Moi kan man bygge strekningsvis og sette på trafikk etter 
hvert som den blir ferdig. Som eksempel kan man få løst rasfare og 
trafikksikkerhetsutfordringer på den dårlige delstrekningen mellom Sira og Tronvik 
tidligere ved strekningsvis ferdigstilling. 

• Linjer gjennom Sokndal er dessuten utfordrende ved en stengning av ny veg, fordi det 
ikke finnes egnede omkjøringsveger å omdirigere E39 trafikken til på strekningen 
Flekkefjord-Åna Sira- Hauge- Eigersund 

Statens vegvesen ønsket å ha med linjer som ivaretok nærheten til befolkningskonsentrasjoner 
og næringsliv på Jæren, og valgte derfor å omdefinere Jærlinja til linjer som øst for Egersund 
gikk innover i landet mot Moi. Disse, ytre og midtre korridor er så utredet videre. 

En rekke høringsuttalelser mener at den opprinnelige Jærlinja om Sokndal var bedre enn 
alternativene om Moi, og ber om at den blir utredet i sin fulle lengde. Med bakgrunn i 
ovenstående mener Statens vegvesen at alternativet via Moi er det beste alternativet for ytre 
korridor. 

3.8.3 Justeringer av ytre korridor 
Den opprinnelige Jærlinja er av Statens vegvesen modifisert på flere strekninger og framstår i 
planprogrammet som ytre og midtre korridor. Etter optimaliseringer i henhold til Statens 
vegvesens håndbøker, framstår ytre og midtre korridor med bedre utredningsresultater enn 
opprinnelig skissert Jærlinje.  
 
Ved Litlaundheim og Taksdalsvatn er veglinja i ytre korridor lagt slik at den tar ca. 50-60 
daa mer fulldyrket jord enn det opprinnelige Jærlinjeforslaget. Men Norconsults vurdering av 
ikke prissatte virkninger, er at den opprinnelige Jærlinja med sin nærføring til nasjonale 
kulturminneinteresser (Lyngaland), regionale friluftsinteresser (Melsvatnet) 
landskapsinteresser og naturmangfoldsinteresser ved Urådalen landskapsvernområde og 
Sæland naturreservat/Taksdalsvatnet i sum ville gitt større samlede negative konsekvenser i 
henhold til metodikken i V712, enn linja over Litlaundheim. Det er lokalt og regionalt sterke 
interesser knyttet til landbruk og dyrket mark, men Statens vegvesen har ikke anledning til å 
avvike prinsippet om lik vektlegging av alle ikke-prissatte tema i konsekvensutredningen. 
 
Også på Høg-Jæren, er det gjort modifikasjoner av Jærlinja for å redusere konflikten med 
ikke prissatte virkninger. Linja er flyttet lenger nordøst for å unngå inngrep/nærføring til 
Synesvarden landskapsvernområde. Storamoset og Synesvarden har kulturhistoriske verdier i 
form av steinalderboplasser med lynghei og gammelt kulturlandskap. Området rundt 
Synesvarden er et særegent og identitetsbærende område, med regional og nasjonal verdi 
også for friluftsliv. Flyttingen av linja mot nordøst har også gitt gevinst ved at Knudaheio 
(dikterstua til Arne Garborg) blir mindre berørt. Det er også lagt inn to tunnelstrekninger i 
området. 
 
Midtre korridor ble lansert av Statens vegvesen som alternativ til ytre etter at Fylkesmannens 
miljøvernavdeling og Miljødirektoratet hadde vurdert avfredning og grensejustering av 
Fotlandsvatnet (omtalt ovenfor). Midtre korridor krysser Bjerkreimsvassdraget lenger nord, 
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utenfor verneområdet. Tanken var å ivareta nærheten til befolkningskonsentrasjonene på 
Jæren, men uten å krysse dyrefredningsområdet. Som det framgår av gjennomgangen av 
midtre korridor i kapittelet om ikke prissatte virkninger, medførte det andre konflikter. 
 
Ytre korridor mellom Moi og Grøsfjell har muligheter for å gå i samme korridor som ny indre 
korridor opp Drangsdalen. Dette vil kunne gi en besparelse på investeringskostnader på ca. 
0,5 – 1,3 mrd. kroner avhengig av varianter med tunnel og om krysset skal være på Eide eller 
Grøsfjell. 1,3 mrd. kroner i lavere investeringskostnad vil bety ca. 1,0 mrd. i forbedret nytte. 
Selv med en slik justering vil den ytre korridoren være den klart dårligste på både 
investeringskostnader og netto nytte. Den vil da også bli enda litt lenger. 

3.8.4 Sørlandsbanen Moi- Egersund, Drangsdalen 
Kommunene i Dalane er opptatt av rassikring og forkorting av kjøretid på jernbanen mellom 
Moi og Egersund. De ulike korridorene gir ulike muligheter for samfunnsøkonomiske 
gevinster ved å legge veg og bane i samme korridor. Dersom Bane NOR får midler til 
strekningen kan man tenke seg et fellesprosjekt på deler av strekningen. Dersom en 
jernbaneutbygging kommer senere enn vegprosjektet, kan man få gevinster ved at 
vegtunnelene kan dekke jernbanens krav til evakueringstunnel. 
 
Indre og midtre korridor gir mulighet for en felles korridor mellom Hovsvannet og Ualand/ 
Årrestad. Ved ytre korridor er det mulig å få til en felles korridor mellom Moi og Eide. Ny 
indre korridor vil ikke gi de samme mulighetene på grunn av at vegkorridoren har en større 
stigning enn det som er mulig for togtraseen, men vil ha behov for fyllmasse som kan tas fra 
en evt. tunnel for jernbanen. 
 

4. VEDLEGG 
E39 Lyngdal vest-Sandnes_ Høring av forslag til planprogram våren 
2017_Merkndadsoppsummering 
 
E39 Lyngdal vest-Sandnes_ Høring av revidert forslag til planprogram høsten 2017_ 
Merknadsoppsummering 
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