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SILINGSRAPPORT



Forord 
Statens vegvesen har startet opp arbeid med kommunedelplan for ny E39 på strekningen fra Lyngdal 
vest til Sandnes. Norconsult AS er engasjert av Statens vegvesen til å bistå i dette planarbeidet. 

Formålet med dette dokumentet er å vise mangfoldet av alternativer som er vurdert og å dokumentere 
hvilke alternativer som er vurdert og silt ut i en tidlig fase av planarbeidet. Gjenstående alternativer 
danner grunnlaget for planprogrammet og det videre utredningsarbeidet med konsekvensutredning og 
kommunedelplan. Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) fastsetter det endelige 
planprogrammet etter høring. 

Kristiansand 07.02.2017. 
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1 Sammendrag 
I forkant av arbeidet med planprogram har det vært kreative samlinger for å finne alternative traseer 
for ny E39. Evaluering og siling av alle ideer har ledet fram til representative linjer som vist på kartet 
under. Disse linjene danner utgangspunktet for korridorer til kommunedelplanarbeidet. 

 

Figur 1: Gjenstående linjer etter siling, som grunnlag for korridoravgrensning i planprogrammet 
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2 Bakgrunn og formål 

 Bakgrunn 
Statens vegvesen skal utarbeide kommunedelplan for ny E39 på strekningen fra Lyngdal vest til 
Sandnes. Dagens veg har høy andel tungtrafikk. Vegen har flere avkjørsler og randbebyggelse og er 
svingete og bratt flere steder. Dette gir dårlig fremkommelighet og redusert trafikksikkerhet, med 
mange møteulykker. Ny veg skal planlegges som firefelts motorveg med 110 km/t skiltet hastighet. 
Strekningen mellom Lyngdal vest og Sandnes er om lag 13 mil langs dagens veg. 

 Overordnet bestilling 
I 2011 ble det gjennomført en konseptvalgutredning (KVU) for strekningen E39 Søgne - Ålgård. På 
strekningen Vigeland - Ålgård anbefalte KVU å gå videre med 2-3-felts veg med midtrekkverk, 90 km/t 
og doble tunnelløp ved tunneler over 500 m. KVU’en har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring som 
støttet opp under KVU’ens anbefalinger med de premisser som var gitt for utredningene. 

Samferdselsdepartementet ba i juni 2014 Statens vegvesen om å legge til grunn fire felt på hele 
strekningen. I november 2014 presiserte Samferdselsdepartementet at nye motorveger skal plan-
legges for 110 km/t. 

I mai 2015 besluttet Samferdselsdepartementet å utvide plan- og utredningsarbeidet med en korridor 
over Høg-Jæren. Kommunal og moderniseringsdepartementet (KMD) har i mai 2016 åpnet for at 
korridoren over Høg-Jæren legges ut på høring i planprogrammet, men en beslutning om videre 
utredning av denne tas etter høring, ved fastsettelse av planprogrammet. 

Det ligger dermed som en premiss for planleggingen av E39 at:  

• Vegen planlegges for fire felt med dimensjonerende hastighet 110 km/t.  
• Korridorer over Høg-Jæren legges ut på høring, men evt. videre utredning besluttes i 

forbindelse med fastsettelsen av planprogrammet.  
• Planleggingen legger til rette for evt. utbygging av 2-3 felt og 90 km/t som mulig første 

trinn i trinnvis utbygging til fire felts veg. 

 Mål 
Statens vegvesen har fastsatt samfunnsmål og effektmål for prosjektet. 

Samfunnsmål 

I samsvar med Regjeringens overordnete mål for transportpolitikken skal prosjektet bidra til følgende 
samfunnsmål: 

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 
samfunnets behov for transport og fremmer regional utvikling. 

Herunder: 

Regjeringen vil i planperioden særlig prioritere å øke trafikksikkerheten, forbedre 
framkommeligheten og reduserer avstandskostnadene. 
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Effektmål 

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

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

normalt for en 4-felts veg 

 Formålet med silingsfasen og denne rapporten  
Målet med silingsfasen er å forkaste alternativer som det ikke er formålstjenlig å utrede gjennom 
konsekvensutredningen. Det kan for eksempel være alternativer som ikke er i samsvar med målene 
for prosjektet eller alternativer som forkastes fordi det det finnes andre løsninger som er bedre. På den 
måten står man igjen med et begrenset antall realistiske linjer for behandling i 
konsekvensutredningen. 

Som en del av silingsfasen har det vært flere kreative prosesser for å komme frem til et vidt spekter av 
ideer til løsninger. Bearbeiding og siling av disse ideene er omtalt i denne rapporten, for å vise hvilke 
løsninger som er vurdert, og for å dokumentere og begrunne hvorfor alternativer er forkastet. 

. 

 

 

Figur 2: Indre korridor (lilla) og ytre korridor (rosa). Illustrasjonseksempler ved oppstart av planarbeidet. 
(Eksisterende E39 i oransje). 
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3 Kort omtale av området 

 

Figur 3: Utredningsområdet 

 

Planområdet er stort med et variert landskap og en krevende topografi. Boområdene er i hovedsak 
knyttet til mindre byer og tettsteder. For øvrig er det spredt bosetting. Nærmere Sandnes går 
tettstedene mer over til bystruktur, samtidig som landbruksområdene er større og mer 
sammenhengende. Her er dyrka mark under sterkt press for utbygging.  

Bygging av firefelts motorveg gjennom disse områdene byr på flere utfordringer. Topografien legger 
premisser for kryssløsninger, tilførselsveger, hvor vegen kan ligge i dagsone, må gå i tunnel eller på 
bru. Disse premissene vil ha utslag på kostnadene ved etablering av vegen. Prosjektområdet 
inneholder også verdifulle landskap, naturområder, kulturmiljø og friluftsområder som skal kartlegges 
som en del av konsekvensutredningen.  Dette er beskrevet mer detaljert i planprogrammet. 

4 Prosess 
Planarbeidet ble innledet med en kreativ samling for å identifisere flest mulig aktuelle veglinjer på hele 
strekningen mellom Lyngdal vest og Sandnes. Ulike ideer ble utarbeidet i tverrfaglige grupper. Ideene 
ble evaluert i etterkant. I tillegg ble det vurdert traseforslag som Statens vegvesen hadde jobbet med i 
forkant av planoppstart.  

Siden planområdet er svært stort, er ideene evaluert og silt i flere runder.  

For ytre korridor er endepunktet i Sandnes spesielt krevende fordi denne korridoren vil endre vilkårene 
for eksisterende arealbruk, godkjente planer og planer for videre arealutvikling i området. Det ble 
derfor gjennomført en egen kreativ prosess med evaluering og siling for dette området. 

Gjenstående korridorer etter endelig evaluering og siling, tas med i forslag til planprogram som legges 
på høring. KMD fastsetter planprogrammet etter behandling av høringsinnspill. Fastsatt planprogram 
danner grunnlaget for det videre arbeidet med konsekvensutredning og planforslag. 
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5 Kreativ fase for hele strekningen Lyngdal vest – Sandnes 
Samlingen ble gjennomført i desember 2015 med deltagere fra Statens vegvesen, Norconsult og noen 
fagmyndigheter.  

Første dag ble det utviklet totalt over 50 forslag til veglinjer. Andre dag ble gruppene oppfordret til å 
velge løsninger som de vurderte som best, og å utvikle disse videre på mer detaljerte kart.  

Figur 5 viser med blå strek alle linjene som kom ut av samlingen. I tillegg er linjer som vegvesenet 
hadde utarbeidet tidligere (rødt) som de tok med seg inn i den kreative fasen i prosjektet.  

Traseene er hovedsakelig konsentrert rundt hovedkorridorene i bestillingen. I tillegg var det vist noen 
alternativ utenfor de to korridorene (indre og ytre), og det ble foreslått løsninger der man kombinerte 
linjer.  

 

Figur 5: Alle forslag til linjer fra kreativ samling 

  

Figur 4: Bilde fra kreativ samling 
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6 Siling 
Alternativskyen fra kreativ samling ble oppsummert rundt et antall representative korridorer vist i Figur 
5. Det videre silingsarbeidet ble konsentrert om disse.  

 

Figur 6: Hovedkorridorer fra kreativ samling. (Grønne linjer er omtalt i første siling, blå linjer i andre siling og brune 
linjer i tredje siling)  

 

 Første siling 
Til silingsmøte i januar 2016 ble arbeidet konsentrert om alternativene utenfor hovedkorridorene for å 
sjekke ut om disse var interessante for det videre arbeidet. De ble vurdert i forhold til måloppnåelse for 
prosjektet, samt kostnader, tekniske løsninger og om de hadde stort konfliktpotensial mot viktige 
natur- og miljøverdier i området. 

De neste avsnittene gir en kort omtale og begrunnelse for hvilke veglinjer som ble silt ut. Linjene er 
vist med grønn strek i Figur 6. Omtalen er gitt for hver region; Lister, Dalane og Jæren. Linjer som ikke 
er omtalt, ble tatt med til videre vurderinger i neste silingsfase. 

 

6.1.1 Lister 
Linje 21: Indre korridor - Nord for Sira: 

Det må bygges lange tunneler på begge sider av Sirdalsvatnet, som må krysses på lang bru høyt over 
vannet. Fordelen er at den legges innenfor og «bak» bebyggelsen på Sira. Dette kan ikke veie opp for 
større byggekostnader og totalt sett dårligere måloppnåelse enn for linje 1 og 2. 

Konklusjon: Linje 21 siles ut. 
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6.1.2 Dalane 
Linje 22: Diagonal fra ytre til indre korridor, over Lundevann til eksisterende E39 ved Ualand/Bue 

Linje 22 medfører mange tunneler og bruer. Kryssing av Lundevann på lang bru, blir meget kostbar og 
er krevende å bygge. I tillegg går linjen utenfor befolkningssentra og gir små muligheter for lokal 
tilknytning til ny veg. Prinsippet med å gå fra ytre til indre linje ivaretas på en bedre måte av linje 15. 

Konklusjon: Linje 22 siles ut 

 

Linje 23: Diagonal fra indre til ytre korridor, fra Moi til Egersund via Ualand og Helleland 

Linje 23 går via Ualand og Helleland mot Egersund. Det er trangt å bygge ny motorveg forbi Helleland, 
og krav til kurvatur for den nye vegen gjør at strekningen vil få mye tunnel. Prinsippet med en diagonal 
fra indre mot ytre linje ivaretas bedre av linje 6 fra Moi mot Egersund, fordi den er 3-4 km kortere og 
noe rimeligere. Se kp. 6.4, linje 30. 

Konklusjon: Linje 23 siles ut 

 

Linje 24: Diagonal fra ytre til indre korridor - Tverrforbindelse fra Egersund til Bjerkreim: 

Linjen går i et terreng som medfører at det vil være lite behov for å legge vegen i tunnel. Linjen gir 
lang kjørestrekning mellom Kristiansand og Sandnes, og oppnår ikke å knytte sammen Egersund med 
tettbebyggelsen på Jæren som et alternativ til fv. 44.  

Konklusjon: Linje 24 siles ut. 

 

Linje 25: Fra Ualand over Ørsdalsvatnet til Kyllingstad/Skurve 

Linjen går fra Ualand til Kyllingstad/Skurve og ligger i stor grad i tunnel. Den krysser Ørsdalsvatnet på 
ei lang bru på over 500 m, som vil være kostbar og komplisert å bygge. Traseen gir ikke mulighet for 
kryss verken ved Vikeså eller Bue. Traseen er relativ kort, men det kan forventes høye 
byggekostnader. 

Konklusjon: Linje 25 siles ut. 

 

6.1.3 Jæren 
Linje 26: Ytterste linje på Jæren 

Traseen følger eksisterende fv. 44 mellom Brusand og Sandnes. Ideen gikk ut på å kombinere E39 og 
fv. 44 i samme trasé. Traseen er vesentlig lengre enn andre løsninger ute på Jæren, og vil ha stor 
konflikt med landbruk, nærmiljø og naturmangfold. Fv. 44 har en mer lokal funksjon enn E39 og må 
opprettholdes for å betjene lokaltrafikken i området. Det vil være krevende å bygge denne traseen 
samtidig som trafikken på eksisterende veg skal avvikles.  

Konklusjon: Linje 26 siles ut. 
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6.1.4 Oppsummering etter første siling 
Etter første siling gjenstår følgende korridorer: 

 

Figur 7: Gjenstående korridorer etter første siling. (Blå linjer er omtalt i andre siling og brune linjer er omtalt i 
tredje siling) 

 

Før andre siling ble det jobbet videre med å: 

• Bearbeide kurvatur, stigning og høyder på linjene, for å gi bedre grunnlag for tekniske 
løsninger. 

• Summere totallengder for gjennomgående linjer. 
• Beregne kostnader for veg, bru og tunnel ut fra referansekostnader og løpemeterkostnad. 
• Vurdere ikke-prissatte fagtema; landskapsbilde, naturmangfold, naturressurser, kulturmiljø og 

nærmiljø og friluftsliv. 
• Beregne et foreløpig trafikkgrunnlag ved hjelp av transportmodellen.  

 

 Andre siling 
Som en del av andre siling, ble det foretatt nærmere vurderinger av vegkorridorene som grunnlag for 
ytterligere siling.  

I andre silingsrunde ble delstrekninger med om lag samme funksjon og egenskaper sammenlignet 
med hverandre for å velge den beste varianten. Disse linjene er vist med blå strek i Figur 7. 
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Tema for vurdering av traseer på disse delstrekningene var: 

• Lengde som indikasjon på reisetid. 
• Byggekostnader 
• Ikke-prissatte fagtema. 

o Landskapsbilde. 
o Naturressurser. 
o Naturmangfold. 
o Kulturmiljø. 
o Nærmiljø og friluftsliv. 

• Forskjeller i trafikkgrunnlag. 

I kostnadsberegningen er de ulike traseene og ulike delstrekninger vurdert i forhold til følgende 
elementer; 

• Lengde veg i dagen, tungt terreng. 
• Lengde veg i dagen, lett terreng. 
• Lengde av bruer, bruer >500 meter er vurdert særskilt. 
• Lengde av tunneler >500 meter. 
• Lengde av tunneler <500 meter. 

 

6.2.1 Lister 
Linje 11. Indre bru over Fedafjorden. 

Linje 11 baserer seg på et prinsipp med et nytt vegsystem nordøst for dagens veg mellom 
Vatlandstunnelen og Feda. Poenget var å kunne beholde dagens veg som lokalveg for å betjene 
trafikk i regionen mellom Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund (Listerpakken). Løsningen viser ei ny bru 
ca. 1 km lenger inn i Fedafjorden enn dagens. Alternativet gir mye tunnel og en relativt lang bru, og 
blir dermed kostbart. Samme prinsippløsning lar seg også gjennomføre med en fjordkryssing nærmere 
dagens bru, representert ved linje 1, som vil bli rimeligere på grunn av mindre tunnel og kortere bru. 

Konklusjon: Linje 11 siles ut. 

 

Linje 12. Ytre bru over Fedafjorden. 

Linje 12 viser en bruløsning 4 km lenger ut i fjorden enn dagens kryssing. Bruspennet her blir ca. 1000 
m langt og svært kostbart. I tillegg blir det mye tunnel på hver side av fjorden. Ei ny bru her ute vil 
kunne være til hinder for rigghavna ved Kvina verft. 

Konklusjon: Linje 12 siles ut. 

 

Linje 13. Feda – Lafjorden – Åna-Sira 

Linje 13 krysser over Lafjorden utenfor Flekkefjord. Området er verdifullt for nærmiljø og friluftsliv. I 
tillegg vil en fjordkryssing her medføre store negative virkninger for landskapsbildet. Prinsippet med en 
linje fra Feda til Åna-Sira ivaretas på en bedre måte av linje 7. 

Konklusjon: Linje 13 siles ut. 

  



 Side 11 av 18 
 

6.2.2 Dalane 
Linje 14: Åna Sira – Egersund øst 

Linje 14 er en variant til linje 7 gjennom Hauge i Dalane. Det er ikke vesentlige forskjeller mellom disse 
i forhold til konfliktpotensial mot ikke-prissatte tema. Linje 14 ligger i en lang tunnel øst for Egersund 
og har store konstruksjoner, blant annet ved kryssing av Jøssingfjord. Linjen siles vekk på grunn av 
høye byggekostnader.  

Konklusjon: Linje 14 siles ut. 

 

Linje 15: Diagonal fra ytre til indre korridor, dvs. fra Åna Sira til eksisterende E39 ved 
Ualand/Bjerkreim 

Linje 15 har et dårlig trafikkgrunnlag siden korridoren ligger langt fra tettsteder. Den har ellers ingen 
vesentlige positive kvaliteter med tanke på prosjektmålene og i forhold til andre korridorer. 

Konklusjon: Linje 15 siles ut. 

 

Linje 16: Hovsvatnet – Ualand – Årrestad 

Mellom Hovsvatnet og Ualand planlegges ny E39 i tunnel på grunn av topografiske forhold og ønske 
om innkorting av veglinja i forhold til dagens veg. I dagstrekningene på hver side er det flere 
alternativer og varianter.  

Linje 16 går inn i tunnel like vest for Moi, krysser den sørvestre armen av Hovsvannet på bru, før den 
går inn i ny tunnel mot Ualand.  

Det er ikke tydelige forskjeller mellom alternativene i dagsonen mellom Ualand – Årrestad. 

Av de viste variantene fra Moi til Ualand og Årrestad er linje 16 det dyreste alternativet fordi det har 
ugunstig kombinasjon av mye tunnel og lang og høy bru over vestre ende av Hovsvatnet. 

Konklusjon: Linje 16 siles ut. 

 

Linje 20: Hovsvatnet – Heskestad – Årrestad 

Linje 20 dekker samme delparsell som linje 16, og har derfor de samme premissene som denne, det 
vil si et ønske om innkorting av dagens veg på strekningen.  

Linje 20 går inn i tunnel like vest for Moi, krysser Drangsdalen på bru litt sørvest for enden av 
Hovsvatnet, før den går inn i ny tunnel mot Heskestad. Derfra er det daglinje videre mot Ualand. 

Linje 20 har om lag samme tunnellengder som linje 16, men er total sett lengre enn andre alternativer 
på samme strekningen. Dessuten er daglinjen mellom Heskestad og Ualand i noe større konflikt med 
de fleste natur- og miljøtema enn varianter der vegen ligger i tunnel.  

Konklusjon: Linje 20 siles ut. 
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Linje 17 ved Fotlandsvatnet (Egersund øst – Hå grense) 

Linje 17 går like nord for Fotlandsvatnet og over elvedeltaet i Bjerkreimsvassdraget. 

Fotlandsvatnet er regulert som dyrefredningsområde og Bjerkreimsvassdraget er vernet. Inngrep her 
har stort konfliktpotensial, særlig overfor naturmangfold og landskap. Elvedeltaet ansees som det 
mest sårbare området. 

Prinsippet med en linje her ivaretas på en bedre måte av linje 6. 

Konklusjon: Linje 17 siles ut 

 

6.2.3 Jæren 
Linje 18: Eigersund grense – Lyefjell 

Linje 18 er lagt i overgangssonen mellom Høg-Jæren og jordbruksarealene på Låg-Jæren. Ideen bak 
linja var å fange opp mer lokalskapt trafikk fra tettstedene på Jæren. Foreløpige trafikkberegninger 
viser en forskjell i døgntrafikk mellom linje 18 og 9 på ca. 1000 kjøretøy. Denne forskjellen ansees ikke 
som vesentlig, og fjerntrafikken ivaretas bedre av linje 9 som er om lag 5 km kortere. 

Begge linjer har høyt konfliktpotensial i forhold til ikke-prissatte konsekvenser, men linje 18 er mer 
sårbar for justeringer, samt inngrep og arealpress ved kryssområdene. 

Linje 18 er vesentlig dyrere å bygge.  

Konklusjon: Linje 18 siles ut. 

 

Linje 19 Forbindelse fra linje 9 ved Undheim til ny E39 ved Ålgård  

Linje 19 forutsetter linje 9. Ideen med linje 19 var å knytte seg til ny E39 ved Ålgård for å dra nytte av 
investeringene i Ålgård-Hoveprosjektet som er under regulering.  

For samme investering kan man bygge mer veg direkte mot Sandnes, og man slipper da en stor 
omveg om Ålgård. Linje 19 gir inngrep i områder der det i dag er liten trafikk og har nærføring til 
naturvernområder, vernet vassdrag og meget vakre landskapsområder. 

Linje 19 gir lenger veg inn mot Sandnes, og ideen ivaretas på en bedre måte med linje 9. 

Konklusjon: Linje 19 siles ut. 
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6.2.4 Oppsummering etter andre siling 
Etter andre siling gjenstår følgende korridorer: 

 

Figur 8: Gjenstående korridorer etter andre siling. (Brune linjer er omtalt i tredje siling) 

 Tredje siling 
Etter den andre silingen vurderte prosjektgruppen om det var mulig å ytterligere begrense antall 
alternativer for KU-fasen. Det ble derfor tatt en ekstra runde der man vurderte de to hovedkorridorene 
mellom Flikka og Egersund opp mot hverandre, dvs. linje 7 mot linje 6, inkl. linje 8 som er en variant 
av linje 7. 
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6.3.1 Lister/Dalane 
Linje 7 Flikka – Egersund via Åna-Sira og Sokndal.  

For strekningen Flikka – Egersund var det etter andre siling to prinsipielt helt forskjellige alternativ. 
Linje 7 fra Flikka via Åna-Sira gjennom Sokndal kommune og videre mot Egersund, og linje 6 fra 
Flikka via Moi til Egersund, via Eide.  

En sammenligning mellom de to alternativene fra Flikka til Egersund viser følgende: 

- Linjene er omtrent like lange og gir dermed lik reisetid. 
- Linje 7 via Åna-Sira og Sokndal er noe rimeligere, mens linje 6 via Moi får mer trafikk og gir 

høyest nytte. Antatt kostnadsforskjell og nytteverdi oppveier hverandre. 
- Linje 7 må bygges på hele strekningen før man kan få noen nytte av investeringen. For linje 6 

via Moi kan man få mer fortløpende nytte etter hvert som delstrekninger blir ferdige. Eksempel 
på dette er at man ved å bygge delstrekningen Flikka – Moi får bort E39-trafikken fra den 
dårlige og rasutsatte strekningen øst for Tronvika. 

- Linje 7 via Sokndal er utfordrende i forhold til omkjøringsveier ettersom denne ligger langt fra 
eksisterende E39. 

Linje 7 siles ut fordi det må foretas store investeringer med mange års byggetid før man kan sette 
første bil på den nye vegen, og på grunn av lang vei til omkjøringsruter. 

Som følge av at linje 7 utgår, forsvinner også linje 8 ved Egersund/Fotlandsvannet ettersom denne 
forutsetter linje 7 gjennom Sokndal. I tillegg til ulempene beskrevet under linje 7, ville linje 8 medført 
store konsekvenser for nærmiljø og kulturminner sør for Fotlandsvatnet. 

Konklusjon: Linje 7 og 8 siles ut. 

6.3.2 Oppsummering etter tredje siling 
Etter tredje siling gjenstår følgende korridorer: 

 

Figur 9 Gjenstående korridorer etter tredje siling 
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 Behov for en ny korridor 
Parallelt med arbeidet med å ferdigstille silingsrapporten og planprogrammet, ble det arbeidet videre 
med optimalisering og bearbeiding av de gjenstående korridorene etter tredje siling. 

I dette arbeidet ble kryssingen av Fotlandsvatnet i linje 6 problematisert fordi Fotlandsvatnet har status 
som dyrefredningsområde. Det er derfor ikke uproblematisk å krysse dette vannet med en motorveg, 
og det ble anbefalt å se på alternative løsninger. Enten som erstatning for eller i tillegg til linje 6, men 
som likevel innehar noen av de samme egenskapene, nemlig en løsning for å fange opp trafikk fra 
Egersund og Jæren til ny E39 på en bedre måte enn Indre korridor. 

Det ble sett på alternativer som krysset både nord og sør for Fotlandsvatnet. Løsninger sør for vatnet 
ble undersøkt og forkastet gjennom silingen i Fase 3 og vil medføre store konsekvenser for nærmiljø 
og kulturminner, i tillegg til lang omveg for gjennomgangstrafikken. 

Resultatet ble at det er anbefalt å ta inn en ny korridor, linje 30, via Ualand og Årrestad, som krysser 
fv. 42 nordøst for Helleland og videre mot sørenden av Saglandsvatnet der den krysser eksisterende 
E39. Derfra videre mot en kryssing av Bjerkreimsvassdraget og Tengesdalsvegen ved Høgåsen og 
videre mot Høg-Jæren. 

Linje 30 betraktes som ny korridor, men er delvis en bearbeidet og forbedret løsning av linje 23. 

 

Figur 10: Ny korridor, linje 30. Her vist sammen med gjenstående alternativ etter tredje siling 
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 Tilknytning for ny E39 langs ytre korridor til vegnettet i Sandnes 

6.5.1 Prosess og premisser 
Det vestre endepunktet for linje 9 har vært gjenstand for en egen kreativ prosess, fordi ny E39 i denne 
korridoren vil være en helt ny premissgiver for arealbruken og arealutviklingen i området. Her er 
mange eksisterende og nye planer og stor konkurranse om arealene, og stort konfliktpotensial for flere 
ikke-prissatte fagtema. Det var derfor nødvendig med en mer detaljert studie av dette området som 
grunnlag for siling av veglinjene her.  

Den kreative samlingen ble arrangert i mars 2016 med deltagere fra Statens vegvesen, Sandnes 
kommune og Norconsult.  

Studiet ble avgrenset som vist i Figur 11.  
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6.5.2 Siling 
Det kom fram totalt 25 ideer til hvor endepunktet for ytre linje i Sandnes kommune kan lokaliseres, og 
for noen av disse ble det også sett på kryssløsninger. Ideene som ble evaluert kan grovt sorteres i fire 
kategorier. Tilknytning til; 

1. Vedtatt trase for ny E39 Ålgård – Hove ved Bråstein. 
2. Eksisterende E39 på Oslisletta. 
3. Eksisterende E39 nær Stokkelandsvatnet/Hove-krysset. 
4. Eksisterende rv.44 i områdene nord for Ganddal via Orstad  
5. Eksisterende rv. 44 sør for Gandal, med trase over Frøylandsvatnet.  

 

Ideene er evaluert ut fra disse kriteriene: 

• Lavest kostnad.  
• Minst konflikt for ikke-prissatte fagtema. 
• Minst hinder for lokal utvikling. 
• God systemløsning. 
• Kortest reisetid for hele strekningen mellom Lyngdal vest og Sandnes. 
• Realistisk gjennomførbarhet. 

 

Figur 11: Fire hovedideer for tilknytning til E39 
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6.5.3 Begrunnelse for utsilte alternativer 
Endepunktene ved Stokkelandsvatnet/Hovekrysset (linje3) siles ut fordi de er dyrere enn endepunkter 
ved Bråstein og Osli og fordi de har vesentlige ulemper for ikke-prissatte fagtema, særlig 
naturmangfold og nærmiljø og friluftsliv.  

Endepunktene ved rv. 44 (linje 4 og 5) siles ut fordi de er kostbare, de overfører trafikk fra E39 til et 
vegsystem som allerede har stor belastning, de er i konflikt med ikke-prissatte tema og fordi de gir en 
helt ny og uønsket premiss for arealutviklingen i området.  

7 Oppsummering 
Evaluering og siling av alle ideer har ledet frem til følgende representative linjer:  

 

Figur 12: Gjenstående linjer etter siling, som grunnlag for korridoravgrensning i planprogrammet 

De gjenstående linjene skal utvikles videre i det forestående arbeidet med kommunedelplanen og 
konsekvensutredningen. I planarbeidet vil man benytte begrepet vegkorridorer i stedet for linjer for å 
ha frihet til å justere og optimalisere løsningene etter hvert som detaljeringsgraden øker.  

Etter silingen kan de gjenstående linjene inndeles i tre korridorer, hvor videre planlegging skal avklare 
og gi grunnlag for anbefalt løsning: 

Indre korridor går i hovedsak langs dagens E39, med flere undervarianter. Indre korridor består av 
linje 1 eller 2, linje 3 eller 4 og linje 5. 

Ytre korridor går som indre korridor til Moi. Derfra direkte mot Fotlandsvatnet like nord for Egersund og 
videre over Høg-Jæren til Sandnes og består av linje 1 eller 2, linje 6 og linje 9. 

Midtre korridor går som indre korridor til Årrestad. Derfra krysser den fv. 42 nordøst for Helleland og 
dagens E39 ved Eigestad. Vider over Bjerkreimsvassdraget ved Høgåsen. Midtre korridor går 
sammen med ytre korridor fra Gravdalsområdet over Høg-Jæren til Sandnes.  Korridoren består av 
linje 1 eller 2, linje 4, linje 30 og linje 9. 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region sør
Ressursavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-sor@vegvesen.no

vegvesen.no
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