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Forord 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide kommunedelplan for 

ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet skal gjennomføres som statlig plan der 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet er vedtaksmyndighet. Statens vegvesen Region sør er 

prosjekteier og har ansvaret for det praktiske planarbeidet. 

Vegtiltaket utløser konsekvensutredningsplikt etter plan- og bygningsloven § 4-2 og § 6a i forskrift 

om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

Som ledd i planarbeidet er det utarbeidet en rekke fagrapporter. Foreliggende dokument er 

konsekvensutredning av virkninger for nærmiljø og friluftsliv. Denne rapporten sammen med andre 

fagutredninger, inngår i en samlet konsekvensutredning i tråd med Statens vegvesens håndbok 

V712 om konsekvensutredninger. 

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

Lynnebakken som planleggingsleder. 

Oppdragsansvarlig hos Norconsult AS er Terje Faanes med Hans Petter Duun som displinansvarlig 

for konsekvensutredningen. Øystein Skofteland er fagansvarlig for utarbeiding av fagrapporten for 

Norconsult AS. 

Rapporten offentliggjøres på følgende nettadresse: 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes 

Kristiansand 

10.12.2018 
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Sammendrag 
Statens vegvesen planlegger ny E39 mellom Lyngdal vest og Bollestad sør for Ålgård med to 
alternative korridorer i Vest-Agder og tre alternative korridorer i Rogaland. I denne rapporten 
konsekvensutredes og rangeres disse korridorene for konsekvenstema nærmiljø og friluftsliv. 
Denne rapporten del av grunnlaget for konsekvensanalyse av ny E39 Lyngdal vest – Ålgård. 

Generelt om tema nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø inklusive områder og ferdselsårer  

som ligger i umiddelbar nærhet til steder der folk bor og områder der lokalbefolkningen til daglig 

ferdes til fots eller på sykkel. 

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring 

og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder. 

Nærturterreng er definert som større naturområder i tettsteder eller som grenser til tettsteder. 

Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. 

Alternativer 

Planområdet berører åtte kommuner og to fylker. Alternative vegkorridorer i Agder og i Rogaland 

behandles separat. De har et felles punkt i Tronåsen på grensen mellom fylkene, og mellom 

kommunene Flekkefjord og Lund.  

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

via Lølandsvatn med 
sideveg ned til Flikka 

- Korridor A2:  Lyngdal vest – Tronåsen 
via Flikka 

 
• Korridorer i Rogaland 

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

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

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

Innenfor korridorene i Rogaland (R1, R2 og R3), er det varianter på delstrekninger. Innen hvert 

variantområde er det gjennom fullstendige konsekvensutredninger avklart hvilket alternativ som 

skal inngå i en sammenhengende korridor for hele planområde. Konsekvensutredning av 

variantene for hvert fagtema er gjort i flere fagrapporter og sammenstilt i egne variantrapporter. 

Oversiktskart med variantområder. 
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Metode 

Statens vegvesens håndbok V712 legges til grunn for utredningen. Det innebærer at områder som 
påvirkes av vegtiltaket deles inn i delområder som verdisettes i tråd med kriteriene i Håndbok 
V712. Kriteriene for verdisetting er delt inn i flere vurderingstema: boligområder, øvrige bebygde 
områder, offentlige eller felles møtesteder, friluftsområder, veg- og stinett for gående og syklende 
og identitetsskapende områder og elementer.  I de fleste tilfeller er det elementer knyttet til flere 
ulike vurderingstema i hvert enkelt delområde. Konsekvensene framkommer som sammenstilling 
av delområdenes verdi som nærmiljø og friluftsområde, og i hvilket omfang vegtiltaket griper inn i 
disse områdene.  
 
For nærmiljø og friluftsliv skal også konsekvensen av endringer langs eksisterende vegnett 
vurderes. I denne analysen er dette forholdet avgrenset til å gjelde hvordan ny E39 avlaster dagens 
E39. 

Oversikt over korridorer med valgte varianter for E39 Lyngdal vest- Ålgård. 
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Nærmiljø og friluftsliv i utredningsområdet 

Regionenes største tettsteder er ikke berørt av utredningsområdet, men flere mindre tettsteder og 

grender vil berøres. Området har overveiende lav befolkningstetthet der bosetningsmønsteret 

hovedsakelig består av enkelt-tun og mindre grender. Tettsteder som i varierende grad berøres av 

utredningsområdet er Feda, Sira, Moi, Ualand, Helleland, Bjerkreim og Vikeså.  

Det er store utmarksområder med viktige friluftsområder i regionen. Enkelte områder er 

tilrettelagt for fotturer, toppturer og andre aktiviteter. Flere steder, særlig i Dalane, er det flere 

større vann hvor det er noe organisert friluftsliv som padling, fiske og liknende. Analysen har lagt 

noe mer vekt på friluftsområder som ligger i nærheten av befolkningskonsentrasjoner enn 

tilsvarende områder som ligger mindre tilgjengelig.  

 

 

Oversikt over verdier for nærmiljø og friluftsliv i utredningsområdet. 
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I flere regionale planer er det definert flere regionale friluftsområder i eller ved utrednings-

området. I Vest-Agder er flere av disse definert som svært viktige regionale friluftsområder, mens i 

Rogaland er regionale friluftsområder ikke verdisatt. Med utgangspunkt i kriteriene for verdisetting 

av friluftsområder i Håndbok V712 og fokuset på regionale og nasjonale verdier slik det er fastsatt i 

planprogrammet, er disse områdene i mange tilfeller ikke gitt vesentlig høyere verdier enn andre 

friluftsområder. Dette skyldes i hovedsak fokuset på bruksintensitet og tilrettelegging fremfor 

potensial for fremtidig tilrettelegging og økt bruk.  

Informasjon fra de tre regionale friluftsområdene Lister-, Dalane- og Jæren friluftsråd er gitt stor 

vekt i vurderingen av friluftslivsverdiene i området. Både i møter og gjennom informasjon på de 

respektive nettsidene har de regionale friluftsrådene bidratt i stor grad til å vurdere hvilke deler av 

utredningsområdet som har mye aktivitet og er tilrettelagt for allment friluftsliv. I tillegg er det 

benyttet noen lokale ressurser som barnetråkk-kartlegginger og kommunale utredninger etc. Det 

har også vært flere befaringer i området.  Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Dette kartet viser ikke konsekvensene 
langs dagens E39. Det vises til figur 6-
1, 6-2, 6-3 og 6-4 i kapittel 6, der disse 
konsekvensen kommer frem 

Konsekvenskart for nærmiljø og friluftsliv. 
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 Agder 

I Agder går korridor A1 i lange dagstrekninger gjennom et forholdsvis urørt område mellom Feda 

og Sira, i områder som stort sett har liten verdi for friluftsliv. Men ettersom verdiene i området i 

stor grad er knyttet til stillhet, naturopplevelse og fravær av større menneskelige inngrep, er 

omfanget av ny E39 vurdert som stort negativt og vil påvirke store områder.  

Korridor A2 går i lange tunneler nærmere Flekkefjord, med en dagsone nord for Selura og til Flikka. 

Korridoren har kortere dagsoner enn A1 og påvirker mindre eller færre? områder nord for 

Flekkefjord. Her er imidlertid verdiene noe større som følge av nærheten til Flekkefjord. Korridor 

A2 er også vurdert å være marginalt bedre ved kryssingen av Sira-dalføret enn A1. Samlet er 

korridor A2 vurdert å gripe mindre negativt inn i friluftsområdene enn korridor A1. Begge 

korridorer avlaster dagens E39 med positiv virkning for nærmiljøene langs vegen. 

Konsekvensgrad for nærmiljø og friluftsliv på delstrekninger, samlet og rangering av korridorer i 
Agder. 

 Korridor A1 
Lyngdal vest – Tronåsen  

via Lølandsvatn 

Korridor A2 
Lyngdal vest – Tronåsen  

via Flikka 

Lyngdal v - Feda - - 

Feda – Tronåsen via Lølandsvatn - -  

Feda – Tronåsen via Flikka  -/- - 

Samlet Konsekvens Middels negativ 

- - 

Liten til middels neg. 

-/- - 

Rangering 2 1 

 

Rogaland 

I Rogaland griper korridor R1 minst negativt inn i nærmiljø og friluftsliv ettersom korridoren i stor 

grad følger dagens E39 og berører områder som til dels allerede er berørt av en større stamveg 

med høy trafikk. Korridor R2 har de samme konsekvensene som R1 fram til Årrestad, men går 

herfra gjennom et område som er forholdsvis urørt og med noen friluftslivsverdier som i stor grad 

vil forringes av ny E39. Særlig på strekningen mellom Sagland og Kydland vil heiområdene mellom 

Bjerkreim og Buekrysset bli vesentlig påvirket. Korridor R3 har de samme konfliktene som R2 

mellom Sagland og Kydland I tillegg inneholder korridor R3 en strekning lenger øst mellom Eide og 

Sagland som er vurdert som konfliktfylt for en del friluftslivsverdier her. Derfor er korridor R3 

vurdert som noe mer konfliktfylt enn R2.  

Samlet sett er imidlertid de negative konsekvensene for ny E39 for nærmiljø og friluftsliv relativt 

moderate tatt i betraktning tiltakets størrelse. Dette skyldes at utredningsområdet unngår de 

største verdiene i regionen og at enkelte tettsteder vil oppleve positive nærmiljøkonsekvenser som 

følge av omlegging av trafikk langs dagens E39. Moi, Helleland, Bjerkreim og Vikeså er vurdert å få 

positive konsekvenser som følge av ny veg. 
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Konsekvensgrad for nærmiljø og friluftsliv på delstrekninger, samlet og rangering av korridorer i 
Rogaland. 

 Korridor R1 
Tronåsen – Vikeså – 

Bollestad 

Korridor R2 
Tronåsen – Årrestad – 

Sagland – Bollestad 

Korridor R3 
Tronåsen – Drangsdalen - 

Grøsfjell – Bollestad 

Tronåsen - Hovsvatn 0/+ 0/+  

Tronåsen Skjeggjestad   + 

Hovsvatn Oksafjell  -   

Hovsvatn - Sagland  -/- -  

Skjeggjestad - Eide    - 

Eide - Sagland   - - 

Oksafjell – Kydland  -   

Sagland - Kydland   - - - - 

Kydland - Bollestad - - - 

Rv.42 Lomeland - Eigestad -/- - -/- - -/- - 

Samlet Konsekvens Liten negativ 

- 

Liten til middels neg. 

-/- - 

Middels negativ 

- - 

Rangering 1 2 3 

 

Konklusjon og rangering 

Agder 

Korridor A2 via Flikka er vurdert som noe bedre for nærmiljø og friluftsliv enn A1 via Løland. Det er 

større områder som blir berørt av tiltaket ettersom det er lengre strekninger i dagsone for A1 enn 
A2. I tillegg er kryssingen av Sira-dalføret vurdert som noe bedre for A2 enn for A1. Begge 

korridorene er like når det gjelder positive konsekvenser knyttet til redusert trafikk langs dagens 
E39. 

Rangering av korridorer i Agder er dermed: 

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

Rogaland 

I Rogaland har korridor R1 minst negativ virkning for nærmiljø og friluftsliv ettersom korridoren i 
stor grad går i områder med dagens E39. Korridor R2 og R3 griper inn i sammenhengende urørte 

områder der uheldige virkninger av veganlegget blir sterkere enn for korridor R1 selv om 
friluftslivsverdiene ikke er store i regional sammenheng. Korridor R3 over Hetlandsheia mellom 

Eide og Sagland bidrar til at korridor R3 er rangert som dårligst.  

Selv om korridor R1 i større grad følger dagens E39, er ikke de positive konsekvensene av redusert 
trafikk langs dagens veg vesentlig mindre enn i korridor R2 og R3. Dette skyldes at nærmiljø og 

friluftslivsverdiene langs vegen er små og at tettstedene i utredningsområdet får omtrent like 
positive konsekvenser, uavhengig av korridorvalg som følge av redusert trafikk langs dagens E39. 

Rangering av korridorer i Rogaland er dermed: 
1. Korridor R1 Tronåsen - Vikeså - Bollestad 

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

1.1 Bakgrunnen for E39 Lyngdal vest - Ålgård  

E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en del av nasjonal transportkorridor 3 Oslo - Kristiansand 

- Stavanger.  I tillegg inngår E39 i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) via ferge-

forbindelsen Kristiansand – Hirtshals. Dagens E39 på strekningen har dårlig standard i forhold til sin 

funksjon som overordnet riksveg og europaveg. Vegen har flere avkjørsler og randbebyggelse, det 

er krappe svinger og stigninger som kan være en fare for trafikksikkerheten generelt og spesielt om 

vinteren. Vegen har en høy tungbilandel og mange møteulykker. 

Planarbeidet omfatter forslag til et helhetlig vegnett inkludert kryss, tilførselsveger og sideanlegg 

som døgnhvileplass, kollektivknutepunkt, kontrollplasser, driftsplasser og rasteplass. Planarbeidet 

skal anbefale valg av hvilken korridor som skal detaljeres videre gjennom reguleringsplan etter 

plan- og bygningsloven. 

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

departementet. 

1.2 Mål for prosjektet 

Statens vegvesen har fastsatt følgende mål for prosjektet [21]. 

Samfunnsmål 

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 

lavutslippssamfunnet herunder følgende hovedmål, slik de er formulert i NTP 2018-2029: 

• Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet 

• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 

• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser 

Effektmål 

Effektmålene er de resultater som skal oppnås gjennom tiltaket, med fokus på virkninger for 

brukerne av transportsystemet: 

• ca. 40 min kortere kjøretid mellom Lyngdal vest og Sandnes 

• Reduserte avstandskostnader 

• Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold. 

• Ingen møteulykker og en ulykkesfrekvens og skadekostnad som er lik eller bedre enn 

normalt for en 4-felts veg 

Resultatmål for planarbeidet 

Planarbeidet skal ende opp med vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning som 

fastlegger følgende: 

• Korridor for ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Ålgård 

• Plassering av toplanskryssene 

• Fastlagte korridorer for tilførselsveger 

• Fastlagt plassering av vegserviceanlegg 
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1.3 Utredningsområdet 

Planområdet strekker seg i sørøst fra heiområdene øst for Fedafjorden i Vest-Agder, til Bollestad, 

sør for Ålgård i Gjesdal kommune i Rogaland. Langs dagens veg er strekningen på omtrent 120 km. 

I alt åtte kommuner i to fylker kan i varierende grad, avhengig av alternativ, bli direkte berørt av 

planarbeidet.   

Befolkning og næringsliv 

Den største befolkningskonsentrasjonen er øst og nordvest for planområdet, dvs. Kristiansands-

området og Stavangerområdet med Nord Jæren. Ellers er befolkningen konsentrert til tettsteder i 

relativt stor avstand fra hverandre. Utenfor tettstedene er befolkningen spredt i et mønster som 

grovt sett følger de viktigste vegforbindelsene i området.  

E39 skal i hovedsak betjene transportbehovet mellom Kristiansand og Stavanger, i tillegg til 

befolkningen innen utredningsområdet. De to byregionene har henholdsvis ca. 140.000 og 230.000 

innbyggere og er sentrum for et større regionalt arbeids- og servicemarked. 

Tyngdepunktene for næringslivet følger i hovedsak de samme linjene som bosettingsmønsteret 

med de største tyngdepunktene utenfor selve planområdet. Stavanger-Sandnesområdet utgjør en 

av landets viktigste næringsklynger for petroleumsvirksomhet med store ringvirkninger for hele 

regionen. I tillegg står maritime næringer tradisjonelt sterkt i området. Egersund har en av landets 

største fiskerihavner med tilhørende virksomheter. 

 

 
Figur 1-1: Gårdsveg ved Ualand Gard som kan brukes som turveg. (Foto: Norconsult) 
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Figur 1-2: Oversiktskart dagens veg. 
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Landskapet 

I store deler av området er det et 

krevende terreng og landskap å 

føre en ny vegtrase gjennom, med 

de krav til kurvatur og stigning som 

gjelder for veg som skal dimen-

sjoneres for 110 km/t.  

Den sørøstlige del av utrednings-

området omfatter vestre del av 

Lister-regionens skog- og 

heibygder med et lavt, bølgende 

landskap med store og langstrakte 

dalfører som fører ned mot kysten.  

Dalane dekker midtre del av 

utredningsområdet. Landskap her 

er til dels goldt med skrint jords-

monn men også grønnere og 

frodigere høgheier og lange, dype 

daler i innlandet. I de høyest-

liggende områdene kan heiland-

skapet ha karakter av høyfjell, selv 

om høyden sjelden overstiger 

200 m.  

Jæren ligger i nordvestre del av 

utredningsområdet. Aktuelle omr-

åder for ny veg omfatter ikke jord-

bruksbygdene og tettstedene på 

Låg-Jæren ut mot kysten og heiene 

innenfor, men omfatter deler av 

Høg-Jæren i Gjesdal kommune.  

 

  

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

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

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

 
Figur 1-6. E39 ved Bue og Kydlandsvatnet,  Fv 504 mot 
Varhaug til venstre. (Foto: Kjell Inge Søreide) 
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2 Alternativer 

2.1 Vegutforming 

2.1.1 Vegstandard 

Vegen planlegges for fire felt med midtrekkverk mellom kjøreretningene. Vegen vil være 

avkjørselsfri, kryssene skal være planskilte og minste avstand mellom kryss bør være tre km. Vegen 

planlegges som motorveg med fartsgrense 110 km/t [16]. Vegens minste kurveradius er 800 m og 

maksimal stigning er fem prosent. 

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

uavhengig av hovedvegen. 

Nye sideveger og tilførselsveger til E39 som inngår i tiltaket, er planlagt med en vegbredde på 

8,5 meter fra skulderkant til skulderkant. 

Detaljerte tegninger av mulig vegtrase er vist i tegningsvedlegget til kommunedelplanen [23] 

Tegningene er eksempel på mulig løsning og laget bl.a. som grunnlag for å regne på kostnader. 

Endelig utforming og detaljering av veganlegget blir gjort i videre planfase gjennom 

reguleringsplan. Regulert veg kan avvike fra den som er vist i tegningsvedlegget. 

2.1.2 Tunnel 

Tunnel for ny E39 skal bygges med to separate løp med to kjørefelt i hvert løp. Tverrprofilet skal 

bygges etter Statens vegvesens vegnormaler N500, type T10,5 med innvendig bredde på 10,5 

meter [20].Maksimal lengdefall i tunneler skal ikke overskride fem prosent. Det bør være minimum 

10 m berg mellom tunnelløpene, dvs. min. 21 m mellom senterlinjene i hver av tunnelløpene. 

Tunnel for lokalveger dimensjoneres som H2 veg med fartsgrense 80 km/t og tunnelprofil T9,5. 

Hvert tunnelløp har innvendig bredde på 9,5 m. 

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

Antall kryss og plassering av disse er en del av kommunedelplanen. Dette er vurdert blant annet på 

grunnlag av trafikale virkninger og en funksjonell kobling mellom hovedveg og sidevegnett. Det er 

krav at kryss på hovedveger som E39 skal bygges som planskilte kryss, og avstanden mellom 

kryssene bør ifølge vegnormalene til Statens vegvesen være minimum tre km. Ved alle kryss settes 

det av plass til parkering for personbiler (Park and Ride). Det vil også være bussholdeplass i alle 

kryss. 

Planskilte kryss kan utformes på flere måter, men felles for alle er at de er arealkrevende. Figuren 

under viser eksempel på to prinsippløsninger med to ulike måter å knytte seg til lokalvegen på. De 

faktiske løsningene må tilpasses stedegne forhold. I kommunedelplanen vil det bli illustrert mulige 

kryssutforminger, men endelig utforming vil skje i reguleringsplanen. 

 

2.2 Hovedalternativ 
 

2.2.1 To korridorer i Agder og tre i Rogaland 

Planområdet berører åtte kommuner og to fylker og krysser ulike landskapsregioner. Gjennom en 

omfattende prosess med søk og utvikling av alternativer og påfølgende siling, er det avgrenset 

korridorer hvor det skal utredes og anbefales trase for ny E39. Vegkorridorene 

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

Figur 2-2: To separate tunnelløp for motorveg etter Vegnormal N500 Vegtunneler. 
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i Agder og i Rogaland behandles separat. De har et felles punkt i Tronåsen på grensen mellom 

fylkene, på grensen mellom kommunene Flekkefjord og Lund. 

De aktuelle korridorene er: 

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

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

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

variantområder i korridoren. 
- Korridor R2:  Tronåsen – Moi – Ualand – Sagland – Bue – Bollestad. Det er ett 

variantområde i korridoren 
- Korridor R3:  Tronåsen – Moi – Grøsfjell – Sagland – Bue – Bollestad. Det er to 

variantområder i korridoren. Ny sideveg mellom Grøsfjell og Fv501 ved 
Eia i Sokndal kommune er en del av tiltaket i korridor R3. 

 

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

 

 

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

Korridor A1 Korridor A2 Korridor R1 Korridor R2 Korridor R3 

Lengde 31,8 km 31,5 km 60,2 – 61,0 km* 63,3 km 64,7 – 65,0 km* 

Kryss - Opofte 

- Birkeland 

- Lølands-
vatn 

- Opofte 

- Birkeland 

- Flikka 

- Moi 

- Årrestad  

- Vikeså 

- Bue 

- Bollestad 

- Moi 

- Årrestad  

- Sagland 

- Bue 

- Bollestad 

- Moi 

- Grøsfjell 

- Sagland 

- Bue 

- Bollestad 

Sideveg - Lølands-
vatn – 
Flikka, 
5,6 km   

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

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

- Rv. 42 
Lomeland -
Eigestad 2,3 km 

- Grøsfjell – Eia 
Fv 501, 6,8 km  

*Lengden på strekningen avhenger av valg av variant 
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2.2.2 Utredningsområde og planområde 

Det er avgrenset et utredningsområde med bredde på to kilometer. Innenfor dette 

utredningsområdet skal planområdet i endelig plankart for kommuneplanens vegalternativ 

avgrenses. Planområdet er i utgangspunktet satt til 200 meter på hver side, men er utvidet der det 

er nødvendig bl.a. for senere detaljering og planlegging av kryss. Planområdet i plankartet kan også 

være innsnevret dersom det gjennom konsekvensutredningen avklares at endringene i vegtrase i 

neste planfase bør avgrenses til et smalere område av hensyn til verdier i vegplanens nærhet. 

Figur 2-4: Oversikt over korridorer og varianter for E39 Lyngdal vest- Ålgård. 



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 19 av 152

 

2.2.3 Nullalternativet 

Konsekvensene vurderes som følge av endringer fra et nullalternativ som andre alternativer skal 

vurderes mot, og endringer fra nullalternativet er grunnlag for vurdering av konsekvenser. 

Nullalternativet er forholdene i sammenlikningsåret 2030 dersom det ikke bygges ny E39. 

Befolkningsutvikling og trafikkutvikling framskrives også fram til sammenlikningsåret og inngår i 

null-alternativet. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og inkluderer alle vegutbygginger og tiltak som 

er vedtatt fullført før sammenlikningsåret 2030. Det foreligger ingen vedtatte planer for utbygging 

av vegnettet innenfor eller inntil områder hvor alternativer for ny E39 utredes. Her er det heller 

ikke større arealplaner som gjør at nullalternativet skiller seg vesentlig fra dagens situasjon. 

På vegnettet utenfor utredningsområdet for E39 mellom Lyngdal vest og Sandens er det flere veg- 

og jernbaneprosjekter som inngår i nullalternativet. Disse tiltakene baserer seg på prosjekter som 

ligger inne i handlingsplanen for Nasjonal transportplan 2018-2029. 

transportetatene, vedtatte prosjekter i Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren, samt 

aktuelle prosjekter i prosjektporteføljen til Nye Veier AS. Dette er tiltak som vil virke inn på 

trafikkprognosene og prissatte konsekvenser for E39 Lyngdal – Ålgård, og er nærmere omtalt i 

fagrapport for trafikk [12]. I forhold til arealbruk vil disse tiltakene har betydning for 

nullalternativet. For ikke prissatte konsekvenser vil nullalternativet dermed i praksis være dagens 

situasjon men med framskrevet trafikk. 

2.2.4 Variantavklaringer 

Innenfor noen av hovedkorridorene er det flere varianter på delstrekninger. Dersom hver av 

variantene skulle definere et selvstendig alternativ mellom Lyngdal vest og Ålgård, står vi i fare for 

at forskjellen mellom varianten på kortere strekninger ville bli ubetydelige i forhold til de samlede 

virkningene for hele planområdet, selv om det er relevante forskjeller innen et mer avgrenset 

område. For å komme fram til hvilken kombinasjon av varianter som gir den beste 

sammenhengende korridoren, er det derfor lagt opp til en innledende konsekvensutredning som 

ender med å rangere variantene innenfor delområdene [24][25][26][27]. De anbefalte variantene i 

alle delområdene inngår i konsekvensvurdering og evaluering av sammenhengende korridorer 

mellom Lyngdal vest og Ålgård. Det er fire variantområder i Rogaland, knyttet til korridor R1, R2 og 

R3. Det er ingen varianter i korridor A1 og A2 i Agder. Argumentasjonen for disse anbefalingene 

finnes i fire variantrapporter som er lagt ved kommunedelplanen. Anbefalte varianter danner 

grunnlag for sammenstilling i kapittel 6. 

  



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 20 av 152

 

Variantområdene er, jf. Figur 2-5: 

• Variantområde V1 Skjeggestad – Eide, i korridor R3 

o Variant V1a Drangsdalen daglinje 
o Variant V1a Drangsdalen tunnel 

• Variantområde V2 Hovsvatn – Oksafjell, i korridor R1 

o Variant V2a Ualand nord 
o Variant V2b Ualand sør 

• Variantområde V3 Oksafjell – Kydland, i korridor R1 

o Variant V3a Vikeså 

o Variant V3b Litle Svela 

• Variantområde V4 Kydland - Bollestad, i korridor R1, R2 og R3 
o Variant V4a Søylandsdalen 

o Variant V4b Jolifjell 
 

Det er gjennomført full konsekvensutredning for alle variantene. 

  

Figur 2-5: Oversikt over variantområder. 
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3 Metode 

3.1 Generelt 

Statens vegvesens håndbok V712 legges til grunn 

for konsekvensutredningen. Metoden for 

vurdering av ikke prissatte konsekvenser går i 

korte trekk ut på å vurdere:  

Verdier i utredningsområdet, på en skala fra liten 

til stor verdi, også presentert på egne verdikart. 

I hvilket omfang det planlagte tiltaket vil påvirke 

verdiene i området, på skala fra stor positivt til 

stort negativt. 

Konsekvensen av tiltaket uttrykkes som et 

forhold mellom verdi og omfang, jfr. figuren til 

høyre. 

Utredningsområdet deles inn i delområder eller 

lokaliteter som i størst mulig grad er homogene i 

forhold til de verdier som skal utredes. 

Analyseområdene vil derfor være ulike for ulike 

fagområder.  

Denne analysen er tilpasset detaljnivået til en 

kommunedelplan, og forholder seg til plan-

programmet som slår fast (i PP kap. 6.3.1) at 

hovedformålet med denne konsekvensutred-

ningen er å skille mellom alternative korridorer, ikke å avdekke det fulle konsekvensbildet knyttet 

til de enkelte korridorene, noe som vil bli gjennomført senere, i mer detaljerte planfaser.  

3.2 Utredningsområde, influensområde og planområde 

Det må skilles mellom utredningsområdet, influensområde og det formelle planområdet. 

Utredningsområdet er en avgrensing brukt i arbeidet med konsekvensutredningen for å fange opp 

omfang av en mulig framtidig veg innenfor en korridorbredde som i dette utredningsarbeidet er 

satt til to km. Det er disse korridorene som er vist i Figur 2-4. 

For noen tema kan vesentlige virkninger av tiltaket komme innenfor et influensområde som 

strekker seg ut over denne korridoren.  Vurdering av konsekvenser må inkludere et influensområde 

som vil variere fra tema til tema. 

Etter at konsekvenser og arealinngrep er avklart, avgrenses planområdet i et formelt plankart, som 

båndlegges til vegformål. Dette området skal sikre tilstrekkelig areal til videre optimalisering og 

detaljering med endelig plassering av veganlegget i reguleringsplanfasen. Dette området bør være 

så smalt som mulig for å ikke båndlegge mer areal enn nødvendig, men også tilstrekkelig til å gi 

nødvendig handlingsfrihet til utarbeiding av gode løsninger i reguleringsplanleggingen.  

Figur 3-1: Sammenstilling av verdi og omfang, 
"Konsekvensvifta" i Håndbok V712. 
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Planområdet kan derfor variere etter stedsspesifikke forhold. Det vil være smalt der det er viktig å 

avgrense lokalisering av vegtraseen, og bredere der det kan gis større spillerom for endelig 

plassering av veg og tilhørende anlegg. Dette gjelder blant annet i kryssområder. I tråd med 

planprogrammet (avsnitt 4.3) legges planavgrensningen i kommunedelplanen i utgangspunktet opp 

til en korridor på om lag 200 meter på hver side av en antatt veglinje for å fange opp eventuelle 

behov for justeringer i reguleringsplanarbeidet. 

3.3 Anleggsfasen 

Dersom tiltaket i anleggsfasen medfører permanent miljøskade, skal de inngå i vurderingen av 

konsekvenser. Midlertidig arealbeslag som kan og skal reetableres i sin opprinnelige form og 

funksjon, inngår ikke i konsekvensutredningen. Potensiell fare for miljøskade under anleggsfasen og 

hvor det bør vies spesiell oppmerksomhet under anleggsfasen, omtales ved der det er spesielle 

viktige verdier som kan bli berørt.  

Planområdet avgrenses slik at anleggsveger i størst mulig grad kan plasseres innenfor framtidig 

vegareal, for å avgrense omfang av slike tiltak. Aktuell plassering av riggområde er ikke vurdert på 

dette planstadiet. Det samme gjelder midlertidige og eventuelt permanente massedeponi.  

Bufferkorridoren ved avgrensing av planområdet (på minimum 200 meter) som er lagt langs 

veglinjene og rundt kryssområdene, regnes å være tilstrekkelig for å fange opp anleggsveger, 

riggområder og midlertidige massedeponier. Plassering av slike tiltak blir viktige tema i 

reguleringsfasen hvor registreringer og verdikartleggingen vil bli trukket inn ved valg av lokaliteter. 

3.4 Definisjoner 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer  

som ligger i umiddelbar nærhet til steder der folk bor (Klima- og miljødepartementet 2013) og  

områder der lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på sykkel. 

Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og 

naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i tettsteder. 

Nærturterreng er definert som større naturområder (mer enn 200 daa) i tettsteder eller som 

grenser til tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også inkludert. 

Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass - 

og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. Motoriserte aktiviteter inngår ikke 

i temaet nærmiljø- og friluftsliv. 

3.5 Kunnskapsgrunnlaget 

Analysen baserer seg hovedsakelig på innhentet kunnskap fra offentlige aktører på statlig og 

regionalt nivå. Det offentlige kartgrunnlaget sammen med befolkningsdata fra SSB og kart over 

gang, sykkel- og turvegnett fra nasjonal vegdatabank danner grunnlaget for vurdering av 

nærmiljøverdier og veg-/stinett for gående og syklende sammen med relevante kommunale planer 

og kartlegginger av eksempelvis sosial infrastruktur. For friluftsområder er særlig to regionale 

planer for friluftsliv sentrale.  

Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020 [28] har kartlagt og verdisatt 

regionale friluftsområder i Vest-Agder. Her er mange regionale friluftsområder definert som svært 
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viktige, det er imidlertid ikke slik at disse områdene automatisk får stor verdi i denne analysen. 

Dette skyldes at kriteriene for verdivurdering i den regionale planen er svært forskjellige fra denne 

analysen. Det er også understreket i regionalplanen at verdivurderingene ikke kan leses regionalt, 

men er et resultat av lokale kommunale vurderinger.  

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024 [15] er en revisjon av Fylkesdelplan for 

friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) og kartlegger på same måte son Vest-Agder, viktige 

regionale friluftsområder i Rogaland. Disse er imidlertid foreløpig ikke verdisatt.  

Det er videre avholdt arbeidsmøter med de tre regionale friluftsområdene i området. Lister, Dalane 

og Jæren friluftsråd har bidratt med svært nyttige og kartfestede innspill som utdyper de 

kartlegginger som er gjort i de regionale planene. Disse møtene har også gitt kunnskap om 

bruksintensitet, tilrettelegging og planlagt tilrettelegging som er tatt inn som viktige kriterier i 

verdivurderingene.  

Kommuneplaner for kommunene i området er benyttet som støtte i vurderingene sammen med 

ulike kartverktøy som google-earth, ut.no (turistforeningen), miljøstatus.no (miljødirektoratet) og 

kommunale og regionale kartklienter. 

Det er gjennomført befaringer på utvalgte områder i 2016 og 2017.  

 
Figur 3-2 Fra Befaring på Fedaheia, høsten 2017 (Foto: Norconsult). 
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3.6 Registreringskategorier og delområder 

Verdivurderingen tar utgangspunkt i hvor tett befolket et område er og i hvor stor grad et område 

blir benyttet til utendørsaktivteter. Ved verdisetting av lokaliteter er det skilt mellom områder som 

er viktige for friluftsliv og nærmiljø, men konsekvens er vurdert samlet. 

Tabell 3-1: Kriterier for verdivurdering. 

 Liten verdi Middels verdi Stor verdi 

Boligområder • Boligområde med stor 
grad av utflytting eller 
med reduserte kvaliteter 

• Og/eller lav tetthet av 
boliger og få boliger 

• Vanlig boligområde • Boligområde med 
spesielle kvaliteter 

• Og/eller tette 
konsentrasjoner av boliger 

Øvrige bebygde 

områder 

• Ingen skoler, barnehager, 
lite fritidstilbud og 
uteområder for barn, 
unge og/eller voksen 

• Og/eller lav 
bruksintensitet 

• Fritidstilbud/uteområder 
der en del barn, unge 
og/eller voksne oppholder 
seg 

• Og/eller middels 
bruksintensitet 

• Grunnskole/barnehager/fr
itidstilbud/uteområder 
der mange barn, unge 
og/eller voksne oppholder 
seg 

• Og/eller svært stor bruks-
intensitet 

Offentlige/ felles 

møtesteder og 

andre uteområder i 

byer og tettsteder 

(plasser, parker, 

løkker med mer) 

• Uteområder som er lite 
brukt 

• Områder med få eller 
ingen 
opplevelseskvaliteter/er 
lite egnet til bruk og 
opphold 

• Uteområder som brukes 
• Områder med opplev-

elseskvaliteter / som er 
egnet til bruk og opphold 

• Områder som har, og kan 
ha betydning for barns, 
unges og/eller voksnes 
fysiske utfoldelse og 
opphold 

• Uteområder som brukes 
ofte/av mange 

• Viktige områder for barns, 
unges og/eller voksnes 
fysiske utfoldelse og 
opphold  

Friluftsområder • Områder som er mindre 
brukt og mindre egnet til 
friluftsliv og rekreasjon 

• Områder med få eller 
ingen 
opplevelseskvaliteter 

• Områder som brukes til 
friluftsliv og rekreasjon 

• Områder med 
opplevelseskvaliteter/ 
som er egnet til friluftsliv 
og rekreasjon 

• Områder som har og kan 
ha betydning for barns 
unges og/eller voksnes 
friluftsliv og rekreasjon 

• Områder som brukes 
ofte/av mange 

• Områder som er en del av 
sammenhengende 
grøntområder. 

• Områder som er attraktive 
nasjonalt og internasjonalt 
og som i stor grad tilbyr 
stillhet og 
naturopplevelse. 

Veg- og stinett for 

gående og syklende 

• Veg- og stinett som er lite 
brukt, og/eller som mange 
føler ubehag og utrygghet 
ved å ferdes langs 

• Ferdselslinjer med flere 
barrierer og/eller som 
oppleves som omveier og 
dermed er lite brukt 

• Veg- og stinett som brukes 
• Ferdselslinjer til sentrale 

målpunkter. 

• Sentrale ferdselslinjer for 
gående og syklende som 
er svært mye brukt 

• Hovedferdselslinjer til 
sentrale målpunkter. 

• Ferdselslinjer som er en 
del av sammenhengende 
ruter spesielt tilrettelagt 
for gående og syklende 

Identitetsskapende 

områder/elementer 

• Områder/elementer som 
ikke er viktige for stedets 
identitet (få knytter dette 
området/elementer til 
stedets identitet) 

• Områder/ elementer som 
kan være viktig for stedets 
identitet. (Noen, men ikke 
mange knytter dette 
området/elementer til 
stedets identitet) 

• Områder/ elementer som 
definerer stedets 
identitet. (Mange knytter 
dette området/elementer 
til stedets identitet) 

 

Analysen skal verdisette et stort område med til delt svært ulike egenskaper knyttet til nærmiljø og 

friluftsliv. Delområdene som er definert og verdisatt i kapittel 4 , er forholdsvis store og består ofte 

av flere områder som svarer til flere av vurderingskategoriene i Tabell 3-1. Verdivurderingen peker 

på hvilke kriterier som er utløsende for at det enkelte området får den verdien som er satt. 
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3.7 Vurdering av verdier 

Overordnede prinsipper for verdisetting 

I denne analysen er det gitt særlig vekt på friluftslivsområder som har regional eller nasjonal 

interesse. Det betyr at områder med overveiende lokal bruk eller lokal appell er gitt fra liten eller 

liten/middels verdi, med mindre det er særskilte forhold som taler for en annen vurdering. Slike 

forhold kan være at flere kriterier virker inn på samme område eller elementer med 

identitetsskapende karakter.  

Bruksintensitet er gitt relativt stor vekt i verdivurderingen av friluftsområder. At et område har 

gode egenskaper som friluftsområde er isolert sett ikke nok til å få stor verdi dersom dette ikke 

brukes av mange. Dersom et slikt potensial er knyttet til et områdes estetiske kvaliteter, vil 

konsekvenser av tiltaket uansett fanges opp gjennom vurdering av landskapsbilde.  

Veg og stinett er brukt som en indikasjon på bruksintensitet snarere enn et eget 

vurderingskriterium. Dette temaet vil trolig bli et større tema i neste planfase ettersom detaljer 

rundt opprettholdelse av turveier, sykkeltraseer etc. ikke er vurdert i denne fasen. For denne 

analysen er det lagt til grunn at alle viktige turveier vil opprettholdes tilfredsstillende der ny E39 

passerer slike. 

Fokuset på regional og nasjonal interesse gjelder ikke på samme måte for nærmiljøområder 

ettersom et nærmiljø sine verdier av natur er lokale. Nærmiljøer som består av større 

sammenhengende boligområder med gode kommunikasjoner, sosial infrastruktur og etablerte 

møteplasser samt nærturterreng får høy verdi, mens mindre boligområder vurderes lavere, selv om 

det kan argumenteres for at kriteriene for stor verdi blir møtt.  

 
Figur 3-3: Skilt som dette kan være en indikator på bruk av et område, og dermed noe høyere verdi. 
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Avgrensing mot andre tema 

I mange tilfeller vil nærmiljø og friluftsliv ha betydning for og berøre andre fagtema. Skillelinjen 

mellom temaene går på at det er ulike aspekter som vektlegges. For å unngå dobbeltvekting ved at 

de samme aspekter konsekvensvurderes innfor flere tema er det definert følgende avgrensninger: 

• Nærmiljø og friluftsliv: 

o Områdenes betydning for trivsel, samvær og fysisk aktivitet for de som bor i eller er 

brukere av et område. 

o Identitetsskapende områder eller elementer for beboere eller brukere. Eksempelvis 

viktige møteplasser, kulturminner/-miljøer eller naturelementer. 

• Landskapsbilde: 

o Visuelle kvaliteter. 

Konsekvensen av støy og luftforurensning berører flere tema. Det er derfor gjort følgende 

avgrensninger: 

• Nærmiljø og friluftsliv: 

o Reduksjon av utearealenes funksjonelle kvaliteter som følge av støy, støytiltak, 

luftforurensning og lokalklimatiske endringer 

• Prissatte konsekvenser:  

o Plager og redusert livskvalitet knyttet til innendørs støy.  

o Plager av luftforurensning ved bolig.  

o Eventuelle problemer knyttet til forkortet livsløp som følge av lokal 

luftforurensning. 

• Landskapsbilde: 

o Visuelle virkninger av eventuelle støyskjermingstiltak sett fra vegen og fra vegens 

omgivelser. 

Andre avgrensninger: 

• Soppsanking, bærplukking, jakt og fiske som fritidsaktiviteter behandles i denne rapporten, 

mens bær, fisk og vilt som matressurser behandles under tema naturressurser.  

• Bestander av planter og dyr vurderes under tema naturmiljø. 

• Innløsing av boliger er en prissatt konsekvens og inngår i kostnadsoverslaget og er dermed 

ikke med i vurderingen av nærmiljøet.  

• Betydningen av at boliger blir borte for det gjenværende nærmiljøet skal imidlertid 

vurderes her. 

• Sykling og gange som lek på friområder vurderes i denne rapporten, mens gange og sykling 

som transportform kan prissettes og beregnes i EFFEKT dersom man har data for 

trafikkomfang i før og etter-situasjonen. Der dette ikke beregnes skal virkningene omtales 

her. 
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3.8 Vurdering av omfang  

Gjennom omfangsvurderingen vurderes i hvilken grad et tiltak vil påvirke et delområde. Det skal 

først vurderes om tiltaket vil være positivt eller negativt for det berørte delområdet. I noen tilfeller 

vil virkningen være av så liten grad at den kan karakteriseres som liten/intet. I forhold til skalaen i 

Figur 3-4 må utreder vurdere i hvilken grad tiltaket: 

• påvirker områdets bruksmuligheter 

• påvirker områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold 

• påvirker tilgjengelighet til viktige målpunkter for gående og syklende i og utenfor området 

• påvirker områdets identitetsskapende betydning 

Disse kriteriene vurderes i forhold til om tiltaket påvirker muligheter for nærmiljø og/eller friluftsliv 

i utredningsområdet på en skala som vist i Figur 3-4. 

Områder for nærmiljø og friluftsliv blir påvirket av tiltakets type og størrelse i forhold til blant annet 

arealbeslag, barrierer, støy og luftforurensning. Omfangsvurderingene skal gi en beskrivelse av hvor 

store negative eller positive endringer tiltaket antas å medføre for nærmiljøet og friluftslivet i de 

berørte områdene. Dette vurderes gjennom tiltakets barrierevirkninger, innvirkning på bruks-

muligheter, attraktivitet, tilgjengelighet til viktige målpunkter i og utenfor influensområdet og 

betydning for stedsidentitet. Attraktiviteten endres ved at opplevelseskvalitetene ved lek, 

rekreasjon, ikke-motorisert ferdsel, utendørs opphold og fysiske aktiviteter endres. 

 

3.9 Konsekvensvurdering og usikkerhet 

Konsekvensvurdering 

Konsekvensen for hvert delområde som er vurdert å bli berørt av tiltaket, fremkommer ved å 

sammenholde verdivurderingen med omfangsvurderingen. Konsekvensen uttrykkes på en skala fra 

meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ konsekvens og framkommer i konsekvens-

viften vist i Figur 3-1 

Tabell 3-2: Inndeling i konsekvensgrader, tegn- og fargekoder etter Håndbok V712. 

Konse-
kvens 

Meget 
stor 

Meget  
til stor 

Stor 
Middels 
til stor 

Middels 
Lite til 

middels 
Liten 

Intet til 
liten 

Ubetyde-
lig 

Positiv  ++++ +++/++++ +++ ++/+++ ++ +/++ + 0/+ 0 

Negativ  - - - - - - - /- - - - - - - - -/- - - - - -/- - - 0/- 0 

 

Figur 3-4: Vurdering av omfang (Håndbok V712, SVV). 
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For deltema nærmiljø og friluftsliv skal også konsekvenser som følge av endringer i trafikkmengde 

langs dagens E39 vurderes. Det er særlig positive konsekvenser for nærmiljøet som følge av bortfall 

av støy og reduserte barriereeffekter som vurderes her. Økte muligheter for videreutvikling av 

boligområder som følge av nedgradering av dagens E39 vurderes ikke som en konsekvens for 

nærmiljø og friluftsliv, men under tema andre konsekvenser under konsekvenser for lokal- og 

regional utvikling (ref. håndbok V712). 

Usikkerhet 

I konsekvensutredninger på overordnet kommunedelplannivå er utredningen som nevnt 

gjennomført med hovedfokus på regionale og nasjonale verdier. En av utfordringene med analyser 

av nærmiljø- og friluftsliv er at det er lite formalisert kvalitetssikret kunnskap der omfanget kan 

uttrykkes kvantitativt gjennom eksempelvis arealbeslag. Denne utfordringen er særlig tydelig for 

vurdering av konsekvenser for friluftslivet. For nærmiljø finnes det tall på antall boliger, 

befolkningstetthet, levekår og sosial infrastruktur som er til god hjelp, men kunnskap om 

friluftslivsverdier er i mindre grad formalisert.  

Det knytter seg usikkerhet både til verdi- og omfangsvurdering. Usikkerheter knyttet til verdi er 

typisk mangel på formalisert kunnskap som må kompenseres gjennom lokalkunnskap og egne 

erfaringer gjennom befaringer. Denne usikkerheten forsterkes ved at nærmiljø- og friluftslivsverdier 

ofte er sterkt personlige noe som gjør at kunnskapsgrunnlaget kan farges av formidlerne av denne 

kunnskapen. Det er derfor vurdert at dialog med regionale friluftsråd er mer tjenlig for denne 

analysen enn utstrakt dialog med lokale aktører. Mye av utfordringen er dermed å tilpasse 

informasjon til det overordnede fokuset analysen skal ha.  

Størst usikkerhet knyttes til vurderingskriteriet bruksintensitet. Det er sjelden at bruken av et 

friluftsområde registreres i form av antall brukere. Derfor må indikatorer på bruk benyttes for å 

estimere intensiteten. Slike indikatorer kan være tilrettelegging i form av skilting, posting av turstier 

på eksempelvis www.ut.no og nærhet til større befolkningskonsentrasjoner, skoler/barnehager og 

andre tilgjengelighetsindikatorer som parkeringsplasser etc.  

Usikkerhet knyttet til omfangsvurderingen er naturlig nok relatert til tiltakets utforming. Selv om 

tiltaket er relativt detaljert skissert i tegningene i tegningsheftet [23], må analysen også ta hensyn 

til detaljnivået på selve kommuneplanen med kart og bestemmelser. Detaljer som skisseres i 

tegninger fastsettes i liten grad gjennom vedtak av planen. I denne analysen er omfanget vurdert 

overordnet slik at nærføringsulemper stort sett vurderes likt uavhengig av om skissene i 

tegningsheftet sier fylling, skjæring eller bru. Unntakene gjelder store og høye bruer eller store 

tosidige skjæringer der terrenget indikerer at andre løsninger er lite aktuelle. I enkelte tilfeller gjør 

analysen noen forutsetninger. Det gjelder særlig etablering av atkomst på tvers av tiltaket. 

Eksempelvis legges det til grunn at det etableres slike kryssinger der det i dag er turstier, skogsveier 

eller gang/sykkelveg og det er åpenbare målpunkter på begge sider av tiltaket.  

Nivået på usikkerhet i denne analysen er slik at det bør gjennomføres relativt omfattende 

registrering av nærmiljø og friluftslivsinteresser lokalt i detaljreguleringsfasen. Likevel er det 

vurdert at usikkerheten er innenfor et slikt nivå at vurderingen av omfang og konsekvens, og 

dermed anbefaling av korridor er robust på dette nivået. 
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3.10 Avbøtende tiltak og oppfølgingspunkter til reguleringsplanfasen 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurdering av omfang. Andre 

tiltak som blir anbefalt for å redusere negative virkninger, skal omtales som konsekvens-

reduserendetiltak. Mulige konsekvensreduserende tiltak er i hovedsak kun omtalt der konfliktene 

er vurdert som store. Konsekvensreduserende tiltak kan leses som innspill til den videre 

optimaliseringen av tiltaket i neste planfase.  

Ettersom det kan forventes en betydelig optimalisering av traséene som vurderes i denne analysen 

før eller under neste planfase, vil også eventuelle endringer av trasé som kan forverre 

konsekvensbildet omtales der dette er aktuelt. Ofte vil slike forhold være lett å lese ut fra 

verdikartene, men dersom en mindre endring kan medføre en vesentlig større negativ konsekvens, 

kan dette bli understreket i konsekvensvurderingen. 

Avslutningsvis i vurderingen av hver enkeltstrekning i kapittel 5, gjøres det en vurdering av hvilke 

tiltak og vurderinger som bør gjøres for deltema nærmiljø og friluftsliv i reguleringsfasen i det 

spesifikke området. I noen tilfeller er det gjort grep i plankartet for å sikre slike vurderinger eller for 

å unngå tiltak i områder med vesentlig konfliktpotensial. Slike grep er også kommentert i 

vurderingen av avbøtende tiltak og oppfølgingspunkter til reguleringsfasen. 

 

Figur 3-5: Fra området mellom Stordrange og Flikka: Et område som behøver mer detaljert vurdering 
av avbøtende tiltak ved valg av korridor A2. jf. avsnitt 5.3.2 (Foto: Norconsult). 
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4 Verdivurderinger 

4.1 Innledning 

Det er foretatt en kartlegging av sammenhengende delområder som er vurdert å ha overveiende lik 

verdi for nærmiljø og friluftsliv basert på metodikken som er skissert i kapittel 3. Utredningen er 

tilpasset et overordnet plan-nivå og verdivurderingen er generalisert for forholdsvis store områder. 

Derfor kan det argumenteres for at det finnes enkelte mindre elementer innenfor områdene som er 

gitt liten verdi som isolert sett kunne møte kriteriene for høyere verdi uten at det fremkommer av 

verdikartet. Eventuelle slike områder søkes avdekket i omfangsvurderingen slik at tiltaket kan 

vurderes med relativt stor konsekvens selv om det passerer et område med relativ lav verdi. 

Figur 4-1: Oversikt over verdier for nærmiljø og friluftsliv i utredningsområdet. 
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For å strukturere verdivurderingene er utredningsområdet delt inn etter kommuner. Delområder 

som går over kommunegrenser er ikke splittet, men omtales i sin helhet. Delområdene er nummerert 

med forbokstaven til kommunen det ligger i og et løpenummer. Eksempelvis er område K1 det først 

omtalte området i Kvinesdal kommune. I de påfølgende underkapitlene vil overordnede kvaliteter 

for nærmiljø og friluftsliv i hver kommune gis en omtale innledningsvis. Etterpå beskrives de enkelte 

verdisatte delområdene kort i tabellform der argumentasjonen for verdifastsettelsen vil komme 

frem.  

4.2 Overordnet beskrivelse av området  

Utredningsområdet berører ikke de viktigste nærmiljø og friluftsområdene i regionen [15][28]. 

Likevel er det områder som har til delt stor betydning og tiltrekker seg brukere fra hele regionen.  

Boligområder og øvrig bebygde områder 

I hovedsak er influensområdet spredtbodd og tynt befolket. Utenom tettstedene er boliger 

hovedsakelig spredt i gardstun og mindre grender. Disse ligger typisk i dalfører med innmark 

omkring og større ubebodde heiområder imellom. Tettstedene i og omkring utredningsområdet er 

relativt små og representerer i hovedsak lokalsentra. Flekkefjord, Egersund og Sandnes er regionale 

sentra som ikke blir direkte berørt av utredningsområdet jf. Figur 4-2. 

Områder med noe tettbebyggelse som delvis ligger innenfor utredningsområdet er: Feda, Sira, Moi, 

Ualand, Helleland, Bjerkreim og Vikeså.  Sosial infrastruktur som skoler-barnehager o.l. er i 

hovedsak lokalisert i tettstedene. 

Friluftsområder 

De viktigste og mest brukte friluftsområdene i regionen ligger i tilknytning til sjøen. Enten det er 

snakk om skjærgården omkring Flekkefjord og Egersund eller strendene på Jæren. Vinterstid er det 

skiområdene i fjellet som er mest populære. Utredningsområdet for dette prosjektet ligger midt 

mellom disse områdene. 

Figur 4-2: Folketetthet i regionen. 



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 32 av 152

 

 Hovedtrekket for utredningsområdet er at det er relativt få områder som har regional eller nasjonal 

funksjon som friluftsområder.  Enkelte friluftsområder kvalifiserer likevel til regionale verdier. Dette 

er områder som i ulik grad er tilrettelagt for fotturer og toppturer eller har særlig gode 

opplevelseskvaliteter. Her har gjerne friluftsrådene engasjert seg med formidling, skilting og annen 

tilrettelegging. Eksempel på slike områder er Fosseland-Haugland og Revstiheia ved Feda, Selura og 

Høgfjellet ved Flekkefjord, Haukeland ved Moi, Heiområdene mellom ved Grøsfjell nord for 

Egersund og Kløgetveit med Solbjørgnipa i Bjerkreim. Laksesvelafjellet1 med Bjerkreimssenderen er 

et viktig område, men berøres i liten grad direkte av utredningsområdet.  

Veg- og stinett for gående og syklende 

Sammenhengende gang-/sykkelvegnett er stort sett etablert rundt byene i området. Fv44 fra 

Sandnes til Flekkefjord med lokalvegnett er populær for syklister grunnet gode opplevelses-

kvaliteter. De mest brukte turområdene i området er i varierende grad tilrettelagt med turstier som 

er skiltet. 

Identitetsskapende områder/elementer 

Dette er enkeltelementer i området som kan sies å være sentrale i folks oppfatning av stedet 

elementet ligger i. Elementer er sentrale i å danne områdets egenart. For at et slikt element skal 

tillegges vekt i denne analysen må det være kjente elementer som er kjent ut over den helt lokale 

sfæren. Eksempler kan være minnesmerket etter O.G. Ueland eller Mysinghålå, der sabotører i 

forbindelse med Vemork aksjonen gjemte seg, det kan også diskuteres om Bjerkreimssenderen på 

Laksesvelafjellet, Kløgetveit-tunet og Bjerkreimselva som kjent lakseelv kan ha identitetsskapende 

funksjon [1].  

I de tilfellene der identitetsskapende områder er gitt avgjørende vekt for verdisettingen av 

delområder er det beskrevet i omtalen av hvert område. 

                                                                 
1 Bjerkreimssenderen står på fjellet Urdalsnipa, men ligger innenfor regionalt viktig friluftsområde omtalt som Laksesvelafjellet i regional plan for friluftsliv [7] 

Figur 4-3: Statlig sikrede-, og regionale friluftsområder fra regionalplan. 
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4.3 Kvinesdal  

 
Figur 4-4: Registreringskart Kvinesdal. 
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Med unntak av Feda og omegn er området tynt befolket og preget av kupert skogkledt landskap. 

Dagens E39 går gjennom området og Fv465 mot Lista og Fv551 mot Liknes knyttes til E39 på dagens 

Opoftekryss.  

Mesteparten av utredningsområdet er vurdert å ha liten verdi for temaet grunnet spredt bosetning 

med lav befolkningstetthet og friluftsområder som har overveiende lokal verdi.  

Ved Opoftsvatn er det et større statlig sikra friluftsområde. Dette området, Bjelland-Laudal, er 

vurdert som svært viktig regionalt friluftsområde [28]. I denne analysen er området likevel kun 

vurdert å ha liten/middels verdi ettersom bruksintensiteten trolig er liten og området primært 

brukes lokalt. Innenfor delområdet K1 ligger fotturmålet Poddeloptet som er en gammel 

husmannsplass det knytter seg et sagn til2. Dette området er vurdert å ha en identitetsskapende 

verdi for regionen.  

Tettstedet Feda har i overkant av 400 innbyggere. Området var egen kommune frem til 1962. 

Tettstedet er forholdsvis konsentrert langs et elveløp i et kort dalføre. Trehusbebyggelsen er 

spesiell for stedet og er omfattet av bevaringsplaner. Ved Feda finner man friluftstilbud som 

naturlige badestrender og naturområder, sti og ferdselsårer. Bygda har nærmiljøkvaliteter som 

idrettsplass, barnehage, barneskole, aldershjem og nærbutikk.  

Det ligger en småbåthavn ved utløpet av Fedaelva og Feda er et populært område for sommer-

turisme. Skjærgården i Lister er mye brukt som rekreasjonsområde både fra land og med båt. Det 

området som er vurdert her er ikke av de mest verdifulle områdene, men er likevel en del av det 

større sammenhengende skjærgårdsområdet.  

Nord for Feda er det relativt spredt bebodd og området er preget av dagens E39. Likevel er det en 

del turløyper særlig i Refstiheia friluftsområde [28]. Dette området er et populært friluftsområde 

for innbyggere i Fedaområdet og er en del i bruk av skole og barnehager. Det er informasjonstavler 

om kulturminner i området og det er noe brukt til orienteringsløp. 

Tabell 4-1: Verdivurderinger Kvinesdal. 
Nr. Navn Omtale Verdi 

K1 
Opofte − Friluftsområde Oppåptavatnet 

− Poddeloptet, Identitet og turmål 
Liten til 
middels 

K2 
Kvinesdal øst  − Spredt bebyggelse  

− Lite tilrettelagte turområder med lav 
bruksintensitet 

− Preget av dagens E39 med Opoftekryss.  
− Planlagt industriområde ved Opofte er en del av 0-

alternativet 

Liten  

K3 
Fedafjorden − Del av Lister-skjærgården 

− Brukes til sportsfiske, båtliv med spredte 
badeplasser 

− Ikke den mest attraktive delen av denne 
skjærgården 

Middels 

                                                                 
2 Sagnet om Barbro Osmundsdatter. 
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K4 
Feda − Relativt tettbefolket 

− Skole, barnehage, idrettsanlegg m.m. 
− Badeplasser 
− Friluftsområder 
− Identitetsskapende elementer for området 
− Regionale opplevelseskvaliteter 

Stor 

K5 
Birkeland og 
Fedaheia 

− Regionalt friluftsområde 
− Nærturterreng til Feda 
− Skiltet tursti fra Feda sentrum 
− Nærmiljøverdier ved Birkeland 

Middels 

K6 
Melandsveien − Spredt bebyggelse  

− Begrensede, lite tilrettelagte friluftsområder 
− Noe jakt og fiske 

Liten  

  

Figur 4-5: Fra Opofte. Teistedalstunnelen retning vest (Foto: Norconsult). 
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Figur 4-6: Verdikart Kvinesdal. 
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4.4 Flekkefjord 

 
Figur 4-7: Registreringskart Flekkefjord. 
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Indre deler av Flekkefjord kommune er tynt befolket og bosetningen ligger hovedsakelig på spredte 

gårdsbruk. Her er også flere fraflyttede gårdsbruk som i varierende grad er tatt i bruk som 

fritidsboliger. Lokalbefolkningen benytter utmarksområdet til jakt og fiske og noe turgåing, men det 

er lite tilrettelagt og har få populære turmål av regional karakter[28][5]. Dunsædvatnet med 

tilliggende hytteområde er noe hyppigere brukt. Vannet benyttes også noe til padling og annen 

rekreasjon. Området er overveiende urørt og opplevelseskvalitetene knytter seg til fravær av støy 

og mulighet for naturopplevelser.  

Den delen av utredningsområdet som ligger nærmere Flekkefjord by er i større grad preget av 

bebyggelse og boligområder. Høyere befolkningstetthet gjør at utmarksområdene er mer hyppig i 

bruk som nærturterreng. Området Høgfjellet-Nonfjell mellom Selura og Flikka er registrert som et 

svært viktig regionalt friluftsområde[28]. Likevel er det i denne analysen vurdert som lite/middels 

verdifullt ettersom bruksintensiteten sammenliknet med de virkelig populære friluftsområdene i 

regionen trolig er relativt liten. Områdets betydning må dermed sies å være lokal. 

Selura er et stort vann med gode opplevelseskvaliteter og mulighet for fiske og bading. Vannet er 

også attraktivt for padling. Selura som friluftsområde må ses i sammenheng med turområdene 

omkring. Ved Drangeid ligger en fin opparbeidet badestrand som i dag er sterkt preget av støy og 

andre nærføringsulemper knyttet til dagens E39. 

Videre nordover langs dagens E39 ligger mindre tettsteder som Loga, Flikka og Rekevik. Disse har 

moderat til liten befolkningstetthet og få friluftslivsinteresser knyttet til utmarksområdene rundt. 

Dagens E39 preger kvalitetene her. 

  

Figur 4-8: Badeplassen ved Drangeid. (Foto: Norconsult)
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Sira er en stasjonsbygd langs Sørlandsbanen og relativt tett befolket. Her er flere møtesteder som 

skole, kirke og nærbutikk samt helse- og omsorgsinstitusjoner. Bygda strekker seg nedover dalføret 

i et spredtbygd belte med gårder og mindre boligfelt. Sireåna som renner rolig gjennom området 

benyttes en del til padling og sportsfiske. Bakke bru er et viktig identitetsskapende element. 

Heiområdene sør for Sira er for en stor del ubebodd. Det er tilrettelagt en del fotturer i området 

ved Bakke. Mellom Sira og Lølandsvatn går det en tursti som er relativt mye i bruk lengst i nord der 

den spiller en viktig rolle som nærturtilbud for innbyggerne på Sira, og til toppturer mot 

utsiktspunktene på Bakkåsen og videre innover mot Lølandsheia. Lenger mot Lølandsvatn bærer 

stien preg av lite bruk og er til dels gjengrodd. Her er imidlertid opplevelseskvalitetene store og 

området har et visst potensial som friluftsområde.  

Nord for Sira går den gamle veien over Tronåsen som er en severdighet og et vegminne som er godt 

kjent i regionen. Sammen med Bakke bro utgjør dette området både et utgangspunkt for friluftsliv 

og et turmål i seg selv. Bakke bro med veien over Tronåsen kan sies å være identitetsskapende 

elementer i området. Heiområdene mellom Sira og Tronvika, utover nærområdene til veien over 

Tronåsen, er vurdert å ha relativt beskjeden bruksintensitet.  

  

Figur 4-9: Turstien mellom Lølandsvatn og Sira, ved Lølandsvatn. (Foto: Norconsult) 
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Tabell 4-2: Verdivurderinger Flekkefjord. 
Nr. Navn Omtale Verdi 

F1 Langs E39 
Fosseland - 
Nuland 

− Langs dagens E39 
− Boliger ved Nuland 
− Atkomst til regionalt viktige friluftsområder: Solås, 

Simonskyrkja og Selura 

Liten til middels 

F2 Ytre Selura − Fiske, padling, bading 
− Relativt høy bruksintensitet. Nært Flekkefjord 

Middels 

F3 Indre Selura − Fiske, padling, bading 
− Lavere bruksintensitet enn F2 – vanskelig 

tilgjengelig 
Liten til middels 

F4 Austad − Relativt tett befolket 
− Tilrettelagt for gående og syklende 

Middels 

F5 Drangeid − Relativt stor befolkningskonsentrasjon 
− Tilrettelagte badeplasser 
− Møteplasser og lekeplasser 

Middels til stor 

F6 Loga − Relativt tett befolket 
− Fiske, padling og småbåt 
− Innfallsport til turområder i utmark 

Middels 

F7 Høgfjell/Nonfjell − Turområde, med stinett. Toppturer. 
− Relativt lav bruksintensitet 
− Regionalt viktig friluftsområde 

Middels 

F8 Loia − Tilgjengelig med småbåter fra sjøen 
− Brukes noe til padling 
− Relativt nært boligkonsentrasjoner 
− Ingen spesielle opplevelsesverdier 

Liten til middels 

F9 Flikka − Relativt tett befolket, men relativt beskjedent 
folketall.  

− Innfallsport til turområder i utmark og Loia 
− Skytterlagshuset er lokalt viktig møteplass 

Middels 

F10 Skogsområdene 
omkring Flikka 
og Selura 

− Tynt befolket 
− Lite egnet og/eller tilrettelagt for friluftsliv Liten  

F11 Dunsædvatnet − Hytteområde 
− Padling og fiske 

Liten til middels 

F12 Skogsområdene 
mellom Feda og 
Sira. 

− Spredt bebyggelse  
− Begrensede, lite tilrettelagte friluftsområder 
− Jakt og fiske  

Liten  

F13 Heia sør for Sira − Spredt bebyggelse  
− Begrensede, lite tilrettelagte friluftsområder 
− Jakt og fiske  

Liten  

F14 Rekevik − Nærmiljø med relativt stor boligtetthet 
sammenliknet med omkringliggende områder.   

Liten til middels 

F15 Presteveien − Turområde med lokal verdi, relativt høy 
bruksintensitet 

− Tilrettelagt turvegnett nært Sira.  
− Toppturer mot Lølandsheia 

Middels 
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F16 Sira − Tett befolket stasjonsbygd 
− Sosial infrastruktur og møteplasser 
− Lekeplasser og andre områder for barn og unge 

Middels til stor 

F17 Sirnes − Moderat tett befolket 
− Idrettsanlegg 
− Padling og fiske 
− Bakke bru – identitetsskapende severdighet 

Middels 

F18 Heia mellom 
Tronåsen og 
Sira 

− Vanskelig tilgjengelig område som er lite 
tilrettelagt Liten  

F19 Larsstø − Turområde med lokal verdi Liten til middels 

F20 Tronåsen − Gamleveien over Tronåsen 
− Vegminne og identitetsskapende element 
− Innfallsport til turområder 

Middels 
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Figur 4-10: Verdikart Flekkefjord. 
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4.5 Lund 

 

Figur 4-11: Registreringskart Lund. 
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Utredningsområdet gjennom Lund kommune 

går fra øst mot vest fra Tronvika like ved 

fylkesgrensen, gjennom Moi og videre langs 

bredden av Hovsvatnet. Fra Hovsvatnet følger 

en del av området Drangsdalen og passerer Eide 

og Heskestad før utredningsområdet fortsetter 

mot grensen mot Eigersund kommune. 

Utredningsområdet går gjennom heiene mellom 

Hovsvatn og Ualand gard, men her forutsettes 

det at tiltaket legges i tunnel slik at det ikke er 

relevant å verdisette. Se verdikart.  

I skogsområdet nord for Tronvika mot Bringedal 

ligger et område med vesentlige verdier for 

friluftslivet [1]. Utredningsområdet berører kun 

utkanten av dette området.  

Lundevatnet er en del i bruk til aktiviteter som 

fiske, padling, båtliv og bading. Det er vurdert at 

nordre deler av vannet har noe høyere verdi for 

nærmiljø og friluftsliv. Området mellom Sira og 

Tronvika har trolig høyest bruksintensitet. 

Øyene ved Tronvika har kvaliteter som gjør dem 

til attraktive turmål for småbåter og padlere.  

Moi er det største tettstedet og administrasjons-

senteret i Lund kommune. Stedet har ca 2000 

innbyggere og tettstedet har konsentrert boligbebyggelse, sentrumsfunksjoner med butikker, 

skoler og barnehager. Næringslivet i Moi domineres av hjørnestensbedriften NorDan. E39 går i dag 

gjennom bygda og utgjør en barriere som deler bebyggelsen i to. I området er det vesentlige 

friluftslivsverdier særlig i form av nærturterreng omkring Moi. Turområdet nord for Moi ved 

Haukland er godt tilrettelagt og et område der blant andre Dalane friluftsråd satser på 

tilrettelegging.  

Vest for Moi ligger jordbruksområdet Haukelandsmoen og Hovsvatn. Disse områdene er relativt lite 

brukt til friluftslivaktiviteter og det er få boliger her. Dagens E39 og jernbanen preger den bredden 

av Hovsvatnet der utredningsområdet ligger og reduserer opplevelseskvalitetene her. Videre mot 

vest går en del av utredningsområdet gjennom Drangsdalen, et trangt dalføre som også er sterkt 

preget av dagens E39. Der Drangsdalen vider seg ut mot Eide og Eidsvatn er det større nærmiljø og 

friluftslivsverdier både knyttet til bebyggelsen på Eide og Eidsvatnet som brukes en del til padling 

og liknende.   

Området langs dagens E39 fra Heskestad mot grensen til Eigersund kommune består av et stort 

åpent dalføre. Her er overveiende spredt bebyggelse, der boligene med noen unntak er knyttet til 

spredte gårdstun eller mindre grender. Unntaket er Ualand sentrum som er et lite tettsted3 med 

skole og idrettsplass, nærbutikk og noe industri.  

                                                                 
3 Ualand har for få innbyggere til å tifredsstille SSB sin tettstedsdefinisjon, derfor er ikke Ualand sentrum markert med rødt på registreringskartet.  

Figur 4-12: Skiltet turvegnett ved Haukeland 
nord for Moi. (Foto: Norconsult) 
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Friluftslivsverdiene i Ualandsområdet knytter seg i stor grad til heiområdene i nord-øst. Her er det 

et forholdsvis godt skiltet nettverk av turstier. «Rogleheia rundt» og «Opplev Dalane» er eksempler 

på populære turstier [1].  Sistnevnte er en gjennomgående turvei fra fjellet nord i regionen helt til 

Egersund. Disse turstiene på Strekningen mellom Heskestad og Byrkjemo er særlig godt egnet som 

utgangspunkt for friluftsliv for alle typer brukere. Campingplassen ved Bilstad bidrar til noe økt 

bruksintensitet ved Bilstadvatnet. I dette området er det flere steder som har god opplevelsesverdi 

slik at det er et potensial for økt bruk.   

Tabell 4-3: Verdivurdering Lund. 

Nr. Navn Omtale Verdi 

L1 Lia mellom 
Lundevatnet og 
Tronåsen 

− Brattlendt område 
− Lite brukt sti opp mot Tronåsen Liten  

L2 Lundevatnet sør − Båtliv, fiske og padling Liten til 
middels 

L3 Tronvik-Bringedal − Boligfelt i Tronvik 
− Friluftsområde Bringedal 
− Kan argumenteres for stor verdi, men relativt 

liten bruksintensitet 

Middels 

L4 Store Hamreøyna − Øy i Lundevatnet, benyttes til friluftsformål. Middels 

L5 Lundevatnet nord − Friluftsliv i og rundt nordre enden av 
Lundevatnet 

Middels 

L6 Gitlefjellet − Få boliger 
− Lite brukt friluftsområde 

Liten  

L7 Hamre − Lite men sammenhengende nærmiljø 
− Mye innmark 

Liten til 
middels 

L8 Moi sentrum − Kommunesentrum i Lund kommune 
− Tett bebyggelse 
− Flere møtesteder og identitetsskapende 

elementer 

Stor 

L9 Skulevoll − Spredt bebyggelse 
− Mulig verdi som nærturområde, barn og unge 

Liten til 
middels 

L10 Haukland − Friluftsområde med merkede turløyper. 
− Viktig nærturterreng 
− Mye brukt av barn og unge 
− Relativt høy bruksintensitet 

Middels 

L11 Hovsmoen-
Hovsvatnet- 
Haukelandsmoen 

− Nærturterreng 
− Spredt bebyggelse 

Liten til 
middels 

L12 Liene vest for 
Hovsvatnet 

− Brattlendt ubebodd skogsområde 
Liten  

L13 Drangsdalen − Sterkt preget av dagens E39 
− Lite tilrettelagt for friluftsliv med unntak av 

enkelte mindre brukte turstier mot heiområdene 
i nord og sør. 

− Ingen fastboende (SSB) 

Liten  
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L14 Eide - Heskestad − Lite boligområde på Eide, med relativt beskjedne 
nærmiljøverdier. 

− Eidsvatnet bukes til padling og annet vannbasert 
friluftsliv.  

− Turstier mot heiområdene særlig mot vest.  
− Turveien Opplev Dalane krysser dalføret ved 

Heskestad og fortsetter sør vestover mot 
Egersund. 

Liten til 
middels 

L15 Dybingsveien − Spredt bebygd 
− Lite tilrettelagt for friluftsliv 
− Enkelte spredte boliger og fritidsboliger 

Liten  

L16 Ualand gard − Spredtbygd område med enkelte gardstun 
− Mye innmark 
− Turveien Opplev Dalane krysser området 

nord/sør 
− Heskestad kirke er et identitetsskapende 

element sammen med minnesmerket etter 
O.G.Ueland 

Liten til 
middels 

L17 Ualand sentrum − Boligfelt  
− Nærmiljøverdier som skole, nærbutikk og 

idrettsanlegg 

Middels til 
stor 

L18 Bilstad − Nærmiljøområde 
− Spredt bebyggelse 

Liten til 
middels 

L19 Rogleheia − Regionalt friluftsområde med oppmerkede 
turveger 

Middels 

L20 Teksevatnet/ 
Stokkafjellet 

− Sporadisk benyttet friluftsområde Liten til 
middels 

L21 Dalføret Bilstad - 
Teksevatn 

− Ligger delvis i Eigersund kommune 
− Spredtbygd område med mye innmark.  
− Enkelte mindre områder med lokalt høyere verdi 

som eksempelvis Øygrei og Kleiva i vest  

Liten  
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Figur 4-13: Verdikart Lund 
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4.6 Eigersund og Sokndal 

 

Figur 4-14: Registreringskart Eigersund og Sokndal. 
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Utredningsområdet berører Eigersund i et sørlig og et nordlig bånd som strekker seg fra øst mot 

vest. I nord passerer området den vestre delen av det brede dalføret mellom Ualand og Gyadalen. 

Dette området er tynt befolket med spredte gårdstun og bare unntaksvis større boligansamlinger 

som ved Hæstad og Årrestad. Det er få friluftsområder i dette området som kan sies å ha mer enn 

lokal betydning.  Enkelte steder som ved Teksevatn, langs Gyadalen og heiområdene i sør og vest 

har gode opplevelseskvaliteter, men bruksintensiteten her er trolig forholdsvis lav. Mysinghålå er et 

viktig krigsminne med tilrettelagt tursti og informasjon. Området er skiltet fra dagens E39 og har 

grei parkering og atkomst. Mysinghålå som krigsminne kan også sies å ha en viss 

identitetsskapende funksjon i dette området [1].  

Fra Eide i Lund kommune fortsetter utredningsområdet forbi Grøsfjell og Hetlandsheia mot 

Helleland. Dette området har noe større verdier knyttet til friluftsliv enn lenger nord. De største 

verdiene ligger sør for utredningsområdet ved Imeseid, men hele dette heiområdet er gitt middels 

verdi fordi opplevelseskvalitetene er sterkt knyttet til områdets størrelse, landskapets særegenhet 

og fravær av større tekniske inngrep. Turveien Opplev Dalane går gjennom dette området. At dette 

området er forholdsvis nært Egersund gjør at bruksintensiteten trolig er noe høyere enn lenger 

nord.  

Helleland er et tettsted med flere boligfelt, skole og idrettsanlegg. Stedet fremstår som relativt 

fragmentert, men nærmiljøfunksjoner og nærturterreng med gode opplevelseskvaliteter gjør at 

området er vurdert med relativt høy verdi. Dagens E39 er en støyende barriere mellom 

bebyggelsen og vassdraget i dag.  

Utmarksområdet nord for Helleland er tynt befolket. Det er enkelte turveier i området og nærheten 

til boligene og skolen på Helleland gjør at bruksintensiteten er noe høyere enn mer perifere 

områder med samme kvalitet[3].  

Tabell 4-4: Verdivurdering Eigersund og Sokndal. 

Nr. Navn Omtale Verdi 

E1 Slettebø − Område med noe tettere boligbebyggelse 
− Identitetsskapende element: Terland klopp 

Liten til 
middels 

E2 Hæstad − Område med noe mer sammenhengnde 
boligbebyggelse  

Liten til 
middels 

E3 Mysinghålå − Friluftsområde med merkede turveger.  
− Krigsminne som attraksjon 

Middels 

E4 Årrestad − Område med noe mer sammenhengende 
boligbebyggelse 

Liten til 
middels 

E5 Gyadalen − Spredt bebyggelse 
− Turvei til krigsminne 
− Friluftsliv tilknyttet Gyaåna 

Liten til 
middels 

E6 Toftene − Ubebodd heiområde 
− Marginalt benyttet til friluftsliv 

Liten  

E7 Grøsfjell − Spredt bebyggelse. 
− Toppturmål og vannaktiviteter 

Liten til 
middels 

E8 Hetlandsheia − Spredt bebyggelse 
− Del av et større, sammenhengende friluftsområde med 

stier, ferdselsårer, badevann, fjelltopper/utkikkspunkt.  
− Gjennomgående turstier - Opplev Dalane 
− Parkeringsplasser og god atkomst til friluftskvalitetene 

Middels 
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(Sokndal kommune) 

E9 Eia − Få boliger 
− Lite tilrettelagt for friluftsliv 
− Lokale kvaliteter 

Liten  

E10 Bogstad-
tjørna 

− Rundløype rundt Bogstadtjørna 
− Relativt lav bruksintensitet 
− Gode opplevelseskvaliteter  

Liten til 
middels 

(Eigersund kommune) 

E11 Bjelland − Hyttefelt 
− Gode opplevelseskvaliteter og tilgang på turveinett 
− Eiavatnet noe benyttet til fiske/padling etc. 

Middels 

E12 Hetland − Tynt befolket område 
− Få tilrettelagte friluftlivstilbud 
− Enkelte turstier 
− Lokalt større verdier som ved Prestegardsskogen sør 

for Helleland 

Liten til 
middels 

E13 Helleland − Tettsted med nærmiljøfunksjoner som blant annet 
kirke, nærbutikk, barnehage, boliger, skole, 
idrettsanlegg og grendehus.  

− Nærturterreng brukt av barn og unge [3] 
− Vassdraget brukes til fiske og andre vann-aktiviteter 

Middels til 
stor 

E14 Erekjer − I hovedsak ubebodd 
− Lite tilrettelagt område  
− Lokalt gode opplevelseverdier. 
− Trolig noe brukt som nærturterreng fra Helleland 

Liten  

E15 Eftelands-
veien 

− Spredt boligbebyggelse som henger sammen med 
områdene for skole og idrettsanlegg på Helleland.  

− Nærturterreng i området.  
− Viktig for barn og unge 

Liten til 
middels 

E16 Heiene nord 
for Helleland 

− I hovedsak ubebodd 
− Lite tilrettelagt område. Enkelte traktor/skogsveier 

Liten  

E17 Lomeland − Tynt befolket område. Enkelte gårdstun 
− Ikke spesielt tirettelagt for friluftsliv 
− Ordinære kvaliteter 

Liten  
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Figur 4-15: Verdikart Eigersund og Sokndal. 
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4.7 Bjerkreim 

  

Figur 4-16: Registreringskart Bjerkreim. 
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Det er to befolkningskonsentrasjoner i Bjerkreim kommune som berøres av utredningsområdet: 

Bjerkreim og Vikeså. Vikeså er kommunesenteret og har høyest befolkningstetthet og noe flere 

tilbud enn Bjerkreim. Begge disse tettstedene er sterkt preget av dagens E39. Særlig på Bjerkreim 

danner dagens veg en barriere mellom bebyggelsen og elva, kirken skolen og idrettsplassen. Ved 

Vikeså ligger det et større næringsområde ved E39. Dette området har i mindre grad 

nærmiljøverdier som er negativt påvirket av dagens E39. Ut over disse to 

befolkningskonsentrasjonene er området spredt bebodd. Bosetningen følger dalføret langs 

Bjerkreimsvatnet, Sveladalen og øvre Ognadal. Her er også mye dyrket mark og lommer av nær-

turområder.  

Svelavatnet ved Vikeså, med friluftsområdene omkring, er en viktig friluftslivskvalitet for 

innbyggerne på Vikeså [1]. Området er imidlertid utsatt for støy fra dagens E39. 

Utmarksområdene er i varierende grad tilrettelagt og brukt til friluftsliv. Naturlig nok er det størst 

bruksintensitet knyttet til områdene i nærheten av befolkningskonsentrasjonene, men de største 

opplevelseskvalitetene knyttes gjerne til mer perifere områder som Laksesvelafjellet, Solbjørgnipa 

og Ørsdalsvatnet. Disse kan sies å ha delvis regional appell som turmål. Særlig Laksesvelafjellet som 

er definert som regionalt viktig friluftsområde av fylkeskommunen, har betydning ut over lokal 

bruk.  

Ved Bjerkreimselvas utløp fra Ørsdalsvatnet er det relativt godt tilrettelagt turveinett. Dette 

området er vurdert å ha særlig gode opplevelseskvaliteter, men bruksintensiteten er trolig 

forholdsvis lav. Herfra går det også turistbåtrute innover Ørsdalsvatnet sommerstid. 

Bjerkreimselva er en attraktiv lakseelv og langs deler av den er det tilrettelagte turstier. Elva brukes 

også en del til andre aktiviteter som padling. Bjerkreimselva som lakseelv kan også sies å være et 

lokalt identitetsskapende element. Det samme gjelder for Laksesvelafjellet med 

Bjerkreimssenderen. 

Figur 4-17: Bildet viser bygda Bjerkreim i forgrunnen, med Bjerkreimselva. I bakgrunnen ligger 
Ørsdalsvatnet litt til høyre i bildet. Helt bak til venstre kan en skimte Svelavatnet og Vikeså. (Foto: 
Kjell Inge Søreide) 
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Tabell 4-5: Verdivurdering Bjerkreim. 
Nr. Navn Omtale Verdi 

B1 Ørsdalsvatnet − Tilnærmet ubebodd område 
− Turområde ved Bjerkreimselvas utløp og heiene 

omkring.  
− Padling, båtliv og fiske i Ørdalsvatnet 
− Gode opplevelseskvaliteter 
− Trolig relativt liten bruksintensitet 

Middels 

B2 Gjedrem − Spredtbygd område boliger tilknyttet enkelte 
gårdstun 

− Opplevelseskvaliteter hovedsakelig knyttet til 
Bjerkreimelva som padling, fiske og bading 

Liten til 
middels 

B3 Holmen nord − Tynt befolket  
− En del turstier mot utmarka i øst. 
− Lite tilrettelagt 
− Lokal verdi 

Liten  

B4  Råsafjellet − Heiområde som trolig i liten grad benyttes til 
friluftsliv. 

Liten  

B5 Svelavatnet sør − Padling, fiske og bading 
− Trolig relativt høy bruksintensitet grunnet nærhet til 

Vikeså 
− Friluftsområde og utgangspunkt for turer ved 

hytteområdet sør for vannet. 

Middels 

B6 Vikeså − Tettbebyggelse og kommunesenter 
− Nærmiljøverdier, møteplasser og sosial infrastruktur 
− Tilrettelagte tilbud for barn og unge 
− Gang-sykkelveg langs søndre bredd av Svelavatnet og 

deler av vannet inkludert i dette området.  

Stor 

B7 Svela − Boliger i tilknytning til gårdstun 
− Hovedsakelig innmark.  
− Noe i bruk lokalt til friluftsliv 

Liten til 
middels 

B8 Heiområdene 
Brynesland-
Berse 

− Parkeringsplass og tursti fra Åsen.  
− Tilrettelagt for bevegelseshemmede 
− Topptur mot Ramnafjell 
− Tynt befolket 

Liten til 
middels 

B9 Lundafjellet − Lite tilrettelagt for friluftsliv 
− Turstier med liten bruksintensitet 
− Lokale verdier 

Liten  

B10 Bjerkreimselva − Populær lakseelv 
− Attraktive turstier langs deler av elvebredden 
− Noe brukt til padling. 

Middels 

B11 Fjermedal − Enkelte bolighus og mye innmark i dalen 
− Utmarksområdene forholdsvis lite tilrettelagt for 

friluftsliv  
− Lokal verdi, trolig lav bruksintensitet 

Liten  

B12 Skorveknuten − Parkeringsplass, tursti og toppturmål 
− Usikker bruksintensitet 

Liten til 
middels 
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B13 Bjerkreim − Relativt tett befolket bygd med flere boligfelt 
− Butikk, skole, og idrettsanlegg 
− Dagens E39 danner en vesentlig barriere 

Middels 
til stor 

B14 Røyslandsheia − Turvegnett 
− Moderate opplevelsesverdier 
− Relativt høy bruksintensitet som følge av nærhet til 

Bjerkreim  
− Deler av området er trolig viktig for barn og unge 

Liten til 
middels 

B15 Solbjørgnipa − Tilrettelagte turstier mot Solbjørgnipa. 
− Gode opplevelsesverdier  
− Få tekniske inngrep og lite støy 

Middels 

B16 Øvre Ognedal 
og Svartaknuten 

− Heiområde hovedsakelig beitemark 
− Lite tilrettelagt for friluftsliv 
− Spredte gårdstun lav befolkningstetthet 
− Lokalt større opplevelseskvaliteter men trolig lav 

bruksintensitet 

Liten  

B17 Storrsheivatnet − Opplevelseskvaliteter knyttet til vassdraget og 
kulturminneverdier 

− Lett tilgjengelig 
− Relativt stor bruksintensitet med nærhet til Vikeså 

Middels 

B18 Lakssvelafjellet − Regionalt friluftsområde. 
− Godt tilrettelagte turer mot Bjerkreimssenderen og 

ellers i heiområdene 
− Bjerkreimssenderen med utsikten er et 

identitetsskapende element for regionen 

Middels 

B19 Bue/Runaskar − Spredtbygd område 
− Ingen særskilte friluftslivsverdier ut over lokal verdi. 

Liten  
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Figur 4-18: Verdikart Bjerkreim. 
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4.8 Gjesdal 

 

  

Figur 4-19: Registreringskart Gjesdal. 
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Området strekker seg fra Kydland til Bollestad like nord for Skurve industriområde. Det er 

overveiende tynt befolket med få boligkonsentrasjoner eller andre viktige nærmiljøelementer som 

tilrettelagte møteplasser og sosial infrastruktur. 

Heiområdene i vest, mot Jæren er registrert som store, regionalt viktige friluftsområder [15], men 

bruken av disse er trolig relativt liten i utredningsområdet sammenliknet med lenger vest. 

I dalføret mellom Kydland og Skurve der dagens E39 går er det enkelte områder med lokale frilufts-

verdier. Disse er vurdert å ha lav bruksintensitet sammenliknet med områdene nærmere 

befolkningskonsentrasjonene på nord Jæren, men kan ha gode opplevelseskvaliteter. 

Ettersom utredningsområdet slutter ved det planlagte nye krysset nord for Skurve er ikke 

områdene Limavatn, Edlandsvatn eller Ålgård vurdert i denne analysen. 

Tabell 4-6: Verdivurderinger Gjesdal. 
  

Verdivurderinger Gjesdal 

Nr. Navn Omtale Verdi 

G1 Søyland • Tynt befolket område 
• Atkomst til turområder i heiene omkring 

Liten til 
middels 

G2 Kydland Opsal • Tynt befolket område 
• Få tilrettelagte friluftslivstilbud  
• Vanlige opplevelseskvaliteter 

Liten 

G3 Eidland/Kydland • Regionalt viktig friluftslivsområde (FINK) 
• Trolig relativt liten bruksintensitet 
• Gode opplevelsesverdier 
• Noe tilrettelagt 
• Forsvarets øvingsfelt Jolifjell innebærer at 

deler av området kan være avstengt i 
perioder 

Liten til 
middels 

G4 Kyllingstad • Enkelte boliger tilknyttet gårdstun. 
• Skiltet badeplass og hytteområde ved 

Husavatnet 

Liten til 
middels 

G5 Haraland • Enkelte boliger tilknyttet gårdstun. 
• Atkomstområde til Fitjanuten turområde 
• Lokale friluftslivsverdier knyttet til 

vassdraget 

Liten til 
middels 

G6 Klugsvatn-Langavatn • Spredt bebodd område 
• Lite tilrettelagte friluftsområder 
• Vanlig opplevelsesverdi 

Liten 

G7 Fitjanuten • Tilrettelagt turområde med stier etc. 
• Gode opplevelseskvaliteter 

Middels 

G8 Bollestad • Noen få boliger  
• Hovedsakelig innmark 
• Noen friluftslivsverdier knyttet til vannet 

Liten til 
middels 
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Figur 4-20: Verdikart Gjesdal. 
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5 Omfang og konsekvens  

5.1 Innledning 

I dette kapittelet vurderes i hvilket omfang tiltaket beskrevet i kapittel 2, påvirker verdiene i 

utredningsområdet. Kapittelet er bygd opp slik at strekningene som utgjør de fem ulike korridorene 

vurderes i omfangs- og konsekvenstabeller.  

Ved fire tilfeller er det to alternative varianter for samme strekning. Disse vurderes mot hverandre i 

kapittel 5 med en anbefaling for nærmiljø og friluftsliv. I kapittel 6, sammenstilling av korridorer er 

det kun den varianten som samlet sett er vurdert som best i egne variantrapporter (vedlagt) som 

teller med. I de tilfeller der det er motstrid mellom anbefalingen av variant mellom deltema 

nærmiljø og friluftsliv og samlevurderingene i variantrapportene er dette omtalt i oppsummeringen 

av hvert variantområde, med overordnet begrunnelse.  

Alternativene er nærmere beskrevet i kapittel 2, men strukturen for korridorer, varianter og 

strekninger er som følger: 

Tabell 5-1: Oversikt over korridorer, strekninger og varianter. 

KORRIDORER I VEST-AGDER (A-KORRIDORER) 

Strekning Korridor A1 Korridor A2 

Lyngdal vest - Feda 
✔ ✔ 

Feda via Lølandsvatn til Tronåsen 
✔  

Feda via Flikka til Tronåsen  
✔ 

KORRIDORER I ROGALAND (R-KORRIDORER) 

Strekning (variant) Korridor R1 Korridor R2 Korridor R3 

Tronåsen – Hovsvatn * 
✔ ✔ ✔ 

Hovsvatn Oksafjell (V2) 
V2a 

✔   

V2b 
✔   

Hovsvatn - Sagland  
✔  

Skjeggjestad - Eide (V1) 
V1a   

✔ 

V1b   
✔ 

Eide - Sagland   
✔ 

Oksafjell – Kydland (V3) 
V3a 

✔   

V3b 
✔   

Sagland Kydland  
✔ ✔ 

Kydland – Bollestad (V4) V4a 
✔ ✔ ✔ 

V4b 
✔ ✔ ✔ 

* Denne strekningen inkluderer kryssing av Hovsvatnet i R1 og R2 men ikke i R3 der denne strekningen stopper like øst 

for Skjeggjestad. 
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5.2 Korridor A1 

Korridor A1 består av en felles del med 

korridor A2 i sørøst; Lyngdal vest – Feda, og 

en separat strekning for A1 fra Feda via 

Lølandsvatn til fylkesgrensen mellom Vest 

Agder og Rogaland i Tronåsen. 

Kartet til høyre viser hvordan korridor A1 

ligger i forhold til øvrige 

utredningskorridorer. 

 

 

5.2.1 Lyngdal vest – Feda 

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

Strekningen og prosjektet starter ved Vatlandstunnelens østre påhugg helt vest i Lyngdal 

kommune. Herfra foreslås en ny tofeltstunnel langs eksisterende tunnel, og eksisterende tunnelløp 

inngår som del av til sammen fire felt med to separate tunneler. Videre nordover kommer planlagt 

E39 ut i en kortere dagsone ved Opofte, hvor eksisterende tunnel må sprenges ut til en skjæring 

som følge av krav om at kryss skal ligge i dagen. Ved Opofte vil det etableres et toplanskryss med 

påkobling mot Fv 465 mot Farsund og Lista og Fv 551 mot Kvinesdal. 

Nord for krysset på Opofte går vegen inn i en toløps Teistedalstunnel som munner ut ved 

Fedafjorden like nord for dagens bru. Her etableres det en ny firefelts hengebru parallelt med 

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

Figur 5-1: Skissekart over korridor A-1. 
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dagens. Traséen går i tunnel under Fedahei (Refstiheia) hvor strekningen ender i dagsonen ved 

Birkeland. 

Tabell 5-2: Større konstruksjoner på strekningen Lyngdal vest - Feda. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
- Nytt kryss på 

Opofte 
- Ny enkeltløpet tofelts tunnel parallelt med 

eksisterende Vatlandstunnelen, 3180 m 
- Ny dobbel tofeltstunnel 

Teistedalstunnel, 1800 m 
- To nye tofelts tunneler gjennom Fedahei, 1440 m 

- Ny bru for fire felt 
over Fedafjorden, 
595 m 

 

 

Tabell 5-3: Omfang og konsekvensvurdering for strekningen Lyngdal vest – Feda. 
Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

K1 Opofte L/M 

Det er ikke vurdert at tiltaket vil øke 
støybelastningen eller visuell påvirkning i et så 
stort omfang at nærmiljøet eller 
opplevelseskvalitetene i friluftsområdet 
påvirkes i særlig grad.  
Intet omfang 

0 

K2 Kvinesdal øst L 

Tiltaket vil forsterke barriereeffekten noe ved 
Oppoftekrysset. Det er ikke vurdert negativt 
omfang overfor nærmiljøet på Opofte. 
Vurderingen forutsetter gode atkomster for 
gående og syklende på tvers av ny E39 gjennom 
krysset. 
Et naust på Teistedalsstranda kan måtte rives.  
lite negativt omfang 

- 

K3 Fedafjorden M 

Ny bru parallelt med dagens bru vil ikke være til 
ytterligere hinder for friluftslivet i, eller langs 
fjorden. Inngrepet i strandsonen nord for dagens 
brohode påvirker tilgangen til strandsonen her. 
Området er i dag relativt lett allment tilgjengelig 
men har ingen vesentlige verdier for friluftslivet. 
Intet til lite negativt omfang 

0/- 

K5 
Birkeland og 
Fedaheia 

M 

Marginalt større barriereeffekt og noe større 
arealinngrep i skog mellom Fedaelva og dagens 
E39 nord for Fedaheitunnelen. 
Intet/lite negativt omfang 

0/- 

Samlet vurdering - 

 

Samlet konsekvensvurdering for denne strekningen reflekterer at det er delområde K2 som i 

hovedsak berøres direkte av tiltaket. Konsekvensen er vurdert til liten negativ ettersom det ikke er 

registrert nærmiljø eller friluftslivsverdier i dette området utover lokal verdi.  

Støybelastningen for beboere ved Opofte er ikke vurdert å bli vesentlig større enn i dag, med et lite 

forbehold om noe økt støyutbredelse ved Vatlandstunnellens vestre portal. Det er en forutsetning 

for vurderingen at atkomsten til skogsveiene som krysser E39 like vest for Vatlandstunnelen og like 

øst for nytt kryss opprettholdes.  
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Ny bro over Fedafjorden innebærer et inngrep i strandsonen på begge sider av Fedafjorden.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

I reguleringsfasen må det gjøres nye vurderinger av hvilke uteområder som har særlig behov for 

støyskjerming.  Dette gjelder i første rekke området mellom Vatlandstunnelen og Opoftekrysset.  

Konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv legger til grunn at tiltaket opprettholder atkomst for 

gående og syklende på tvers slik at ny E39 ikke skjærer av  tilkomst til utmarksområder som kan ha 

lokal verdi for friluftslivet Dette gjelder bl.a. for skogsvegen som krysser E39 ved Valandstunnelens 

utløp. 

Dersom planleggingen i neste fase skal vurdere å endre hovedvegtraseen ved Opofte, bør den ikke 

flyttes vesentlig lenger sørover. Det kan medføre inngrep i nærmiljøet og kanskje skape økt støy i 

det regionale friluftsområdet Bjelland-Laudal i delområde K1. For å unngå dette er planområdet 

snevret noe inn der tiltaket passerer grenda Opofte.  

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Vurdering av behov for støyskjerming, særlig mellom Vatlandstunnelen og Opoftekrysset 

• Eventuelle justeringer av veglinjen mot sør ved Opofte bør unngås. 

5.2.2 Feda – Lølandsvatn – Tronåsen 

Denne strekningen gjelder korridor A1. 

Strekningen starter i øst ved Feda og krysser Fedaelven like nord for dagens E39. Etter en kort 

dagsone parallelt med elven bøyer vegen av mot nord der nytt kryss ved Birkeland etableres som et 

toplanskryss. Dette krysset kobler seg på dagens E39 og Fv 804 mot Feda sentrum. Dagens E39 vil 

Figur 5-3: Oversiktskart over strekningen Feda - Tronåsen via Lølandsvatn med verdier. 
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bli lokalveg mot Flekkefjord og Kvinesdal. I kryssområdet bør det legges til rette for 

kollektivterminal for buss. 

Etter krysset på Birkeland går vegen gjennom et skogsområde i nordlig retning. Denne følger i grove 

trekk parallelt en lite trafikkert grusveg mot Meland og helt til grensen mellom Kvinesdal og 

Flekkefjord kommune der planlagt E39 krysser dalføret i bru nordøst for Dunsædvatnet. Etter 

denne bruen følger en kort tunnel før vegen fortsetter oppover gjennom heilandskapet mot 

Lølandsvatn, der det er planlagt et toplanskryss på fylling i vannet med påkobling ned mot Flikka og 

Fv 466 mot nord. Ved dette krysset er det også planlagt døgnhvileplass for tunge kjøretøy. 

Videre vestover fra krysset ved Lølandsvatn følger veglinjen et skogkledt dalføre med to vann. Her 

vil linjen etter hvert falle litt gjennom to kortere tunneler før den krysser Siradalføret på to høye 

bruer med en dagsone imellom på toppen av Bakkåsen, en høyde mellom Sira og Sirnes. Nord for 

Siradalføret fortsetter vegen gjennom et skogsområde på en rygg før vegen går inn i en lang tunnel 

under Tronåsen. Strekningen ender i vest i tunnelen under Tronåsen i fylkesgrensen mellom Vest-

Agder og Rogaland. 

 

Figur 5-4: Usnitt fra 3D modell ved Sirnes. Utsnittet er fra et punkt vest for Sireåna ved garden SIra 
med utsikt mot Sirnes og Bakkåsen. 

Tabell 5-4: Større konstruksjoner på strekningen fra Feda til Tronåsen via Lølandsvatn. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Nytt kryss på 
Birkeland 

− Nytt kryss ved 
Lølandsvatn 

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

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

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

 
Tabell 5-5: Omfang og konsekvensvurdering for strekningen Feda - Lølandsvatn - Tronåsen. 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

K4 Feda S 

Veglinjen som ligger til grunn for denne analysen er 
ikke vurdert å påvirke dette området i vesentlig grad. 
Ny hovedveg og sekundærveg fra Birkelandskrysset vil 
ikke øke støybelastningen på nærmiljøet nord i 
området. Intet omfang 

0 
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K5 
Birkeland 
og 
Fedaheia4 

M 

Utmarksområdet ved krysset på Birkeland vil bli kraftig 
berørt, med arealbeslag, barrierevirkning og økt 
støyutbredelse særlig fra dagens E39 og nord-vestover. 
Flere gårdstun vil bli direkte eller indirekte berørt. 
Opplevelseskvalitetene knyttet til friluftsområdene på 
Refstiheia (Fedaheia) blir imidlertid lite påvirket. Bru 
over Fedaelva og sør for kryssområdet reduserer 
barrierevirkning og opprettholder atkomst på tvers. 
Middels negativt omfang 

- - 

K6 
Melands-
veien 

L 

Inngrep i lite tilrettelagt utmark uten særlige 
friluftslivkvaliteter. Enkelte boliger knyttet til gårdstun 
ved Meland kommer nært tiltaket og kan bli innløst 
middels negativt omfang 

-/- - 

F7 
Høgfjell/ 
Nonfjell 

L/M 

Tilførselsvegen fra Lølandsvatn vil berøre dette 
området i liten grad, men kanskje innebære en liten 
barrierevirkning for atkomst mot friluftsområdene 
lokalt. Trolig blir støybelastningen marginal. De 
negative virkningene ny atkomstveg påfører området 
blir nesten oppveiet av fordelene ved redusert trafikk 
langs dagens E39. 
Intet til lite negativt omfang 

0/- 

F10 

Skogs-
områden
e omkring 
Flikka og 
Selura 

L 

Ny tilførselsveg mellom Flikka og Lølandsvatnet vil 
legges i samme korridor som dagens fylkesveg. 
Barrierevirkningen er vurdert å bli noe sterkere 
hovedsakelig grunnet økt trafikk. Det forutsettes 
imidlertid tilstrekkelig atkomst på tvers. 
Liten negativ konsekvens 

- 

F11 
Dunsæd-
vatnet 

L/M 

Forutsetter at berørt atkomstvei til hytteområde blir 
opprettholdt. Noe innføring av støy i deler av et stille 
område. 
Lite negativt omfang 

- 

F12 

Skogs-
områden
e mellom 
Feda og 
Sira. 

L 

Nærmiljøkvalitetene til grenda Gausdal sør for 
Lølandsvatn vil i praksis bli ødelagt av arealbeslag, støy 
og barriere.  Ellers gir tiltaket et stort og støyende 
inngrep i et stille og uberørt område med noe 
friluftslivsaktivitet lokalt.  
Stort negativt omfang 

- - 

F13 
Heia Sør 
for Sira 

L 
Nesten ikke berørt. Kun en liten stripe med dagsone sør 
for Bakke. 
Intet omfang 

0 

                                                                 
4 Dette delområdet omtales også i avsnitt 5.2.1. Da vurderes konsekvensene på området av strekningen mellom Lyngdal vest og Feda. 
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F15 
Prestevei
en 

M 

Opplevelseskvalitetene for turveien mellom 
Lølandsvatn og Sira vil bli ødelagt som følge av at ny 
E39 legges i dagsone her.   
Bro over boliger sør for Bakkåsen innebærer støy og 
barrierevirkninger i nærmiljøet her. Selve Bakkåsen 
som  er lokalt viktig som nærturterreng vil bli sterkt 
forringet. 
Stort negativt omfang 

- -/- - - 

F16 Sira S 
Veglinjen som ligger til grunn for denne analysen er 
ikke vurdert å påvirke dette området i vesentlig grad.  
Intet omfang 

0 

F17 Sirnes M 

Høy bro over område innebærer direkte inngrep i noen 
boliger.  Forringer trolig nærmiljøet i en viss omkrets av 
tiltaket. Krysser likevel området relativt gunstig. En 
form for støyskjerming på broa ligger til grunn for 
omfangsvurderingen. 
middels negativt omfang 

- - 

F18 

Heia 
mellom 
Tronåsen 
og Sira 

L 

Forutsetter at atkomst til Stuåsen blir opprettholdt 
Lite/middels negativt omfang 

- 

F19 Larsstø L/M 
Dagsonen griper inn i et utmarksområde som trolig 
spiller en moderat rolle som nærturterreng for Sira. 
Lite/middels negativt omfang 

- 

Konsekvenser langs dagens E39 mellom Feda og Rekevik se tabell  
Tabell 5-6 

+ 

Samlet vurdering - - 

 

For nærmiljø er det største konfliktene ved denne strekningen knyttet til nærføring til boligene ved 

Birkeland i øst og passeringen av Sira-dalføret i vest. I tillegg vil tiltaket slik det er skissert være 

ødeleggende for den lille grenda Gausdal ved Lølandsvatn.  

Den lange daglinjen mellom Birkeland og Lølandsvatn tilfører et kraftig, støyende inngrep i et 

område som i dag fremstår som stille og lite påvirket av større tekniske inngrep. Lokalt vil enkelte 

områder som i noen grad benyttes til som turområder i dag bli vesentlig forringet av tiltaket, som 

eksempelvis hytteområdet ved Dunsædvatn. Opplevelseskvalitetene vest for Lølandsvatn vil bli 

tilnærmet ødelagt som følge av støy og andre nærføringsulemper knyttet til ny E39. Konfliktene er 

størst nærmest Sira ettersom bruksintensiteten er vurdert å være noe høyere her.  

Vest for Sira innebærer tiltaket en kraftig barriere som splitter et område som kan ha betydning 

som nærturterreng i dag. Her kan det være behov for nærmere kartlegginger i detaljplanfasen.  
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Langs dagens E39 mellom Birkeland og Flikka er trafikken estimert til å reduseres til mellom en 

tredjedel og en fjerdedel, og mellom Flikka og Sira med nesten en tidel av dagens situasjon noe som 

vil gi positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv langs denne veien. Likevel er det vurdert at denne 

reduksjonen ikke kompenserer for ulempene ny E39 medfører.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

Avbøtende tiltak langs denne strekningen handler i stor grad om å redusere støyutbredelse og 

barrierevirkning i områder med verdi for friluftslivet, særlig der opplevelsesverdiene er knyttet til 

fravær av støy. Derfor bør friluftslivsverdiene mellom Feda og Sira kartlegges mer i detalj i 

reguleringsplanfasen slik at eventuelle avbøtende tiltak kan benyttes der behovet er størst. Slike 

tiltak kan være støyskjermer, attraktive krysningspunkter og god landskapstilpasning av vegtiltaket. 

Mellom Lølandsvatn og Sira bør det vurderes en opparbeiding av turvegen som kompensasjon for 

at verdiene knyttet til denne kan bli ødelagt. Ettersom opplevelseskvalitetene knyttet til denne 

turvegen vil bli så sterkt forringet eller ødelagt kan det i videre planlegging av denne løsningen 

vurderes kompenserende tiltak for friluftslivet andre steder.  

Kryssingen av Sira-dalføret er vurdert som relativt optimal for nærmiljø og friluftsliv, selv om noen 

boliger ved Bakke og langs elva vil bli kraftig berørt av tiltaket. Tettstedet Sira er relativt godt 

skjermet. En eventuell flytting av denne traséen mot nord vil kunne øke konfliktnivået vesentlig for 

nærmiljøet. En strammere avgrensning av planområdet her sikrer at man i neste planfase ikke kan 

justere traséen vesentlig og dermed øke konfliktnivået. 

For alle dagstrekningene ved Sira-dalføret vil tiltak som reduserer støyutbredelse og sikrer atkomst 

på tvers dempe konfliktnivået noe. Også her kan det være nyttig med videre kartlegginger i neste 

fase eksempelvis kan en barnetråkk-registrering eller liknende gi en god pekepinn på hvor tiltak for 

å sikre barn og unges interesser bør vurderes. I reguleringsfasen for dette området vil fysisk 

plassering og utforming av støyskjermingstiltak være et viktig arbeid for å avbøte slike. 

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Opparbeiding av ny turveg, eller på annen måte kompensere for tap av friluftslivsverdier 

mellom Lølandsvatn og Sira 

• Etablere kryssinger for friluftsliv på strekningen basert på registreringer av bruksintensitet, 

barnetråkk e.l., særlig i områder nær boligkonsentrasjoner og skoler/barnehager. 

• Støyskjerming basert på oppdaterte støyberegninger. 

Konsekvenser langs dagens veg mellom Feda og Rekevik 

I tillegg til konsekvensene som følge av ny E39 vil områdene langs dagens E39 bli påvirket av tiltaket 

som følge av at trafikkbildet langs dagens E39 endres vesentlig. I   
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Tabell 5-6 er disse konsekvensene vurdert. Konsekvensene i   
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Tabell 5-6 gjelder for både korridor A1 via Lølandsvatn og korridor A2 via Flikka. 
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Tabell 5-6: Konsekvenser langs dagens E39 mellom Feda og Rekevik. 
Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

F1 
Langs E39 
Fosseland - 
Nuland 

L/M 

Friluftslivsverdiene i dette området er i dag i liten 
grad berørt av nærføringsulemper fra dagens 
E39. Likevel gjør redusert barrierevirkning og 
støy at området vurderes å bli svakt positivt 
påvirket av endringen. 
Intet til lite positivt omfang 

0/+ 

F2 Selura ytre M 

Reduserte nærføringsvirkninger gir en positiv 
effekt i de delene av vannet som ligger langs 
dagens E39. 
Intet til lite positivt omfang 

+ 

F4 Austad M 
Redusert trafikk langs dagens veg reduserer 
barriereeffekter og støy-ulemper for boliger her 
Svakt (lite) positivt omfang 

+ 

F5 Drangeid M/S 

Positive effekter av redusert trafikk på dagens 
veg. Særlig badeplassen på Drangeid vil få økt 
attraktivitet. Virkningene er imidlertid begrenset 
til en liten del av nærmiljøet forøvrig. 
Svakt (lite) positivt omfang 

+/++ 

F6 Loga M 

Dagens E39 går gjennom et relativt vanskelig 
tilgjengelig skogsområde og berører i liten grad 
nærmiljøet direkte. Redusert trafikk vil dermed 
ha relativt liten effekt for dette delområdet. 
Intet til lite positivt omfang 

0/+ 

F8  Loia L 

Reduksjon i trafikk langs dagens E39 vil redusere 
støyutbredelse over Loia og gjøre Flikkavegen 
mer attraktiv for gåande og syklende.  
Svakt (lite) positivt omfang 

0/+ 

F14 Rekevik L/M 

En god del av boligene som ligger nærmest 
vegen vil få reduserte støyulemper som følge av 
redusert trafikk langs dagens E39. Den reduserte 
barrierevirkningen kan også bedre opplevelses-
kvalitetene til nærturområder ved Rekeviks-
tjødna og skogsområdene omkring 
Svakt (lite) positivt omfang 

+ 

Samlet vurdering + 
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5.3 Korridor A2 

Korridor A2 består av en felles del med 

korridor A1 i sørøst; Lyngdal vest – Feda. 

Denne er omtalt i kapittel 5.2.1. Mellom Feda 

og Tronåsen går A2 i en separat strekning via 

Flikka. 

 

 

 

 

 

 

5.3.1 Lyngdal vest – Feda 

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

 
5.3.2 Feda – Flikka – Tronåsen 

Denne strekningen er en del av korridor A2.  

Fra krysset på Birkeland, nord for Feda, fortsetter vegen inn i en lang tunnel mot Selura, krysser en 

nordlig arm av innsjøen sør for Litledrange i en relativt lav bru, før den følger vannet nordover i 

Figur 5-6: Oversiktskart over strekningen Feda - Tronåsen via Flikka med verdier.  

Figur 5-5: Skissekart over korridor A-2. 
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omtrent 600 m. Bak Stordrange går vegen i en ca. 1600 m lang tunnel før den går videre i dagsone 

gjennom det skogkledte dalføret mellom Stordrange og Flikka.  

Ved Flikka treffer denne strekningen dagens E39 omtrent ved avkjøringen mot Gyland. I dette 

området er det planlagt et kryss med påkobling mot dagens E39 og lokalvegen forbi Flikka. Ved 

dette krysset er det også forutsatt døgnhvileplass for yrkestrafikk. 

Forbi bebyggelsen ved Flikka foreslås det å legge ny E39 på fylling vest for dagens E39. Videre 

fortsetter vegen nordover langs dagens E39 og inn i en tunnel med innslag under dagens veg. 

Denne tunnelen går helt til Siradalføret der den kommer ut like ved en tunnelportal på dagens E39, 

litt sør for Sira. Herfra går vegen i dagsone forbi dyrket mark og skog før den krysser Siradalføret i 

en lang og høy bru. Videre går vegen i en kort dagsone på en stor fylling i et bratt og skrånende 

terreng inn mot tunnelen under Tronåsen. Strekningen slutter i tunnelen i fylkesgrensen mellom 

Vest-Agder og Rogaland. 

Tabell 5-7: Større konstruksjoner på strekningen fra Feda til Tronåsen via Flikka. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Nytt kryss på 
Birkeland 

− Nytt kryss ved Flikka 

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

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

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

Tabell 5-8: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen Feda - Flikka - Tronåsen. 
Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

K4 Feda S 

Veglinjen som ligger til grunn for denne analysen 
er ikke vurdert å påvirke dette området i vesentlig 
grad. Ny hovedveg og sekundærveg fra 
Birkelandskrysset vil ikke øke støybelastningen på 
nærmiljøet nord i området.  
Intet omfang 

0 

K5 
Birkeland og 
Fedaheia5 

M 

Utmarksområdet ved krysset på Birkeland vil bli 
kraftig berørt, med arealbeslag, barrierevirkning 
og økt støyutbredelse særlig fra dagens E39 og 
nord-vestover. Flere gårdstun vil bli direkte eller 
indirekte berørt. Opplevelseskvalitetene knyttet 
til friluftsområdene på Refstiheia (Fedaheia) blir 
imidlertid lite påvirket. Bru over Fedaelva og sør 
for kryssområdet reduserer barrierevirkning og 
opprettholder atkomst på tvers. 
Middels negativt omfang 

- - 

K6 Melandsveien L 
Inngrep i lite tilrettelagt utmark uten særlige 
friluftslivkvaliteter. Ingen boliger berørt 
Intet/lite negativt omfang 

0/- 

F10 
Skogsområdene 
omkring Flikka 
og Selura 

L 
Kun korte dagsoner berører delområdet. Størst 
inngrep nord for Flikka. 
Intet/lite negativt omfang 

0/- 

                                                                 
5 Dette delområdet omtales også i avsnitt 5.2.1. Da vurderes konsekvensene på området av strekningen mellom Lyngdal vest og Feda. 
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F3 Selura indre L/M 
Bro over «fjordarm» inn mot Litledrange 
innebærer et vesentlig inngrep lokalt.  
Lite/middels negativt omfang 

-/- - 

F7 
Høgfjell/ 
Nonfjell 

M 

Dagsonen mellom Selura og Flikka innebærer et 
vesentlig inngrep i de mest tilrettelagte og be-
nyttede turområdene mellom Flikka og Selura. 
Analysen forutsetter at skytebanen ved Flikka 
fjernes og reetableres et annet sted. 
Stort negativt omfang 

- -/- - - 

F9 Flikka M 

E39 kommer noe nærmere bebyggelsen på store 
fyllinger. Vurderingen forutsetter tilstrekkelig 
støyskjerming mot bebyggelsen. Et par boliger blir 
direkte berørt av tiltaket og må trolig innløses. 
Lite/middels negativt omfang 

-/- - 

F13 Heia sør for Sira L 
Dagsonen sør for planlagt bru over Sireåna griper 
inn i utmark med beskjedne friluftslivsverdier. 
Intet til lite negativt omfang 

0/- 

F17 Sirnes M 

Stort inngrep i et lite boligområde øst for Sira-
dalføret. Høy bro over Sirnesmoen. Forringer 
nærmiljøet noe her. Unngår de viktigste frilufts-
områdene i området.   
Lite til middels negativt omfang 

-/- - 

F18 
Heia mellom 
Tronåsen og Sira 

L 
Forutsetter at atkomst til Stuåsen blir 
opprettholdt 
Lite/middels negativt omfang 

- 

Konsekvenser langs dagens E39 mellom Feda og Rekevik se tabell  
Tabell 5-6 

+ 

Samlet vurdering -/- - 

 

For nærmiljøet er de største konsekvensene for denne strekningen knyttet til kryssområdet ved 

Birkeland og kryssingen av Sira-dalføret. Ellers passerer denne strekningen stort sett gjennom 

ubebodde områder.  

Der vegen er skissert i dagsone medfører tiltaket vesentlig forringelse av opplevelseskvalitetene 

lokalt. Størst negativ konsekvens for friluftslivet er knyttet til dagsonen mellom Selura og Flikka der 

turterrenget i dalføret blir kraftig berørt. Selv om dette er registrert som svært viktige 

friluftsområder, er det likevel mulig å nyansere dette litt ettersom bruksintensiteten trolig er 

relativt lav sammenliknet med de virkelig populære friluftsområdene ved Flekkefjord. Dagsonen 

som passerer den nordre armen av Selura vil sterkt forringe opplevelseskvalitetene her, men dette 

området er vurdert som enda mindre brukt til friluftsliv enn Høgfjell-Nonfjell.  

For grenda Litledrange vil tiltaket likevel være svært konfliktfylt ettersom området trolig spiller en 

viktig rolle som nærturterreng her.  

Kryssingen av Sira-dalføret unngår i stor grad å berøre de viktigste friluftslivsområdene i utmark 

som turstiene øst for Bakke og Tronåsen i vest. Enkelte boliger ved disse to broene kan bli 

støyutsatt noe som vil utløse krav om støydempende tiltak. 
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Langs dagens E39 mellom Birkeland og Flikka er trafikken estimert til å reduseres til mellom en 

tredjedel og en fjerdedel, og mellom Flikka og Sira med nesten en tidel av dagens situasjon noe som 

vil gi positive virkninger for nærmiljø og friluftsliv langs denne veien. Likevel er det vurdert at denne 

reduksjonen ikke kompenserer for ulempene ny E39 medfører.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

Ved Birkeland gjelder de samme vurderinger som for strekningen Feda – Tronåsen via Lølandsvatn, 

ref avsnitt 5.2.2.  

I detaljplanleggingen av strekningen over nordre arm av Selura, bør det gjennomføres mer 

detaljerte vurderinger av støybelastning innover mot bebyggelsen ved Litledrange. Eventuell 

flytting av denne dagsonen mot nord vil påføre økt konsekvens for nærmiljøet ettersom tiltaket da 

vil påvirke bomiljøet ved Litledrange mer negativt.  

Mellom Stordrange og Flikka bør det i detaljeringsfasen gjennomføres mer detaljerte kartlegginger 

av turstier og bruk av disse, slik at plassering og utforming av krysningspunkter på tvers av tiltaket 

kan optimaliseres. En slik kartlegging kan også gi en mer presis og virkningsfull plassering av ulike 

støydempende tiltak. På grunn av topografi er det trolig lite spillerom for å endre vesentlig på 

kryssområdet ved Flikka. En optimalisering som fører til at inngrepet konsentreres ved dagens E39 

kan gjøre konflikten noe mindre, men det må ikke bety økt inngrep i bebyggelsen på Flikka. Å flytte 

krysset mot øst, kan i noen grad øke konfliktnivået for friluftsområdet her.  

For kryssing av Sira-dalføret handler konsekvensreduserende tiltak i stor grad om støyskjerming på 

og ved broen slik at støyutbredelsen i dalføret begrenses. Omfanget av støyskjerming skal avklares i 

reguleringsplanen. Det bør også vurderes om det er behov for atkomst på tvers av dagsonen 

mellom tunnelen i øst og broen. Det er lagt inn en hensynssone i plankartet som skal sikre hensyn 

til nærmiljøet ved Sirnes dersom traséen trekkes mot nord.  

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Dokumentere og eventuelt avbøte nærføringsvirkninger for Litledrange, både nærmiljø og 

nærturterreng. 

•  Kartlegge særlig viktige turdrag og turmål i regionalt friluftsområde Høgfjell/Nonfjell 

mellom Stordrange og Flikka som kan bli berørt av tiltaket.  

• Kartlegge og vurdere tiltak ved eventuelle nærturområder som blir berørt i dalsidene ved 

Sira-Dalføret. 
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Figur 5-7: Fra Birkeland: Dagens E39 over Fedaelva. (Foto: Norconsult) 

 

5.4 Korridor R1, Tronåsen – Vikeså - Bollestad 

Korridor R1 i Rogaland består av følgende 

strekninger: 

• Fra Tronåsen ved fylkesgrensen 

mellom Vest Agder og Rogaland, til 

Hovsvatn ved Skjeggjestad. Denne er 

felles med korridor R2 og R3. Hele 

strekningen ligger i Lund kommune. 

• Hovsvatn – Oksafjell i Eigersund 

kommune, her det to varianter. 

• Oksafjell – Kydland i Gjesdal 

kommune, her det to varianter. 

• Kydland – Bollestad i Gjesdal 

kommune, her er det to varianter. 

Figur 5-8: Skissekart over korridor R-1. 
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5.4.1 Tronåsen – Hovsvatn 

 

Strekningen ligger i Lund kommune og starter i øst inne i tunnelen under Tronåsen i fylkesgrensen 

mellom Vest-Agder og Rogaland. Vegen kommer ut i dagen ved dagens E39 like sør for Tronvika og 

krysser denne på en ca. 30 m høy bru. Vest for bruen krysser linjen over jernbanen og dagens E39. 

Herfra går vegen inn i en lang tunnel i retning nordvest som passerer Moi, kommunesenteret i Lund 

kommune. Vegen kommer ut i dagen nord for Moi, hvor det planlegges for et ryss-område som 

ligger delvis på fylling i Hovsvatnet. Krysset kobles mot dagens E39 og Fv 3.   

Videre fortsetter vegen langs vestre bredde av Hovsvatnet i samme korridor som dagens E39. 

Løsningen forutsetter at det etableres ny langsgående sekundærveg her, med behov for fylling i 

Hovsvatnet. Denne fyllingen kan bli forholdsvis omfattende ettersom vannet er dypt. 

Plan for ny E39 forlater dagens E39 ved Skjeggjestad og krysser Hovsvatnet på en fylling fra sør ut til 

en liten holme midt i vannet, med en lav bru videre mot land på andre siden. Etter en kort dagsone 

ender strekningen ved tunnelmunningen før en lang tunnel mot Ualand. 

 
Tabell 5-9: Større konstruksjoner på strekningen Tronåsen – Hovsvatn. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Kryss ved Haukelandsmoen 
(Moi) 

 

− Tunnel i Tronåsen 
− Tronvika – Moi, 5200 m 

 

− Tronvika 475 m 
− Hovsvatnet 310 m 

Figur 5-9: Oversiktskart over strekningen Tronåsen – Hovsvatn med verdier. (L13 Drangsdalen er 
utenfor kartutsnittet). 
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Tabell 5-10: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen Tronåsen - Hovsvatn. 
Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L1 
Lia mellom 
Lundevatnet og 
Tronåsen 

L 
Kort dagsone med høy bru over vanskelig 
tilgjengelig område med marginale 
friluftsverdier. Intet omfang 

0 

L3 Tronvik M 

Vesentlig redusert trafikk langs dagens E39 gir 
en bedring for nærmiljøet. Høy bro vil ligge ca 
500m fra boligfelt. Atkomstområdet til 
friluftsområder i nord blir noe mer attraktive 
som følge av mindre trafikk på dagens veg. 
Intet/svakt (lite) positivt omfang 

0/+ 

L5 Lundevatn nord M 

Høy bro over Tronvika kan redusere friluftslivs-
kvalitetene her noe. Marginalt økt attraktivitet 
langs bredden ved dagens E39.  
Ubetydelig til lite negativt omfang 

0/- 

L6 Gitlefjellet L 

Kort dagsone og bro vil skape en barriere for 
gamleveien rundt neset «Klubben» som 
benyttes som sykkel og turvei. Denne veiens 
funksjonalitet forutsettes ivaretatt, men 
kvaliteten forringes.  Middels negativt omfang 

-/- - 

L7 Hamre L/M 

Bortfall av gjennomgangstrafikk vil bedre 
nærmiljøet og redusere dagens E39 sin 
barrierevirkning.  
Svakt (lite) til middels positivt omfang 

+/++ 

L8 Moi S 

Bortfall av gjennomgangstrafikk vil bedre 
nærmiljøet og redusere negative effekter av 
dagens E39 vesentlig. Fortsatt vil jernbanen og 
industriområdet være en barriere, men 
støysituasjonen vil trolig bedres radikalt særlig 
om kveld og natt og i helger/ferier.  
Middels positivt omfang 

++ 

L11 
Hovsvatn/ 
Haukelandsmoen 

L/M 

Kryssområdet innebærer et vesentlig inngrep 
på Haukelandsmoen. Et gårdstun blir direkte 
berørt.  Tiltaket innebærer også en vesentlig 
barriere over Hovsvatnet og at holmen i 
vannet ødelegges. Videre vil tiltaket få store 
konsekvenser for området nordvest for 
kryssingen av vannet som har gode 
opplevelseskvaliteter som friluftsområde, men 
lav bruksintensitet.  
Middels til stort negativt omfang 

- - 

L12 
Liene vest for 
Hovsvatn 

L 

Ny vegtrasé på fylling utenfor dagen E39 
innebærer ingen endringer for dette temaet i 
et område med få egenskaper knyttet til 
nærmiljø og friluftsliv. Intet omfang 

0 

L13 Drangsdalen L 

Vesentlig lavere trafikk på dagens E39 kan øke 
attraktiviteten til Drangsdalen som 
friluftsområde og bedre nærmiljøet ved 
Drange gard noe. Svakt (lite) positivt omfang 

0/+ 

Samlet vurdering 0/+ 
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Dagens E39 er en kraftig og støyende barriere for Moi sentrum og bebyggelsen langs Lundevatnet. 

Dette tiltaket vil redusere trafikkmengden kraftig noe som reduserer denne barrierevirkningen 

vesentlig. At strekningens negative konsekvenser er moderate ettersom den griper inn i relativt 

tynt befolkede områder med små friluftslivsverdier gjør at samlet konsekvens blir positiv her.  

Vurderingen tar ikke hensyn til potensiell byutvikling på Moi som følge av nedgradering av dagens 

E39. Slike effekter vurderes eventuelt under andre konsekvenser: Lokal og regional utvikling.  

Kryssingen av Tronvika vil medføre negative konsekvenser i form av refusert opplevelsesverdi for 

brukere av de deler av Lundevatnet med strandsone som blir berørt av tiltaket og som i dag ikke er 

særlig preget av dagens E39. Dette vil særlig gjelde øyene som i dag brukes en del. Nærmiljøet i 

Tronvika isolert sett vil oppleve mindre støy og barrieren som dagens E39 skaper mot Lundevatnet 

vil reduseres. I tillegg vil atkomstområdene til turområdene nord for Tronvika, som er et 

satsingsområde for friluftsrådene i regionen, få økt attraktivitet.  

De største negative konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv gjelder kryssområdet ved 

Haukelandsmoen og kryssingen av Hovsvatnet. Særlig opplevelseskvalitetene knyttet til 

kulturlandskapet ved tunnelpåhugget nord for Hovsvatnet er vurdert å bli vesentlig forringet. Dette 

området er imidlertid trolig relativt lite i bruk som turområde.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

Det er viktig at brukryssingen ikke flytter nærmere bebyggelsen i Tronvika slik at disse bli utsatt for 

støy- og luftforurensning. Detaljplanlegging av kryssområdet ved Haukelandsmoen bør sikre 

allmenn tilgang til den nye strandsonen ved Hovsvatnet samt attraktiv tilgjengelighet til Moisåna.  

Ved å bygge bru i stedet for en lang fylling over deler av Hovsvatnet opprettholdes tilgjengelighet 

for småbåter/kanoer. Dersom fylling likevel etableres bør strandsonen langs denne opparbeides 

med kvaliteter for friluftslivet.  

Ved tunnelinnslaget i nord bør det etableres gode og attraktive tverrforbindelser for turgåere og 

gjennomgående tilgjengelighet til strandsonen.  

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Kartlegge bruken av strandsonen til Lundevatnet ved planlagt kryssing av Tronvika. Vurdere 

opparbeiding av bade/fiskeplasser etc. 

• Tilpasse kryssområdet ved Haukelandsmoen med fokus på attraktive tilbud for gående og 

syklende. Bruksintensitet langs Moisåna bør kartlegges og relevante avbøtende tiltak bør 

treffe i samsvar med en slik kartlegging.  

• Vurdere opparbeiding av attraktiv strandsone langs Hovsvatnet der ny veg legges på fylling.  

• Vurdere avbøtende/kompenserende tiltak ved Kryssingen av Hovsvatnet. Kartlegge 

bruksintensiteten ved tunnelpåhugget mot vest (Fladen) 

5.4.2 Variantområde V2 Hovsvatn - Oksafjell 

På denne strekningen er det to varianter: 

• Variant V2a: Ualand nord 

• Variant V2b: Ualand sør 
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V2a Ualand nord 

Strekningen begynner i øst ved tunnelpåhugget vest for Hovsvatnet. Dette påhugget er likt for V2a 

og V2b. Traséen kommer ut i dagen ved Bjuland og fortsetter vestover forbi Byrkjemo og 

Bjørnemoen. Vegen ligger helt nord i dalføret og delvis på fylling langs nordre bredde av 

Teksevatnet. Like vest for vannet er det planlagt et toplanskryss, Årrestad nord. Dette legges til 

rette for påkobling mot eksisterende E39 via en ny tilførselsveg. I tillegg kobles krysset til vegen mot 

Årrestad og videre nordover mot Fv 42 i retning Sirdal. Ved dette kryssområdet er det også 

forutsatt rasteplass som kan betjene trafikk i begge kjøreretninger. 

Videre fortsetter variant V2a gjennom skogområdet mellom Gyadalen og dagens E39 før den 

krysser Gyadalen i en høy bru, fortsetter i en kort dagsone med en stor fylling vest for Gyadalen, og 

går inn i en lang tunnel gjennom Oksafjell mot Bjerkreim. Strekningens endepunkt ligger omtrent 

400 - 500 m inn i denne tunnelen. 

 

Tabell 5-11. Større konstruksjoner på strekningen Hovsvatn – Oksafjell, variant V2a Ualand nord. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Årrestad nord − Hovsvatnet – Ualand 7425 m − Over Gyadalen og Fv 42, 265m 
 

 

 

 

Figur 5-10: Oversiktskart over strekningen V2a, Ualand Nord med verdier. 
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Tabell 5-12: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen V2a Ualand nord. 
Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L14 Eide - Heskestad L/M 

Redusert trafikk på dagens E39 kan gi betre 
nærmiljø ved Eide grunnet redusert strøy og 
barrierevirkning fra dagens veg. Tilgjengelighet 
og opplevelseskvaliteter knyttet til Heskestad- 
og Eidesvatnet vil også bli forbedret. 
 
De delene av delområdet som ligger lenger vekk 
fra dagens E39 vil oppleve forringelser som 
følge av økt støy, arealbeslag og 
barrierevirkninger. 
Svakt (lite)/ positivt omfang 

+ 

L16 Ualand gard L/M 

Redusert trafikk langs dagens E39, og kan bidra 
til noe bedret nærmiljø blant annet som følge av 
redusert støy. Denne effekten vil særlig ha 
virkning i området rundt Heskestad kirke. 
Opplevelseskvalitetene knyttet til turveien 
mellom Ualand og Heskestad, som er en del av 
Opplev Dalane, vil også økes som følge av 
redusert trafikk på dagens E39. 
Middels positivt omfang 

+/++ 

L17 Ualand sentrum M/S 

Ny E39 flyttes noe lenger bort fra Ualand 
sentrum. Nærmiljøet er i dag tilpasset dagens 
E39 som støykilde og barriere, og endringen vil 
trolig ikke medføre vesentlig reduserte 
nærføringsulemper sammenliknet med i dag. 
Her er eventuelle støydempende tiltak ikke 
vurdert spesifikt. 
Ubetydelig til lite positivt omfang 

0/+ 

L18 Bilstad L/M 

Omlegging av veien vil trolig gi bedre 
støyforhold for noen av boligene i området. 
Trafikken på eksisterende E39 vil bli marginal 
sammenliknet med i dag noe som reduserer 
barrierevirkningen vesentlig. At boligene i dag 
ikke ligger kloss inntil E39 gjør at positivt 
omfang ikke blir større. 
Lite positivt omfang 

+ 

L19 Roglehei M 

Vesentlig inngrep og støykilde i et stille område. 
Innfallsport til tilrettelagte turområder rundt 
Roglehei og skogområdene nordøst for Ualand. 
Krysser turstien «opplev Dalane» og vil være en 
kraftig barriere for denne sammenhengende 
turveien. Tiltaket vil vesentlig forringe og til dels 
ødelegge bebodde gårdstun. 
Middels/stort negativt omfang 

- -/- - - 
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L20 
Teksevatn-
Stokkafjellet 

L/M 

Skaper en langsgående barriere og støykilde for 
atkomstområdet til turområder på Stokkafjellet 
og reduserer turmulighetene på det gamle 
veifaret mellom Slettebø og Byrkjemo. Tiltaket 
vil også ha stor negativ innvirkning på 
nærmiljøet på gårdstunene nord for 
Teksevatnet. 
Stort negativt omfang 

- - 

L21 
Dalføret Bilstad-
Tekse 

L 

Kryssområdet ved Årrestad nord innebærer et 
vesentlig inngrep inkludert nye tilførselsveier 
mot nord og sør.  Størst konflikt for nærmiljøet 
på garden Øygrei, der lokale verdier på det 
nærmeste vil bli ødelagt. I tillegg innebærer 
kryssløsningen relativt lange nye tilførselsveier 
gjennom et overveiende urørt område. Tiltaket 
vil gjennom vesentlig redusert trafikk langs 
dagens E39, bidra til redusert støy langs denne, 
men her er verdiene marginale. 
Stort negativt omfang  

- - 

E1  Slettebø L/M 

Nordgående arm av krysset Årrestad nord kan 
medføre en trafikkøkning på Årrestadveien mot 
Fv42-Sirdalsveien. Denne økningen gjelder kun 
trafikk som skal retning Sirdal, og vil trolig i liten 
grad øke støy- og andre nærføringsulemper for 
boligene i dette området.  
Ubetydelig til lite negativt omfang.   

0/- 

E2 Hæstad L/M 

Bortfall av trafikk på dagens E39 vil redusere 
barrierevirkning og støyulemper vesentlig. 
Åpner for bedre kontakt mellom boliger sør for 
E39 og Hæstadvatn. 
Middels positivt omfang 

+/++ 

E5 Gyadalen L/M 
Høy bru over en del av området som trolig er 
lite brukt til friluftsliv 
Intet til lite negativt omfang 

0/- 

E6 Toftene L 

Skaper en vesentlig barriere der linjen krysser 
Liavollsveien.  Skaper støy i et stille område. 
Liavollsveien forutsettes opprettholdt.  
Middels negativt omfang 

- 

Samlet vurdering - - 

Denne strekningen berører et område som i dag er skånet for større samferdselstiltak og vil dermed 

påføre disse områdene vesentlige negative virkninger som støy og barrierevirkninger samtidig som 

opplevelseskvalitetene som gjør området relevant for friluftsliv reduseres til dels betydelig. Det 

som er avgjørende for samlet konsekvensgrad er virkningene for delområdene L19 og L20. Dette er 

store områder med innslag av tilrettelagte turtilbud der fravær av tekniske inngrep utgjør en 

vesentlig del av opplevelsesverdiene. Friluftslivsverdiene her har til dels regional karakter. Dalane 

friluftsråd har også planer for ytterligere tilrettelegging av disse turområdene. 
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Også nærmiljøkvalitetene ved de berørte gardstunene langs traséen vil bli vesentlig forringet eller 

ødelagt, men disse er små og berører relativt få mennesker.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

Det legges til grunn at ny E39 sikrer atkomst på tvers slik at dagens turvegfunksjoner kan 

opprettholdes og eiendommer kan nås. Veganlegget bør også utformes slik at viktige nærmiljø og 

friluftslivsområder skånes for støy der dette er økonomisk og miljømessig mulig. I dette området 

gjelder det særlig der vegen går langs vann, og langs dagens veg mot Byrkjemo der det i dag ligger 

et nett av turstier. Bilstad- og Teksevatn er store vann som brukes noe til padling og annen aktivitet. 

Her er mye av dagens kvalitet knyttet til fravær av støy og det kan være mye å hente på god 

støyskjerming. Dersom det er teknisk gjennomførbart kan veglinjen med fordel flyttes noe mot 

sørvest ved Urdalsvatnet og Glessjor slik at den naturlige bredden kan opprettholdes og brukes til 

tursti. Dette er særlig aktuelt ved sørbredden av Glessjor. Det bør også vurderes om turvegen 

Opplev Dalane kan legges om og tilpasses ny E39 slik at denne ikke går parallelt med ny veg over 

lengre strekk slik som i dag. Dette bør gjøres i samråd med Dalane friluftsråd.  

Ved krysset Årrestad nord skal det etableres en rasteplass. Denne rasteplassen kan bli et positivt 

tiltak for friluftslivet ved at det kan etableres parkeringsplasser for turgåere. En god utforming av 

denne rasteplassen kan kompensere litt for ulempene ny E39 medfører ved at plassen kan gi bedre 

atkomst til området omkring Teksevatn som har et vesentlig potensial som turområde.  

Flytting av veglinjen og krysset ved Årrestad nord litt lenger mot nord kan være et effektivt 

konsekvensreduserende tiltak for nærmiljøet ved Øygrei. Dette må imidlertid ikke flyttes så langt at 

det kan gripe inn i delområde E1-Slettebø. I reguleringsfasen bør krysset detaljeres med hensyn på 

å minimere konsekvenser for nærmiljøet. Forbindelsen mellom Øygrei og Teksevatnet bør 

opprettholdes selv om det etableres en sekundærveg som krysser denne. Det legges inn en 

hensynssone ved Øygrei for å sikre hensyn til boligene i dette området dersom reguleringsplanen 

legger opp til tiltak her.  

I reguleringsfasen bør veglinjen ikke utformes slik at vegen går ut i vannet på fylling med vann på 

begge sider. Da vil vegens barrierevirkning forsterkes og støyskjerming kan bli mer utfordrende.  

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Kartlegge nettverk av turstier og andre friluftslivs-funksjoner i området sør for Rogleheia 

som grunnlag for effektive avbøtende tiltak.   

• Vurdere opparbeiding av almennt tilgjengelig strandsone der tiltaket innebærer fylling i 

vann.  

• Kartlegge nærmiljøets bruk av utmarksområdene rundt Øygrei og unngå flytting av veglinje 

nærmere bebyggelsen.  

• Etablere rasteplassen som et positivt tilskudd til lokalt friluftsliv. I samarbeid med Dalane 

friluftsråd og/eller andre aktuelle organisasjoner. 

• Vurdere bruksintensiteten ved turveg ved Toftene vest for Gyaåna for eventuelle 

avbøtende tiltak.   
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V2b Ualand sør 

 

Varianten begynner ved østre tunnelpåhugg til den lange tunnelen mellom Hovsvatnet og nord for 

Ualand gard. Veglinjen kommer ut i dagen lenger sør enn variant V2a, og går videre i dagsone over 

dyrka mark og skog gjennom et relativt flatt område. Ny E39 krysser så jernbanen i bru, før den 

legger seg langs dagens E39 nordover. Dagens E39 blir ny lokalveg og må legges om på noen 

strekninger. Forslag til ny E39 fortsetter videre i dagsone og krysser dagens E39 like ved den 

sørligste vika på Teksevatnet. Vika krysses med en bru før vegtraséen kommer inn i det planlagte 

kryssområdet ved Årrestad sør. Krysset kobles mot dagens E39 i sør. Ved Årrestad-krysset er det 

forutsatt rasteplasser som kan betjene trafikk i begge kjøreretninger. 

Etter kryssområdet fortsetter ny E39 videre nordover og krysser jernbanen og Tekseelva i bru, før 

den fortsetter i daglinje gjennom det småkuperte skogområdet mellom dagens E39 og Gyadalen. I 

dette området krysses dalføret ved Øygrei i en bru som ligger ca. 50 m over dalbunnen. Herfra 

krysses Gyadalen i ei bru ca. 75 m over dalbunnen og fortsetter i en kort dagsone med en høy 

fylling over et dalføre vest for Gyadalen, før linjen går inn i tunnelen gjennom Oksafjell mot 

Bjerkreim. Variant V2b slutter på samme måte som V2a i et punkt ca. 400 - 500 m inn i denne 

tunnelen. 

Tabell 5-13: Større konstruksjoner på strekningen V2b. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Årrestad sør − Hovsvatnet – Ualand 7425 m − Teksevatnet 200 m 
− Kryssing jernbanen og vassdrag 160 m 
− Kryssing dalen ved Årrestad 
− Kryssing rv. 42 Gyadalen 265 m 

 

Figur 5-11: Oversiktskart over strekningen V2b, Ualand sør med verdier. 
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Tabell 5-14: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen V2b Ualand sør. 
Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L14 Eide - Heskestad L/M 

Redusert trafikk på dagens E39 kan gi betre 
nærmiljø ved Eide grunnet redusert strøy og 
barrierevirkning fra dagens veg. Tilgjengelighet 
og opplevelseskvaliteter knyttet til Heskestad- 
og Eidesvatnet vil også bli forbedret. 
 
De delene av delområdet som ligger lenger vekk 
fra dagens E39 vil oppleve forringelser som 
følge av økt støy, arealbeslag og 
barrierevirkninger.  
Svakt (lite)/ positivt omfang 

+ 

L16 Ualand gard L/M 

Vesentlig inngrep like nord og vest for Ualand 
gard med støy og barrierevirkninger for 
nærmiljøet og friluftsområdet omkring. Krysser 
turveien «Opplev Dalane». Redusert trafikk 
langs dagens E39 kan bidra til noe bedret 
nærmiljø langs denne i dette området. Særlig i 
området rundt Heskestad kirke 
Lite/middels negativt omfang 

-/- - 

L17 Ualand sentrum M/S 

Ny E39 flyttes noe lenger bort fra Ualand 
sentrum. Nærmiljøet er i dag tilpasset dagens 
E39 som støykilde og barriere, og endringen vil 
trolig ikke medføre vesentlig reduserte 
nærføringsulemper sammenliknet med i dag. 
Her er eventuelle støydempende tiltak ikke 
vurdert spesifikt.  
Ubetydelig til lite positivt omfang 

0/+ 

L18 Bilstad L/M 

Omlegging av veien vil trolig gi marginalt bedre 
støyforhold for noen av boligene i området og 
barrieren som E39 utgjør legges lenger bort fra 
området.  
Ubetydelig til lite positivt omfang 

0/+ 

L20 
Teksevatn-
Stokkafjellet 

L/M 
Krysser Teksevatnets sørlige arm ved Hedleren. 
Trolig relativt lite benyttet friluftsområde. 
Intet/lite negativt omfang 

0/- 
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L21 
Dalføret Bilstad-
Tekse 

L 

Ettersom traséen i all hovedsak legges parallelt 
med dagens veg fra Ualand til Kryssområdet ved 
Årrestad sør er virkningene for nærmiljøet 
marginale ut over at barrierevirkningen mot 
utmarksområdene i sør blir en del forsterket 
ettersom den nye vegen er en firefeltsveg.  
Ved Refsland kan nærføringsulempene for 
gårdene bli noe redusert ettersom linjen går 
bakom et høydedrag. Denne fordelen kan 
imidlertid utliknes ved at dette høydedragets 
eventuelle verdi som friluftsområde reduseres 
tilsvarende. 
Fra kryssområdet og vestover innebærer V2b et 
inngrep i et område som er spredt bebodd og 
lite tilrettelagt for friluftsliv. Størst konflikt for 
nærmiljøet ved garden Øygrei, der lokale 
verdier vil bli vesentlig forringet.  
Middels negativt omfang 

-/- - 

E2 Hæstad L/M 

Bortfall av trafikk på dagens E39 vil redusere 
barrierevirkning og støyulemper vesentlig. 
Åpner for bedre kontakt mellom boliger sør for 
E39 og Hæstadvatn. 
Middels positivt omfang 

+/++ 

E5 Gyadalen L/M 
Høy bru over en del av området som trolig er 
lite brukt til friluftsliv 
Intet til lite negativt omfang 

0/- 

E6 Toftene L 

Skaper en vesentlig barriere der linjen krysser 
Liavollsveien.  Skaper støy i et stille område. 
Liavollsveien forutsettes opprettholdt. 
Middels negativt omfang 

- 

Samlet vurdering - 

 

Konsekvensene for denne strekningen er vurdert som overveiende små selv om det lokalt kan 

medføre store ulemper for enkeltpersoner og friluftsområder av lokal karakter. Daglinjen fra 

tunnelpåslaget i øst ved Ualand til dagens E39 vil i vesentlig grad redusere opplevelseskvalitetene 

rundt turvegen «Opplev Dalane» mellom Heskestad og Byrkjemo, et område som i dag er et 

naturområde der fravær av støy er en sentral kvalitet. Tiltaket krysser imidlertid denne veien på et 

forholdsvis gunstig punkt og ligger ikke langsmed turvegen over et lengre stykke slik som V2a gjør. 

Forbi Ualand sentrum vil ny veg legges lenger bort fra bebyggelsen enn dagens veg og vil dermed gi 

en svak positiv konsekvens her. Det er ikke vurdert at området mellom dagens E39 og den bratte lia 

i sør har vesentlig betydning som friluftsområde.  

Krysset ved Årrestad sør er i tegningsmaterialet skissert med et relativt lite arealbeslag og ligger ved 

et område uten vesentlige registrerte friluftslivsverdier. Nærheten til dagens E39 innebærer at 

området allerede i dag er utsatt for trafikkstøy.  Kryssplasseringen gjør også at lange tilførselsveger 

gjennom urørt område unngås. 
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Som for V2a vil ny E39 medføre et vesentlig inngrep på garden Øygrei øst for Årrestad. Her vil det 

etableres er relativt høy bro sør for grenda. En skogsveg mellom Øygrei og Teksevatnet vil for en 

stor del skånes av dette tiltaket selv om støy vil kunne prege store deler av dette utmarksområdet.  

Det er ikke vurdert at skogsområdet mellom Gyadalen og Årrestad har særlige friluftslivsverdier og 

konsekvensene vurderes derfor som relativt små selv om tiltaket har et vesentlig negativt omfang, 

og området isolert sett kan ha betydelige opplevelsesverdier for friluftslivet. Bruksintensiteten 

vurderes som liten og det er ikke registrert tilrettelagte friluftslivstilbud her.  

Helt vest i området krysser ny veglinje Liavollsvegen vest for Gyaåna. Her er det et nettverk av 

turstier som vil bli berørt. Disse er imidlertid vurdert å være relativt lite i bruk. 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

Linjen som utgjør strekning V2b ligger forholdsvis gunstig i forhold til konsekvenser for nærmiljø og 

friluftsliv. Kryssing av turvegen ved Heskestad bør skje på en mest mulig skånsom måte, slik at 

barrierevirkningen blir minst mulig og attraktiviteten som turveg ikke reduseres uforholdsmessig. 

Ved krysset Årrestad sør skal det etableres en rasteplass. Denne rasteplassen kan bli et positivt 

tiltak for friluftslivet ved at det etableres parkeringsplasser for turgåere. Rasteplassen kan også 

bygge på kulturminneverdiene ved Resalega og skape et attraktivt rekreasjonsområde. Området 

omkring Teksevatn har et vesentlig potensial som turområde.  

For garden Øygrei vil nærføringsulempene kunne reduseres noe ved å krysse dalføret noe lenger 

sør. Ved å legge vegen i kanten av skråningen ned mot jernbanen vil skogsområdet mellom Øygrei 

og Teksevatnet fremstå som mindre fragmentert. Det er lagt inn en hensynssone rundt bebyggelsen 

ved Øygrei for å sikre særlig forkus på nærmiljøet her dersom reguleringsplanen legger opp til tiltak 

i dette området.  

Et avgjørende premiss for at V2b er vurdert å ha såpass små negative konsekvenser for nærmiljøet i 

området, er at veglinjen er plassert lenger vekk fra boligbebyggelsen ved Ualand og Bilstad enn 

dagens veg. Plankartet er avgrenset i dagens E39 der dette er naturlig. Dersom det i 

reguleringsfasen vurderes å endre linjeføringen nærmere denne bebyggelsen kan det tilkomme 

vesentlig økte negative konsekvenser for nærmiljøet.   
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Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Sikre attraktive turvegkryssinger ved Ualand gard og for turvegen mellom Heskestad og 

Byrkjemo (Opplev Dalane) 

• Kartlegge utmarksområdet sør for dagens E39 ved Ualand som grunnlag for eventuelle 

avbøtende tiltak mot negative virkninger for nærturterrenget. 

• Etablere rasteplassen som et positivt tilskudd til lokalt friluftsliv. I samarbeid med Dalane 

friluftsråd eller andre aktuelle organisasjoner.  

• Vurdere bruksintensiteten ved turveg ved Toftene vest for Gyaåna for eventuelle 

avbøtende tiltak.  

Konklusjon variantvurdering V2 Ualand 

Tabell 5-15: Oppsummering variantområde V2. 
Nr Navn  V2a Ualand nord V2b Ualand sør 

L16 Ualand gard +/++ -/- - 

L17 Ualand Sentrum  0/+ 

L18 Bilstad + 0/+ 

L19 Roglehei - -/- - -  

L20 Teksevatn-Stokkafjellet - - 0/- 

L21 Dalføret Bilstad-Tekse - - -/- - 

E1 Slettebø 0/-  

E2 Hæstad +/++ +/++ 

E5 Gyadalen 0/- 0/- 

E6 Toftene - - 

Sum - - - 

Rangering 2 1 

 

Det forholdet som gjør at V2b er vurdert å være bedre enn V2a for nærmiljø og friluftsliv er at V2b i 

hovedsak følger dagens trasé mens V2a griper kraftig inn i friluftsområdene nord for Ualand 

omkring Rogleheia. V2b er ikke vurdert å gi en vesentlig forverring av dagens situasjon for 

nærmiljøet ved Ualand sentrum. Dette forutsetter at ny E39 ikke legges nærmere Ualand enn 

dagens veg. Det er også vurdert at kryssområdet Årrestad sør er en noe bedre løsning enn Årrestad 

nord ettersom førstnevnte ikke innebærer lange sekundærveger i urørt område.  

Dersom veglinjen for V2b i reguleringsplanfasen flyttes nærmere bebyggelsen på Ualand og Bilstad 

enn dagens veg vil konfliktene her kunne øke vesentlig og forskjellen mellom alternativene bli 

mindre. Plasseringen av V2b langs dagens E39 mellom Ualand og Årrestad er derfor et avgjørende 

premiss for denne vurderingen. 
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5.4.3 Variantområde V3 Oksafjell - Kydland 

Det er to varianter på strekningen: 

• Variant V3a Vikeså 

• Variant V3b Litle Svela 

V3a Vikeså 

Variant V3a via Vikeså starter ca. 700 m inn fra østre tunnelpåhugg i den lange tunnelen under 

Oksafjell mellom Gyadalen og Ørsdalsvatnet. Varianten krysser sørenden av Ørsdalsvatnet i en ca. 

40 m høy bru som faller mot vest inn i en kort tunnel og deretter videre i dagsone mot 

kryssområdet ved Holmen. Dette krysset skal gi påkobling mot dagens E39, og det legges til rette 

for kollektivterminal for buss her. 

Tilførselsvegen mot dagens E39 blir omtrent 500 - 600 m lang. Frem til dette krysset er linjen 

identisk for variantene V3a og V3b. 

Fra krysset ved Holmen går ny E39 i variant V3a i dagsone i bru over Bjerkreimselva og følger 

åskanten sør for Svelavatnet i en skjæring, før den fortsetter på fylling over dyrka mark sør for 

næringsområdet på Vikeså. Vegen krysser bekken og fylkesvegen sørover gjennom Sveladalen i bru, 

før veglinjen går inn i tunnel under Svartaknuten mot Uadalsvatnet, der den igjen møter traséen for 

dagens E39. I dette området møtes linje V3a og V3b, som er identiske herfra. 

Forslag til ny E39 i begge variantene følger korridoren til dagens E39 forbi Uadalsvatnet i dagsone 

og bru til en kort tunnel under Runaskaret. Vest for tunnelen legges veglinjen på en relativt stor 

fylling over et tjern før nytt kryss ved Bue med kobling mot dagens E39 og Fv 504. Krysset ligger 

delvis på fylling i Ytre Kydlandsvatnet. Etter en kort dagsone som legges i fylling langs søndre 

bredde av Ytre Kydlandsvatnet, ender denne strekningen i vest like før kommunegrensen mot 

Gjesdal. 

Figur 5-12: Oversiktskart over strekningen V3a Vikeså med verdier. 
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Tabell 5-16: Større konstruksjoner på strekningen Oksafjell – Kydland, variant V3a Vikeså. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Kryss ved Holmen, sør 
for Vikeså  

− Kryss på Bue med 
tilknytning til Fv 504 i 
retning Varhaug og 
Brusand 

− Fra Gyadalen til Ørsdalsvatnet 
5700 m 

− Vest for Ørsdalsvatnet 360m 
− Sveladalen til Uadalsvatnet 

1680 m (stigning 5%) 
− Forbi Runaskard 700m 

− Utløpet av Ørsdalsvatnet 265 m 
− Bru over Bjerkreimselva og 

dagens E39, 340 m 
− Bru over Fv 102 og 

Svelabekken, 195 m 
− Bru over vassdrag øst for 

Ausetjørni  200m 

 

Tabell 5-17: Omfang- og konsekvensvurdering av variant V3a Vikeså. 

Nr Navn Verdi Omfang Konsekvens 

B1 Ørsdalsvatnet 

M 

Tiltaket introduserer et vesentlig, støyende 
inngrep i et rolig område i dag og vil redusere 
opplevelseskvalitetene knyttet til dette 
særegne området betraktelig. 
Det forutsettes at lokalveien under ny bro som 
fører til dagens dampskipskai opprettholdes. 
Østre deler av delområdet, nord for Ørsdals-
vatnet blir lite direkte berørt av tiltaket, men ny 
E39 lager en kraftig og støyende barriere som 
krysser de viktigste turvegene som fører inn til 
området.  
Middels/stort negativt omfang 

- -/- - - 

B2 Gjedrem L/M 

Krysset innebærer et stort inngrep, men ligger i 
en del av området uten særlige konflikter for 
friluftslivet. Tilkoblingen mellom ny vei og 
dagens E39 går gjennom et beiteområde som 
kan ha lokal verdi som friluftsområde. 
Nærmiljøkvalitetene ved Holmen gård 
reduseres betraktelig gjennom støy og andre 
nærføringsulemper. En effekt som vil være 
alvorlig for de enkeltmenneskene som rammes, 
men som i tråd med metoden gir et beskjedent 
negativt omfang delområdet set under ett.  
Hovedkonflikten for området knytter seg til ny 
E39 som en svært kraftig og støyende barriere 
mellom utmarksområdene i B1 og 
jordbruksområdet i B2 
Lite til middels negativt omfang 

-/- - 

B3 Holmen nord L 

Innebærer vesentlig forringelse av nærmiljø-
kvalitetene til boligene nord på Holmen gård. 
Krysser lokal vei til garden Øygard. En vei som 
forutsettes opprettholdt som innfallsport til 
turområder i heiene. 
middels negativt omfang 

-/- - 
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B4 Råsafjell L 

Ny E39 vil skape et markert inngrep i fjellsiden 
som i dag består av et skogplantefelt og 
beitemark. Ett bolighus vil bli kraftig berørt og 
kanskje innløst. Friluftslivsverdiene her er trolig 
relativt marginale sammenliknet med resten av 
Vikeså området, og barrieren som ny E39 vil 
skape medfører ikke en ny situasjon ettersom 
dagens E39 går i samme korridoren, men vil 
forsterke barriereeffekten noe. Lite negativt 
omfang 

- 

B5 
Svelavatnet 

sør 
M 

Stort inngrep i et hytteområde og i utløpet av 
Svelavatnet. Kvalitetene til selve vannet som 
friluftsområde blir i liten grad berørt, og kan 
oppleve noe redusert støybelastning.  
Lite/middels negativt omfang 

-/- - 

B6 Vikeså S 

Som følge av bortfall av trafikk på dagens E39 vil 
støy og andre nærføringsulemper som følge av 
denne reduseres betraktelig. Vurderingen 
forutsetter støydempende tiltak dersom 
enkelte boliger fortsatt berøres av støy fra ny 
E39. Bebyggelsen på Vikeså er i stor grad 
tilpasset utfordringene knyttet til dagens E39 
slik at effekten av denne endringen er vurdert 
som relativt liten. Funksjonene i 
næringsområdet kloss inntil dagens E39 er lite 
sårbare for nærføringsvirkninger fra dagens veg. 
Eventuelt potensiale for transformasjon av 
dette området som følge av endret 
trafikkbelastning er ikke tema for denne 
analysen men for lokal og regional utvikling 
[29]. 
Strandsonen mot Svelavatnet der det i dag 
ligger en gang/sykkelveg kan bli noe mer 
attraktiv som følge av betydelig redusert trafikk 
langs dagens veg. Det vil likevel fortsatt bli 
merkbar støy fra dagens veg med mindre det 
etableres støyskjerming her. 
Svakt (lite) til middels positivt omfang 

+/++ 

B7 Svela L/M 

Innebærer en stor fylling som vil innvirke 
negativt på nærmiljøet rundt gården Store 
Svela. Ny veg vil danne en kraftig barriere mot 
utmarksområdene omkring.  
Strandsonen mot Svelavatnet der det i dag 
ligger en gang/sykkleveg kan imidlertid bli mer 
attraktiv som følge av betydelig redusert trafikk 
langs dagens veg.  
Middels negativt omfang 

-/- - 
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B16 

Øvre Ognedal 

og Svarta-

knuten 

L 

Kort dagsone i nærheten av dagens E39 
Intet omfang 0 

B17 
Storrshei-

vatnet 
M 

Flytting av sekundærveg nærmere vassdraget 
kan medføre noe økt støybelastning og 
nærføringsvirkninger i nord. Området nærmest 
Vikeså, med turvegen som fører til vatnet vil 
imidlertid bli noe mindre utsatt for 
nærføringsulemper fra E39.  
Intet til lite negativt omfang. 

- 

B19 Bue/Runaskar 

L 

Det skisserte krysset ved Bue innebærer 
inngrep og mulig flytting av flere gårdstun og 
driftsbygninger. 
Omfanget er alvorlig for dem som blir berørt, 
men totalt sett ikke vurdert som særlig 
problematisk prosjektet tatt i betraktning. Selv 
om tiltaket vil forsterke dagens barriere mellom 
Bue og Ytre Kydlandsvatnet er ikke verdiene i 
dette området vurdert som så store at 
konsekvensen blir alvorlig negativ. 
Middels til stort negativt omfang 

- - 

Konsekvenser langs dagens E39 mellom Gyadalen og Gjedrem se Tabell 5-18 +/++ 

Samlet vurdering - 

 
Størst konfliktnivå for denne strekningen er vurdert å knytte seg til ny E39 sin passering av 

Bjerkreimselvas utløp fra Ørdalsvatnet. Dette skyldes at tiltaket ødelegger de egenskapene ved 

området som gjør at det er vurdert med middels verdi for friluftsliv, nemlig fravær av støy, god 

tilgjengelighet og et opprinnelig og urørt område med svært gode opplevelseskvaliteter. At 

konflikten her ikke er større skyldes at området trolig har relativt lav bruksintensitet. Lav 

bruksintensitet er også hovedgrunnen til at konsekvensene for friluftslivet er relativt små ved 

kryssområdet på Holmen og ellers der tiltaket går i dagsone frem mot hytteområdet sør for 

Svelavatnet. Her er opplevelsesverdiene i tillegg vurdert som vesentlig mindre enn ved 

Ørdalsvatnet.  

Enkelte boliger ved gårdstunene ved Holmen og nordover vil bli kraftig berørt, men for nærmiljøet 

totalt sett for hele strekningen er konsekvensen vurdert som positiv fordi nærmiljøet ved Vikeså vil 

nyte godt av bortfall av trafikk på dagens veg. Denne effekten er imidlertid moderert ved at dagens 

bygge- og bosetningsmønster er etablert med sikte på å minimere negative virkninger fra dagens 

E39. Særlig gang- og sykkelvegen langs Svelavatnet fra Vikeså til Bjerkreimselvas utløp vil bli 

betydelig mer attraktiv som turveg når nærføringsulempene fra dagens E39 reduseres vesentlig. 

Friluftsområdet ved Storrsheivatnet og Uadalsvatnet som er et populært nærturterreng for 

innbyggerne på Vikeså kan bli negativt berørt i nordvest som følge av at ny veg i tillegg til 

ombygging av sekundærveg parallelt vil føre til økt barrierevirkning enn i dag. Støybelastningen vil 

trolig for en stor del være den samme avhengig av eventuelle støytiltak. Lenger sør i dette området 

vil konsekvensen imidlertid bli svakt positiv ettersom trafikkstøy og annen påvirkning fra dagens 

E39 vil reduseres vesentlig.  
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Nytt Buekryss vil innebære et svært kraftig arealbeslag, men tiltaket griper i hovedsak ikke inn i 

bebyggelsen. Det er Ytre Kydlandsvatnet som i hovedsak berøres, og dette vatnet er preget av støy 

og annen påvirkning fra dagens E39.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

Ved Ørsdalsvatnet bør det etableres støyskjerming og attraktiv tilgjengelighet på tvers av tiltaket 

for turgåere, brukere av båtruten innover Ørsdalsvatnet og andre som bruker området til friluftsliv. 

Om tiltaket kunne flyttes noe lenger mot nord med en kryssing av vannet lenger borte fra det 

attraktive utløpsområdet kunne kanskje opplevelseskvalitetene skånes noe, men det vil fortsatt 

være vesentlige negative konsekvenser. I dette området er det viktig at tunnelene opprettholdes 

slik de er skissert. Dersom det bli lengre dagsoner vil konsekvensen bli enda mer negative. 

I fjellsiden av Råsafjellet mot Svelavatnet bør det også sikres allmenn tilgjengelighet på tvers av 

tiltaket slik at utmarksområdene kan benyttes til friluftsliv. Enhver flytting av veglinjen nærmere 

Svelavatnet og bebyggelsen på Vikeså vil medføre større negativ konsekvens for nærmiljø og 

friluftsliv. Langs Svelavatnet er planområdet innsnevret noe for at planen ikke skal kunne legge opp 

til fyllinger i vannet eller inngrep i turvegen her. Plankartet har også lagt inn hensynssoner som skal 

sikre hensyn til nærmiljøverdiene ved Store-Svela. 

I reguleringsplanen bør det også vurderes støyskjerming eller andre avbøtende tiltak mot 

turområdene ved Storrsheivatnet. Her er planområdet innsnevret blant annet for å unngå tiltak i 

turområdene.  

Ved Buekrysset og langs Ytre Kydlandsvatn er det gode muligheter for konsekvensreduserende 

tiltak når prosjektet skal detaljplanlegges. Her vil det etableres en ny innsjøkant ettersom vegen og 

krysset blir liggende på fylling i vannet. Denne kanten kan bearbeides og gjøres tilgjengelig slik at 

vannet kan brukes til rekreasjon i større grad enn tilfellet er i dag. En slik opparbeiding kan også 

bedre tilgangen til utmarksområdene nord-øst for Ytre Kydlandsvatnet, et område som trolig har 

relativt gode kvaliteter som turterreng.  

Nytt Buekryss bør ikke flyttes slik at det blir liggende på sørsiden av dagens E39. Da vil nærmiljøet 

på Bue kunne bli tilnærmet ødelagt. Her er det lagt inn hensynssoner i plankartet for å sikre hensyn 

til nærmiljøet i reguleringsfasen. 

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Bruken av området ved sørenden av Ørsdalsvatnet til friluftsliv bør kartlegges mer i detalj 

som grunnlag for effektive avbøtende og kompenserende tiltak.  

• Tilkomst langs Bjerkreimselva der ny E39 krysser denne bør etableres og sees i 

sammenheng med nettverket av turstier langs Svelavatnet og hytteområdet i øst. 

• Tiltak i nærmiljøet ved Store Svela bør unngås. 

• Vurdere støyskjerming av friluftsområdet ved Storrsheivatnet.  

• Tilpasse kryssområdet ved Bue til nærmiljø og nær-friluftsliv, gjennom støyskjerming og 

attraktive gang-/sykkelforbindelser. 

Konsekvenser langs dagens veg mellom Gyadalen og Gjedrem 

I tillegg til konsekvensene som følge av ny E39, vil områdene langs dagens E39 bli påvirket av 

tiltaket som følge av at trafikkbildet langs dagens E39 endres vesentlig. I Tabell 5-18 er disse 
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konsekvensene vurdert. Konsekvensene i Tabell 5-18 gjelder for både variant V3a via Vikeså og 

korridor V3b via Litle Svela. 

Tabell 5-18: Konsekvenser langs dagens veg mellom Gyadalen og Gjedrem. 

Nr Navn Verdi Omfang Konsekvens 

E13 Helleland M/S 

Trafikk langs dagens E39 reduseres til omtrent 
en tredjedel sammenliknet med 0-alternativet, 
noe som reduserer nærføringsulempene 
vesentlig. Særlig dagens E39 sin barriereeffekt 
mellom boliger og elva blir en tydelig 
forbedring.  
Lite til middels positivt omfang 

+/++ 

B8 Heiområdene 
Brynesland - 
Berse 

L/M 

I dette området er nærmiljøverdiene langs 
dagens E39 relativt beskjedne. 
Friluftsområdene i utmark er lite berørt av 
dagens veg. I tillegg vil det vøre en del trafikk 
igjen på dagens E39 ettersom dette blir 
hovedvegen fra Egersund og østover. Positive 
konsekvenser her er vurdert å være marginale. 
Intet til lite positivt omfang 

0/+ 

B9  Lundafjellet 

L 

Også for dette området er effektene av 
redusert trafikk langs dagens veg vurdert å 
være marginale. Verdien av utmarksområdene 
langs dagens veg kan øke noe 
Intet til lite positivt omfang 

0/+ 

B10 Bjerkreimselva 

M 

Dagens bro over Bjerkreimselva vil fortsatt stå 
og være et forstyrrende element langs elven, 
men støy fra vegen vil reduseres markant, 
særlig nattestid. I Laksesesongen kan dette 
oppleves positivt ettersom laksefiske også 
foregår om natten. Denne virkningen gis et 
relativt lite utsalg i vurderingen ettersom 
laksefiske er en avgrenset aktivitet og området 
som er berørt er lite. 
Intet til lite positivt omfang 

+ 

B11  Fjermedal 

L 

Områdene som grenser til dagens E39 her er i 
hovedsak dyrka mark og er lite i bruk til 
friluftsliv. 
Intet omfang 

0 
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B13 Bjerkreim 

M/S 

Dagens E39 deler bygda Bjerkreim i to. Ved å 
legge trafikken fra E39 i en annen trasé vil 
trafikken lang E39 reduseres til omtrent 1000-
1500 ådt. I tillegg vil det bli vesentlig mindre 
tungtrafikk og trafikk om natten. Dette 
innebærer at dagens E39 i vesentlig mindre 
grad vil oppfattes som en barriere for 
nærmiljøet og større deler av uteområdene 
nært dagens E39 vil få bedre støyforhold.  
Middels til stort positivt omfang 
 

++ 

Samlet vurdering +/++ 

 

V3b Litle Svela 

Variant V3b Litle Svela er lik V3a Vikeså fra tunnelen under Oksafjellet til krysset ved Holmen 

(Vikeså). Herfra tar V3b en sørligere linje enn V3a og krysser Bjerkreimselva og dagens E39 i bru 

lenger sør. Videre går varianten inn i en tunnel under Råsafjellet før den krysser Sveladalen i en kort 

dagsone. Her ligger veglinjen på fylling med en kort bru over Fv 102, før den fortsetter inn i en lang 

tunnel gjennom Svartaknuten og kommer ut i området ved 

Uadalsvatnet. Deretter krysser traséen dyrket mark og beiteland før den treffer dagens E39 og V3a. 

Videre vestover er V3b identisk med V3a. 

 

Figur 5-13: Oversiktskart over strekningen V3b Litle Svela med verdier. 
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Tabell 5-19: Større konstruksjoner på strekningen Oksafjell – Kydland, variant V3b Litle Svela. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Kryss ved Holmen, sør 
for Vikeså  

− Kryss ved Bue med 
tilknytning til Fv 540 i 
retning Varhaug og 
Brusand 

− Fra Gyadalen til Ørsdalsvatnet 
5715 m 

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

2300 m 
− Forbi Runaskaret 700 

− Utløpet av Ørsdalsvatnet, 
265 m 

− Bru over Bjerkreimselva og 
eksisterende E39, 200 m 

− Bru over vassdrag øst for 
Ausetjørni 200m 

 

Tabell 5-20: Omfang- og konsekvensvurdering av variant V3b Litle Svela. 

Nr Navn Verdi Omfang Konsekvens 

B1 Ørsdals-
vatnet 

M 

Tiltaket introduserer et vesentlig, støyende inngrep i 
et rolig område i dag og vil redusere opplevelses-
kvalitetene knyttet til dette særegne området 
betraktelig. 
Det forutsettes at lokalveien under ny bro som fører 
til dagens dampskipskai opprettholdes. 
Østre deler av delområdet, nord for Ørsdalsvatnet blir 
lite direkte berørt av tiltaket, men ny E39 lager en 
kraftig og støyende barriere som krysser de viktigste 
turvegene som fører inn til området.  
Middels/stort negativt omfang 

- -/- - - 

B2 Gjedrem L/M 

Krysset innebærer et stort inngrep, men ligger i en del 
av området uten særlige konflikter for friluftslivet. 
Tilkoblingen mellom ny vei og dagens E39 går 
gjennom et beiteområde som kan ha lokal verdi som 
friluftsområde. 
Nærmiljøkvalitetene ved Holmen gård reduseres 
betraktelig gjennom støy og andre nærførings-
ulemper. En effekt som vil være alvorlig for de 
enkeltmenneskene som rammes, men som i tråd med 
metoden gir et beskjedent negativt omfang 
delområdet sett under ett.  
Hovedkonflikten for området knytter seg til ny E39 
som en svært kraftig og støyende barriere mellom 
utmarksområdene i B1 og jordbruksområdet i B2 
Lite til middels negativt omfang 

-/- - 

B3 
Holmen 
nord 

L 

Innebærer vesentlig forringelse av 
nærmiljøkvalitetene til boligene nord på Holmen 
gård. Krysser lokal vei til garden Øygard på et punkt 
like ved Bjerkreimselva. Veien forutsettes 
opprettholdt som atkomst til boliger og som 
innfallsport til turområder i heiene. 
Middels negativt omfang 

-/- - 
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B4 Råsafjell L 

V3b går i tunnel under Råsafjell og virkningene på 
dette området for nærmiljø og friluftsliv knytter seg til 
bortfall av trafikk på dagens E39. Støy fra vegtrafikken 
vil reduseres betraktelig, men dette gjelder bare en 
liten del av området. I sørøst vil dagsonen og 
tunnelpåslaget virke negativt, men her er verdiene 
marginale. Det samme gjelder tunnelportalen i vest 
ved Litle Svela. 
Ubetydelig til svakt (lite) positivt omfang 

0/+ 

B5 
Svelavatn

et sør 
M 

Traséen for V3b griper ikke inn i dette hytteområdet, 
og bortfall av trafikk på dagens E39 vil redusere 
vegens negative virkning på hytteområdet og 
Svelavantet.  
Svakt (lite) positivt omfang 

+/++ 

B6 Vikeså S 

Som følge av bortfall av trafikk på dagens E39 vil støy 
og andre nærføringsulemper som følge av denne 
reduseres betraktelig. Bebyggelsen på Vikeså er i stor 
grad tilpasset utfordringene knyttet til dagens E39 slik 
at effekten av denne endringen er vurdert som 
relativt liten. Funksjonene i næringsområdet kloss 
inntil dagens E39 er lite sårbare for 
nærføringsvirkninger fra dagens veg. Eventuelt 
potensiale for transformasjon av dette området som 
følge av endret trafikkbelastning er ikke tema for 
denne analysen men for lokal og regional utvikling. 
Strandsonen mot Svelavatnet der det i dag ligger en 
gang/sykkleveg kan bli vesentlig mer attraktiv som 
følge av betydelig redusert trafikk langs dagens veg. 
middels positivt omfang 

++ 

B7 Svela L/M 

Den korte dagsonen på fylling som krysser dalføret 
ved Litle Svela vil medføre store ulemper lokalt og for 
enkeltpersoner som bor i området. At kryssingen er 
kort begrenser imidlertid omfanget. I tillegg vil 
positive virkninger som følge av bortfall av trafikk på 
dagens veg lenger nede i Sveladalen påvirke den 
samlede vurderingen her. Tiltaket berører marginale 
nærmiljø og friluftslivsverdier.  
Lite negativt omfang 

- 
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B16 

Øvre 

Ognedal 

og Svarta-

knuten 

L 

Veglinjen krysser dyrket mark og beiteland nord i 
delområdet og blir et vesentlig inngrep her. Selve 
omrdet er i liten grad brukt til friluftsliv, og boligene i 
området ligger nærmere dagens E39 enn de vil ligge 
den nye vegen. Det går to eller flere skogsveger 
innover i utmarksområdene mot vest. Disse kan 
brukes til friluftsliv og opplevelseskvalitetene innover 
i dette området tilsier et visst potensial for slik bruk. 
Ny E39 vil forringe dette atkomstområdet vesentlig, 
men omfanget er likevel vurdert som relativt 
beskjedent ettersom tilkomsten forutsettes 
opprettholdt.  
Lite negativt omfang 

- 

B17 
Storrshei-

vatnet 
M 

De nærføringsulempene som dagens E39 påfører 
dette området vil reduseres vesentlig. Det innebærer 
mindre støy og at dagens E39 utgjør en mindre 
omfattende barriere. Nedgradering av dagens E39 kan 
også bedre atkomsten til dette området.  
Svakt (lite) til middels positivt omfang. 

+/++ 

B19 
Bue 
Runa-
skaret 

L 

Det skisserte krysset ved Bue innebærer inngrep og 
mulig flytting av flere gårdstun og driftsbygninger. 
Omfanget er alvorlig for dem som blir berørt, men 
totalt sett ikke vurdert som særlig problematisk 
prosjektet tatt i betraktning. Selv om tiltaket vil 
forsterke dagens barriere mellom Bue og Ytre 
Kydlandsvatnet er ikke verdiene i dette området 
vurdert som så store at konsekvensen blir alvorlig 
negativ. 
Middels til stort negativt omfang 

- - 

Konsekvenser langs dagens E39 mellom Gyadalen og Gjedrem se Tabell 5-18 +/++ 

Samlet vurdering + 

 

Vurderingen av konsekvenser for denne strekningen blir en vurdering av om positive virkninger som 

følge av redusert trafikk på dagens E39 kompenserer for de negative virkningene som følge av 

tiltaket. Ettersom denne strekningen i vesentlig grad vil bedre forholdene for nærmiljø og friluftsliv 

ved deler av Vikeså, særlig for turvegen langs Svelavatnet et område med generelt høyere bruks-

intensitet enn de områdene som blir negativt berørt, lander konklusjonene på at V3b har en svakt 

positiv konsekvens for temaet. Det underslår ikke på noen måte at virkningene kan oppleves som 

svært negative for enkeltpersoner og grendelag i de områdene som virkelig blir rammet av tiltaket.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

De hensyn og tiltak som er nevnt under omtalen av V3a gjelder også for V3b der disse er identiske. 

Derfor gjentas ikke de her.  

Ved Bjerkreimselva bør brua bygges med tilstrekkelig høyde til at barrierevirkningen for brukere av 

elva til fiske, padling eller turgåing ikke blir unødvendig sterk. I reguleringsplanen kan det vurderes 

å etablere en tursti under denne brua i samråd med kommunen og friluftsrådet.  
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Ved å flytte kryssingen av Sveladalen noen hundre meter mot nord, nærmere en brink i terrenget, 

kan boligene på Litle Svela skånes noe for støy og andre nærføringsulemper. Dette må følges opp 

med andre støyskjermingstiltak, aller helst voller mot veglinjen. Boligene ved Litle Svela er lagt inn i 

en hensynssone i plankartet for å sikre at tiltak for å redusere nærmiljø-ulemper vurderes dersom 

det etableres veganlegg her.  

I dagsonen nord for Svartaknuten er linjen tegnet inn med store fyllinger (jf. tegninger i 

tegningshefte [24]). Ved å heller bygge en eller to bruer her vil turvegforbindelsene mot øst bli 

mindre berørt av tiltaket. Opplevelseskvalitetene vil fortsatt bli vesentlig forringet her, men ikke 

ødelagt som ved fyllinger. En flytting av veglinjen noe mot vest i dette området kan kanskje 

redusere støybelastningen på nærliggende boliger. En mer detaljert støyanalyse i reguleringsfasen 

kan avdekke i hvilken grad det kan være aktuelt.  

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Bruken av området ved sørenden av Ørsdalsvatnet til friluftsliv bør kartlegges mer i detalj 

som grunnlag for effektive avbøtende og kompenserende tiltak.  

• Tilkomst langs Bjerkreimselva der ny E39 krysser denne bør etableres og sees i 

sammenheng med nettverket av turstier langs Svelavatnet og hytteområdet i øst. 

• Vegtiltak i nærmiljøet ved Litle Svela bør unngås. 

• Sikre attraktiv turvegforbindelse mellom dagens E39 og utmarksområdene sørvest for 

veglinjen.   

• Tilpasse kryssområdet ved Bue til nærmiljø og nær-friluftsliv, gjennom støyskjerming og 

attraktive gang-/sykkelforbindelser. 

 

Konklusjon variantvurdering V3 

Tabell 5-21: Oppsummering variantområde V3. 

Nr Navn  V3a Vikeså V3b Litle Svela 

B1 Ørsdalsvatnet - -/- - - - -/- - - 

B2 Gjedrem -/- - -/- - 

B3 Holmen nord -/- - -/- - 

B4 Råsafjell - 0/+ 

B5 Svelavatnet sør -/- - +/++ 

B6  Vikeså +/++ ++ 

B7 Svela -/- - - 

B16  Øvre Ognedal og Svartaknuten 0 - 

B17 Storrsheivatnet - +/++ 

B19 Bue/Runarskar  - - - - 

Konsekvenser langs dagens E39 se Tabell 5-18 +/++ +/++ 

Samlet vurdering - + 

Rangering 2 1 

Forskjellen i konsekvens mellom disse to variantene skyldes i stor grad hvordan de passerer Vikeså 

og de relevante sentrumsnære friluftsområdene. V3b vil ligge i en ny korridor mens V3a i større 

grad følger dagens E39 og opprettholder nærføringsulempene ved hytteområdet ved 

Bjerkreimselva, langs Svelavatnet, og ved deler av friluftsområdet ved Storrheis- og Uadalsvatn. 
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Med unntak av området ved Ørsdalsvatn er nærmiljø og friluftslivsverdiene i de områdene som 

virkelig blir rammet av tiltaket beskjedne sett i forhold til utredningsområdet som helhet. At 

konsekvensen for delområde B1 i relativt liten grad gir seg utslag i samlet konsekvens for 

variantene skyldes at området er relativt lite og ikke har regional eller nasjonal verdi.  

Oppsummert er konsekvensvurderingen for nærmiljø og friluftsliv for variantområde V3 Oksafjell – 

Kydland en vurdering av om positive virkninger av bortfall av trafikk på dagens E39 forbi Vikeså kan 

motvirke de negative konsekvensene tiltaket har i den planlagte traséen. Konklusjonen er at så er 

tilfelle for V3b men ikke for V3a.   

 

5.4.4 Variantområde V4 Kydland –Bollestad 

Det er to varianter på strekningen: 

• Variant V4a Søylandsdalen 

• Variant V4b Jolifjell 

V4a - Søylandsdalen 

Like øst for grensen mellom Bjerkreim og Gjesdal kommune starter denne strekningen delvis på 

fylling i Ytre Kydlandsvatnets vestlige bredde. Inn i Gjesdal kommune fortsetter linjen i dagsone 

langs dagens E39 før den legger seg øst i dalbunnen gjennom Søylandsdalen. Like sør for Oppsal 

bøyer traséen seg vestover i forhold til dagens E39 og krysser denne og vassdraget i en bru. 

Forslag til ny E39 går med en svak stigning på en stor fylling videre gjennom utmarka mellom 

Kringlelia og Kyllingstad, og krysser vegen til Kringlelia og vassdraget på bru før den etter en kort 

Figur 5-14: Oversiktskart over strekningen Kydland - Bollestad. 
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dagsone går inn i tunnel under Tindafjellet. Vest for tunnelen kommer vegen ut i dagen og legger 

seg parallelt med dagens E39, delvis på fyllinger i Klugsvatnet, forbi industriområdet på Skurve. 

Klugsvatnets vestre arm krysses på fylling og bru før traséen slutter ved planlagt kryss ved 

Bollestad. Det er kun omlegging av kryssramper som skal vurderes i denne analysen. Selve 

kryssutformingen er definert gjennom forslag til reguleringsplan for E39 Ålgård-Hove. 

Tabell 5-22: Større konstruksjoner på strekningen V4a Søylandsdalen. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Kun deler av krysset ved 
Bollestad skal vurderes i 
denne analysen 

− Tunnel under Tindafjellet, 
828 m 

 

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

− Kryssing av dalføret ved 
Kringleliveien, 140 m 

− Klugsvatnet, 150 m 

 

Tabell 5-23: Omfang og konsekvensvurdering for strekningen V4a Søylandsdalen. 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

G1 Søyland L/M 

Ny E39 legges omtrent i dagens trasé. Vesentlig større 
veganlegg og etablering av ny sekundærveg i samme 
område kan forsterke barriereeffektene noe. 
lite negativt omfang 

- 

G2 
Kydland/ 
Oppsal 

L 

Gjennom Sørlige del av området vil ny E39 erstatte 
dagens nærføringsulemper knyttet til E39 med en 
større barriere lenger mot øst. Denne vil gjøre 
forbindelsen mellom innmark og gårdstun i dalen og 
utmarksområdene i øst vanskelig. 
Opplevelseskvalitetene i dette området vil forringes 
vesentlig. 
Lenger nord ved Oppsal er disse virkningene mindre 
ettersom ny linje ligger nær dagens veg og friluftslivs-
kvalitetene her er mindre.  
Middels negativt omfang 

-/- - 

G3 
Eidland 
Kydland 

L/M 

Opplevelseskvalitetene knyttet til utmarksområdet 
mellom Solheim og Kringleliveien vil bli kraftig 
forringet av tiltaket og støyutbredelsen her kan bli 
vesentlig. Det går en turveg gjennom dette området, 
men det er vurdert at bruksintensiteten er relativt 
liten. De viktigste delene av det regionalt viktige 
friluftsområdet Eidland/Kydland forblir uberørt. 
Intet til lite negativt omfang 

- 

G4 
Kyllings-
tad 

L/M 

Virkningene her knytter seg til bortfall av trafikk langs 
dagens veg. De fleste boligene og friluftslivsverdiene i 
dette området ligger et stykke unna dagen veg slik at 
forbedringen blir relativt beskjeden 
Svakt (lite) til middels positivt omfang 

+ 

G5 Haraland L/M 
Her vil traséen hovedsakelig følge dagens trasé 
Intet/lite negativt omfang 

0/- 
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G6 
Klugsvatn/ 
Langavatn 

L 

Øst i området er konsekvensene marginale, men i 
vest, mellom Klugsvatn og Bollestad vil tiltaket gripe 
kraftig inn i jordbruksområdet og strandsonen til 
Klugsvatnet. Her går det noen turstier retning 
Fitjanuten. Disse er trolig i relativt sporadisk bruk. 
Redusert trafikk på dagens veg vil redusere 
nærføringsulempene langs denne, men i dette 
området er det få verdier langs E39 
Lite til middels negativt omfang 

-/- - 

G7  Fitjanuten 

M 

Verdiene i dette området er i hovedsak knyttet til 
fotturer mot Fitjanuten og i mindre grad knyttet til 
bruk av Klugsvatn og området der dagens E39 går. 
Under forutsetning av at akseptabel atkomst til 
områdene nord og øst for ny E39 blir opprettholdt er 
omfanget vurdert til intet/ lite negativt. 

- 

G8 Bollestad 

L/M 

Ettersom denne analysen legger til grunn at to-
planskrysset ved Bollestad er etablert som følge av 
E39 Ålgård Hove er det ikke vurdert at ny E39 Lyngdal-
Ålgård i vesentlig grad vil forverre situasjonen her. 
Intet omfang 

0 

Samlet vurdering - 

 

De negative konskevensene av ny E39 for denne strekningen er vurdert som relativt små fordi linjen 

kun berører randsonene til nærmiljø og friluftslivsverdiene her. Mer spesifikt påvirker linjen 

hverken boliger og nærmiljø ved Haraland og Kyllingstad, eller kjerneverdiene for det regionale 

friluftsområdet Eidland/Kydland i særlig grad.  

En firefelts motorveg vil likevel endre kvalitetene til områdene den legges gjennom slik at lokalt og 

for enkeltpersoner vil tiltaket også her kunne oppleves svært negativt. Det er vurdert at størst 

negativt omfang er knyttet til de strekningene der ny E39 legges i størst avstand til dagens veg slik 

som i Søylandsdalen, mellom Solheim og Kringleliveien og mellom Klugsvatn og Bollestad. 

Bortfall av trafikk gjør at den nærmest konstante trafikkstøyen i dalføret ved Kyllingstad på det 

nærmeste vil forsvinne. Når denne virkningen ikke er gitt større vekt skyldes det at boligene i dag 

overveiende ligger i god avstand til veien og at badeplassen, campingplassen og turterrenget heller 

ikke er sterkt preget av dagens E39.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

Som for de andre strekningene vil tiltak som støyskjerming og fokus på barrierereduserende tiltak 

ved områder med høy verdi være relevante tiltak. Det bør sikres atkomst til utmarksområdene øst i 

Søylandsdalen gjennom å etablere krysningspunkter basert på eksisterende skogsveger eller 

turstier. Slike krysningspunkt bør utarbeides slik at de blir attraktive for brukerne. Det bør gjøres en 

mer detaljert vurdering av strekningen som passerer i nærheten av friluftsområdet 

Eidland/Kydland, slik at eventuelle tilkomster kan opprettholdes. At både Solheimsvegen og 

Kringlelivegen krysses i bro og ikke på fylling gjør at barriereeffekten til ny E39 reduseres noe. 

Dersom det i detaljeringsfasen viser seg at det er mulig å legge vegen gjennom Søylandsdalen 

nærmere dagens E39 vil konsekvensbildet bli noe lavere her.  
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Ved Klugsvatn kan et aktuelt konsekvensreduserende tiltak være å opparbeide fyllingen slik at det 

kan etableres en tursti rundt vannet. Da bør dette arealet opparbeides med gode kvaliteter og 

støyvoller mot vegen. Selve kryssingen av Klugsvatnet kan også opparbeides på samme vis der 

denne ligger på fylling. Broen bør være mulig å krysse under for brukere av vannet. Det er et 

premiss for denne vurderingen at linjen ligger sør for Klugsvatn. Dersom denne flyttes til 

nordøstsiden vil konfliktene med nærmiljø og friluftsliv øke ettersom det griper kraftigere inn i 

turstiene mot Fitjanuten og opplevelsesverdiene her. For å sikre at linjen blir lagt langs sørvestsiden 

av Klugsvatnet er planområdet snevret noe inn her.  

Vest for Klugsvatnet bør tiltaket utformes slik at turstier mot Fitjanuten kan opprettholdes gjennom 

attraktive krysningspunkter eventuelt omlegging av turstier slik at kryssing ikke blir nødvendig. 

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Kartlegge utmarksområdene øst for Søylandsdalen for å fokusere eventuelle avbøtende 

tiltak for nær-friluftsliv her.  

• Sikre attraktive kryssinger av tiltaket ved viktige innfartsårer til det regionale 

friluftsområdet Eidland/Kydland, og effektiv støyskjerming der det er aktuelt. 

• Vurdere opparbeiding av bredden mot Klugsvatnet til turveg.  

• Sikre attraktiv tilkomst fra Bollestad/Kluge mot friluftsområdene ved Fitjanuten.  

 

 

Figur 5-15: Industriomårdet Skurve, med Klugsvatnet til høyre. I høyre billedkant ligger Fitjanuten 
(Foto: Kjell Inge Søreide). 
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V4b Jolifjell 

 

Strekningen følger dagens E39 ved Ytre Kydlandsvatn før den tar en mer vestlig retning gjennom et 

småkupert heilandskap med flere små vann mot Kringlelia. Gjennom dette området ligger veglinjen 

på relativt store fyllinger som til dels går ut i vannene. Vassdraget ved Kringlelia krysses i to bruer 

der veglinjen bøyer av mot nord og går inn i en tunnel like etter kryssingen av vegen til Kringlelia. 

Linjen går stort sett gjennom ubebygd område. 

Vest for tunnelen kommer veglinjen ut i nærheten av dagens E39 ved Skurve. Før den treffer 

dagens veg, er linjen skissert med en større fylling som går ned mot Langavatn. Ved Skurve møter 

denne strekningen V4a og begge disse variantene er identiske herfra til endepunktet ved krysset på 

Bollestad.  

Kryss Tunnel Større bruer 

− Kun deler av krysset 
ved Bollestad skal 
vurderes i denne 
analysen 

− Tunnel under Tindafjellet, 
880m 
 

− Bru over dagens E39 ved 
Søyland, ca100m 

− To bruer over vassdrag 
ved Kringlelia ca 2x100m 

− Klugsvatn, 150m 
  

Figur 5-16: Oversiktskart over strekningen V4b, Jolifjell, med verdier. 



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 105 av 152

 

 

Tabell 5-24: Omfang og konsekvensvurdering på strekningen V4b, Jolifjell. 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

G1 Søyland L/M 

Deler av nærmiljøet ved Søyland blir sterkt 
berørt av tiltaket. Selv om dagens E39 er en 
barriere og støykilde vil ny E39 representere et 
vesentlig sterkere inngrep og ligge en del 
nærmere boligene enn i dag. Linjen vil også 
forringe opplevelsesverdiene knyttet til 
utmarksområdene nord for boligene vesentlig 
og på det nærmeste ødelegge dette områdets 
attraktivitet som nærturterreng. Vestre deler av 
området forblir nogenlunde uberørt 
Stort negativt omfang 

- -/- - - 

G2 Kydland/Oppsal L 

Bortfall av trafikk langs dagens E39 reduserer 
barrierevirkning og nærføringsulemper 
vesentlig. Nærmiljø og friluftslivsverdiene i 
området er imidlertid små 
middels positivt omfang 

+ 

G3 Eidland Kydland L/M 

Tiltaket vil forringe og til dels ødelegge 
opplevelseskvalitetene til store deler av dette 
regionalt viktige friluftsområdet. Dette er et 
område med gode kvaliteter, men trolig liten 
bruksintensitet. I nord krysser vegen flere 
landbruksveger som kan benyttes som turstier. 
Vestre deler av området vil trolig forbli uberørt.  
At terrenget er forholdsvis åpent gjør at støy og 
fjernvirkninger vil gjøre seg gjeldende over 
store avstander i et område som i dag er preget 
av stillhet og få tekniske inngrep. Området 
omkring Kringlelia vil bli svært preget av tiltaket  
Middels til stort negativt omfang 

- - 

G4 Kyllingstad L/M 

Virkningene her knytter seg til bortfall av trafikk 
langs dagens veg. De fleste boligene og 
friluftslivsverdiene i dette området ligger et 
stykke unna dagen veg slik at forbedringen blir 
relativt beskjeden 
Svakt (lite) til middels positivt omfang 

+ 

Gj5 Haraland L/M 

Nærmiljøet til boligene sør for Skurve, vest for 
Dagens E39 vil bli kraftig forringet av tiltaket, 
men bortfall av trafikk langs dagens veg kan 
redusere konfliktbildet noe.  
Middels negativt omfang 

- - 
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Gj6 
Klugsvatn/ 
Langavatn 

L 

Øst i området er konsekvensene knyttet til at 
veglinjen er skissert slik at støy kan bre seg 
utover Langavatnet, men i vest, mellom 
Klugsvatn og Bollestad vil tiltaket gripe kraftig 
inn i jordbruksområdet og strandsonen til 
Klugsvatnet. Her går det noen turstier retning 
Fitjanuten. Disse er trolig i relativt sporadisk 
bruk. Redusert trafikk på dagens veg vil 
redusere nærføringsulempene langs denne, 
men i dette området er det få verdier langs E39 
middels negativt omfang 

-/- - 

Gj7  Fitjanuten 

M 

Verdiene i dette området er i hovedsak knyttet 
til fotturer mot Fitjanuten og i mindre grad 
knyttet til bruk av Klugsvatn og området der 
dagens E39 går. 
Under forutsetning av at akseptabel atkomst til 
områdene nord og øst for ny E39 blir 
opprettholdt er omfanget vurdert til intet/ lite 
negativt. 

- 

Gj8 Bollestad 

L/M 

Ettersom denne analysen legger til grunn at to-
planskrysset ved Bollestad er etablert som følge 
av E39 Ålgård Hove er det ikke vurdert at ny 
E39 Lyngdal-Ålgård i vesentlig grad vil forverre 
situasjonen her. 
Intet omfang 

0 

Samlet vurdering - - 

 

Strekningen endrer uberørt og stille utmark med gode opplevelseskvaliteter i vesentlig grad og 

forringer verdien for store områder som dels er registrert som regionalt viktig friluftsområde. Når 

konsekvensen likevel er såpass liten skyldes det at friluftsområdene er lite brukt sammenliknet med 

andre tilsvarende områder lenger vest og nord mot de større befolkningskonsentrasjonene på nord 

Jæren.  

Det er inngrepet i Eidland/Kydland friluftsområde som gir størst konflikt. At kvalitetene knyttet til 

Kringlelia som turmål er aller mest konfliktfylt. For nærmiljøet er konfliktene vesentlig mindre. Med 

unntak av boligene ved Søyland som blir berørt vil Kyllingstad og deler av Søylandsdalen bli positivt 

berørt av tiltaket. 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

I Detaljplanfasen bør det vurderes å flytte linjen noe lenger bort fra boligene ved Søyland og 

investere i støydempende tiltak her. 

Det bør gjennomføres en mer detaljert kartlegging av bruken av det regionale friluftsområdet 

Eidland-Kydland for å fokusere avbøtende og/eller kompenserende tiltak i dette området. Det bør 

være aktuelt å vurdere kompenserende tiltak for å erstatte noe av verdiene ved Kringlelia.  
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Å redusere nærføringsulempene sør for Skurve bør vurderes i detaljplanen. Dersom videre analyser 

indikerer relevante friluftslivsverdier ved Langavatnet bør avbøtende tiltak vurderes her. I dette 

området er planområdet snevret noe inn for å unngå inngrep nært Langavatnet. 

Det bør også vurderes om linjen kan flyttes slik at V4b treffer dagens E39 og V4a noe lenger øst enn 

i dag, nærmere tunnelpåhugget for V4a, for å skåne boligene ved Haraland sør for Skurve.  

Fra Skurve og nord-vestover gjelder de samme forhold som for V4a. 

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Kartlegge bruken av regionalt friluftsområde Eidland-Kydland der dette blir berørt for å 

vurdere avbøtende eventuelt kompenserede tiltak. 

• Vurdere støyskjerming og andre avbøtende tiltak for boligene ved Haraland  

Konklusjon variantvurdering V4 

Tabell 5-25: Oppsummering variantområde V4. 
Nr Navn  V4a Søylandsdalen V4b Jolifjell 

G1 Søyland - - -/- - - 
G2 Kydland/Oppsal -/- - + 

G3 Eidland/Kydland - - - 

G4 Kyllingstad + + 

G5 Haraland 0/- - - 

G6 Klugsvatn/ Langavatn -/- - -/- - 

G7 Fitjanuten - - 

G8 Bollestad 0 0 

Sum - - - 

Rangering 1 2 

 

Mens V4a kun berører randsonen til friluftsområdene i vest innebærer V4b et kraftig inngrep som i 

stor grad vil forringe opplevelseskvalitetene her. At V4b medfører at større deler av dagens E39 

gjennom Søylandsdalen får reduserte virkninger kan ikke kompensere for denne forringelsen 

ettersom verdiene er mindre her. I tillegg berører V4b nærmiljøene ved Søyland og Haraland (Sør 

for Skurve) i større grad. Derfor er V4a samlet sett bedre enn V4b for nærmiljø og friluftsliv.  

Dersom det i detaljfasen gjøres endringer med V4b som i stor grad skåner friluftsområdene vil 

imidlertid denne forskjellen bli vesentlig mindre, men det vil i så fall innebære kostnadskrevende 

tiltak som tunnel.  
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5.5 Korridor R2, Tronåsen – Årrestad – Sagland - Bollestad 

Korridor R2 i Rogaland består av følgende 

strekninger: 

• Tronåsen – Hovsvatnet, felles 

strekning med korridor R1 

• Hovsvatn – Sagland, deler av 

strekningen, gjennom Ualand sør er 

felles med korridor R1 

• Sagland – Kydland 

• Kydland – Bollestad, felles med både 

korridor R1 og R3 

5.5.1 Tronåsen - Hovsvatn  

Strekningen mellom Tronåsen og Hovsvatn 

er felles for korridor R1 og R2 og er omtalt i 

kapittel 5.4.1. 

5.5.2 Hovsvatn – Sagland 

Korridor R2 er som nevnt identisk med variant V2b fra tunnelinnslaget ved Hovsvatnet til og med 

kryssområdet ved Årrestad sør. Fra dette krysset følger trasé for ny E39 korridoren til dagens E39 i 

dagsone videre til omtrent der Fv 75 Årrestadveien tar av fra E39 i dag. Herfra krysser korridoren 

Gyadalen på en høy bru like nord for Helleland. Både før og etter bruen over Gyadalen vil ny E39 gå 

i til dels store fyllinger i landskapet. 

Figur 5-18: Oversiktskart over strekningen Hovsvatn – Sagland med verdier. 

Figur 5-17: Skissekart over korridor R-1. 



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 109 av 152

 

Strekningen etter Gyadalen fortsetter i dagsone mot vest før den går inn i en kort tunnel under en 

åsrygg. Deretter går den videre i bru over Eftelandsveien, nord for Helleland skole, og i ny lengre 

tunnel under Vardafjellet og Sandfjellet i retning Sagland der den møter korridor R3. 

Tabell 5-26: Større konstruksjoner på strekningen Hovsvatn – Sagland. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Kryss ved Årrestad sør − Hovsvatnet – Ualand 7400 m 
− Tunnel nord for Helleland 400m 
− Tunnel mellom Eftelandsveien og 

Sagland 1800 m 

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

 

Tabell 5-27: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen mellom Hovsvatn og Sagland. 

Hovsvatn - Sagland 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L16 
Ualand 
gard 

L/M 

Vesentlig inngrep like nord og vest for Ualand gard 
med støy og barrierevirkninger for nærmiljøet og 
friluftsområdet omkring. Krysser turveien «Opplev 
Dalane». Redusert trafikk langs dagens E39 kan bidra 
til noe bedret nærmiljø langs denne i dette området. 
Særlig i området rundt Heskestad kirke 
Lite/middels negativt omfang 

-/- - 

L17 
Ualand 
sentrum 

M/S 

Ny E39 flyttes noe lenger bort fra Ualand sentrum. 
Nærmiljøet er i dag tilpasset dagens E39 som 
støykilde og barriere, og endringen vil trolig ikke 
medføre vesentlig reduserte nærføringsulemper 
sammenliknet med i dag. Her er eventuelle 
støydempende tiltak ikke vurdert spesifikt.  
Ubetydelig til lite positivt omfang 

0/+ 

L18 Bilstad L/M 

Omlegging av veien vil trolig gi marginalt bedre 
støyforhold for noen av boligene i området og 
barrieren som E39 utgjør legges lenger bort fra 
området.  
Ubetydelig til lite positivt omfang 

0/+ 

L20 
Teksevatn-
Stokka-
fjellet 

L/M 
Krysser Teksevatnets sørlige arm ved Hedleren. Trolig 
relativt lite benyttet friluftsområde. 
Intet/lite negativt omfang 

0/- 
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L21 
Dalføret 
Bilstad-
Tekse 

L 

Ettersom traséen i all hovedsak legges parallelt med 
dagens veg fra Ualand til Kryssområdet ved Årrestad 
sør er virkningene for nærmiljøet marginale ut over at 
barrierevirkningen mot utmarksområdene i sør blir en 
del forsterket ettersom den nye vegen er en 
firefeltsveg.  
Ved Refsland kan nærføringsulempene for gårdene bli 
noe redusert ettersom linjen går bakom et 
høydedrag. Denne fordelen kan imidlertid utliknes 
ved at dette høydedragets eventuelle verdi som 
friluftsområde reduseres tilsvarende. 
Kryssområdet er vurdert i seg selv til å ha relativt få 
alvorlige konflikter, og etablering av rasteplass her 
kan bidra til bedret tilgjengelighet og økt bruk av 
området rundt Resalega, som er et interessant 
område med kulturminner.  
Fra kryssområdet og vestover berører ikke tiltaket 
særlig viktige friluftsinteresser (Hæstad vurderes 
spesifikt).  
Lite negativt omfang 

- 

E2 Hæstad L/M 

Nærføringsulempene som dagens veg påfører 
nærmiljøet i nord erstattes av en kraftigere barriere 
sør for bebyggelsen mot heiene i sør. Selv om det er 
vurdert som positivt at boligene i dette området får 
bedre tilgang til nærturterrenget i nord rundt 
Hæstadvatnet er ulempene med en kraftigere 
barriere og støy fra en annen retning mer negativt 
her.  
Middels negativt omfang 

-/- - 

E3 
Mysing-
hålå 

M 

Strekningen passerer i dagsone helt i utkanten av 
området. Det er forutsatt at tilgjengeligheten til 
turvegen mot kringsminnet Mysinghålå opprett-
holdes. 
Intet omfang 

0 

E4 Årrestad L/M 

Tiltaket berører ikke dette delområdet slik det er 
skissert, men eventuell flytting mot nord i 
reguleringsfasen kan påvirke dette området negativt. 
Intet omfang 

0 

E5 Gyadalen L/M 

Lang og høy bru like ved munningen av Gyadalen kan 
gi støyutfordringer for de få boligene som ligger i 
nærheten. Reduserer opplevelseskvalitetene langs 
Gyaåna, men området er trolig lite brukt til friluftsliv. 
Størst konflikt ved dagsonen vest for brua der tiltaket 
vil skape en kraftig barriere gjennom et område som 
kan ha betydning som nærturterreng. 
Middels negativt omfang 

-/- - 
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E13 Helleland M/S 

Trafikk langs dagens E39 reduseres til omtrent en 
tredjedel sammenliknet med 0-alternativet, noe som 
reduserer nærføringsulempene vesentlig. Særlig 
dagens E39 sin barriereeffekt mellom boliger og elva 
blir en tydelig forbedring.  
Lite til middels positivt omfang 

+/++ 

E14 Erekjer L 

Tiltaket vil kraftig forringe opplevelseskvalitetene i 
dette området og påføre et stille område en 
potensielt kraftig støykilde. Det er usikkert hvor mye 
dette området er i bruk til friluftsliv men nærheten til 
Helleland indikerer noe bruksintensitet. Lokale 
konflikter 
Stort negativt omfang 

- - 

E15 
Eftelands-
veien 

L/M 

Tiltaket ødelegger ikke nærområdet til Helleland 
skole, men griper likevel kraftig inn i dalføret der 
linjen krysser i bru. Brua er midlertid skissert med 
såpass høyde at barrierevirkningen er begrenset. 
Barnetråkkregistrering for Eigersund kommune 
indikerer aktivitet av barn og unge vest for vegen. 
Tiltaket kan også forringe verdien av toppturmål vest 
for veien. 
Middels til stort negativt omfang 

- - 

E16 
Heiene 
nord for 
Helleland 

L 

Selv om tiltaket kan påføre området omkring 
tunnelmunningen mot Sagland noe støy er dette 
vurdert som en så lokal virkning at det ikke får 
betydning for delområdet. 
Intet omfang 

0 

Samlet vurdering -/- - 

 

Øst for krysset ved Årrestad sør bærer analysen preg av at linjen er planlagt å ligge parallelt med 

dagens E39 og faktisk i en noe mer gunstig trasé for nærmiljø og friluftsliv enn dagens veg. Selve 

kryssområdet er forholdsvis lite konfliktfylt. De største konfliktene for friluftslivet kommer vest for 

brua over Gyadalen. Her reflekterer vurderingene at dagsonene går i urørt utmark og dermed vil 

forringe opplevelseskvalitetene vesentlig. Ved Eftelandsvegen og Erekjer legger analysen til grunn 

av området er noe i bruk til friluftsliv av befolkningen ved Helleland. Det er også vurdert at området 

har betydning for barn og unge ettersom det ligger forholdsvis nært til Helleland Skole. Disse 

vurderingene er delvis underbygget av Eigersund kommune sin barnetråkkregistrering som 

indikerer aktivitet vest for Eftelandsveien.  

Tiltak som kan redusere eller øke konsekvensene i neste planfase. 

Øst for krysset Årrestad sør vises det til vurderingen av konsekvensreduserende tiltak m.m. for 

strekning V2b jf. avsnitt 5.4.2 

Ved Hæstad bør det vurderes å etablere støyskjerming i form av voller mellom boligene og vegen. I 

tillegg bør det etableres krysningspunkter på tvers i retning utmarka i sør. Dersom linjen vurderes 

flyttet, bør den flyttes lenger sør, lenger vekk fra boligene.  
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Dersom veglinjen flyttes nordover ved Årrestad vil dette delområdet kunne bli negativt berørt av 

tiltaket. 

På brua over Gyadalen bør det etableres støyskjermingstiltak mot støyutsatte boliger ved brua. 

Støyutbredelsen mot sør kan bli forholdsvis stor ettersom landskapet utvider seg her mot 

bebyggelsen på Helleland. I plankartet er det lagt inn en hensynssone her for å sikre at disse 

forholdene vurderes i neste planfase 

Konsekvensvurderingen gjennom heiområdene ved Erekjer, og Eftelandsvegen er preget av noe 

usikkerhet knyttet til bruk av utmarksområdene til friluftsliv. Det bør gjøres mer detaljerte 

kartlegginger i reguleringsfasen for å avdekke om det er særlig viktige områder innenfor disse 

delområdene som bør skjermes fra nærføringsulemper og der det bør etableres gode 

krysningspunkter for turgåere.  

Dersom veglinjen vurderes flyttet bør den ikke legges lenger mot sør ved Eftelandsveien slik at 

skoleområdet og boligfeltet blir kraftigere berørt.  

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Det bør ikke etableres permanente inngrep nord for ny veglinje ved Årrestad for å unngå 

negative virkninger for nærmiljøet her.  

• Det bør etableres støyskjerming for nærmiljøet ved Hæstad. Her bør det også kartlegges 

eventuelle nærtur-verdier slik at tilkomst og bruk av slike områder kan opprettholdes.  

• Kartlegging av friluftsområder nord for Helleland bør også gjennomføres for å avdekke 

lokalt viktige turstier og turmål som kan bli berørt. Her bør det vises særlig hensyn til barn 

og unge etterom dette er nærområdet til Helleland skole. 

 

5.5.3 Sagland - Kydland 

  Figur 5-19: Oversiktskart over strekningen Sagland - Kydland. 
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Strekningen Sagland – Kydland ligger i Bjerkreim kommune og er felles for korridor R2 og R3. Den 

starter der ny E39 kommer ut i dagen etter å ha gått i tunnel fra området nord for Helleland i 

Eigersund kommune. Linjen går i en kort dagstrekning, delvis på fylling, over et dalføre vest for 

Saglandsvatnet ved gården Tveiti, før den går i en relativt kort tunnel og deretter i dagsone og 

møter dagens E39 og et kryss ved Sagland. Dette krysset har påkobling til dagens E39 og vil blant 

annet betjene trafikken fra Egersund som skal vestover mot Stavanger. 

Vest for krysset fortsetter linjen i dagen med fall ned mot Bjerkreimselva. Bjerkreimselva, dagens 

E39 og Fv 51 krysses i en lang bru, og går videre på til dels store fyllinger før den flater ut ved 

Kløgetveit. 

Strekningen passerer ved foten av Solbjørgnipa og fortsetter i dagen oppover i retning øvre del av 

Sveladalen. Etter en kort tunnel øverst i Sveladalen, går traséen videre i dagsone gjennom det åpne 

landskapet øverst i Ognadalen, før den går inn i en lang tunnel mot Vaule. Her når linjen et 

toppunkt og faller nedover mot vest. Ved Vaule krysser linjen dalføret i en høy bru før den 

fortsetter gjennom forholdsvis høye skjæringer og store fyllinger til kryssområdet på Bue. 

Krysset på Bue ligger omtrent på samme sted som for korridor R1, men har en annen vinkling. Det 

er forutsatt kollektivterminal ved dette krysset. Videre vestover følger linjen langs dagens E39 på 

fylling i Ytre Kydlandsvatnet før strekningen ender i samme punkt som i korridor R1 

Tabell 5-28:Større konstruksjoner på strekningen Sagland-Kydland.  
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Kryss ved Sagland kobling til 
dagens E39 

− Kryss på Bue mot Fv 504 i 
retning Varhaug og Brusand 
og mot dagens E39 

− Øverst i Sveladalen, 
715 

− Tunnel mot Vaule, 
2718 m 

− Over Bjerkreimselva, dagens 
E39 og Fv 51, 630 m 

− Høy bru ved Vaule, 345 m  

 
Tabell 5-29:Omfang og konsekvensvurdering for strekningen Sagland - Kydland. 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

B8 Heiområdene 
Brynesland - 
Berse    

L/M 

Tiltaket innebærer et vesentlig negativt inngrep 
i et stille og relativt urørt dalføre som i dag har 
gode opplevelseskvaliteter som turområde. 
Inngrepet er imidlertid relativt lite i utstrekning 
slik at arealbeslaget er lite, men støyen vil trolig 
kunne spre seg over et omfattende område. Der 
hvor ny E39 krysser dette dalføret går det en 
turveg som blant annet har tilkomst fra gården 
Åsen ved Sagland. Her har friluftsrådet under-
streket at det er tilrettelagt for tilkomst for 
bevegelseshemmede. Vurderingen legger til 
grunn at denne turveien fortsatt vil kunne 
krysse ny E39, men omfanget lokalt vil likevel 
være betydelig. 
For gården Eigestad og ellers langs dagens veg 
vil situasjonen bli en del forbedret. 
Middels til stort negativt omfang 

- - 
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B9  Lundafjellet 

L 

Krysset ved Sagland beslaglegger et stort 
område der det ligger noen landbruksveier som 
kan brukes til friluftsliv, men opplevelses-
kvalitetene i området er relativt mangelfulle og 
preget av dagens E39. Videre nordover holder 
skissert linje til ny E39 seg i samme dalføre som 
dagens veg som gjør at konfliktnivået er relativt 
lite. Få om noen boliger blir direkte berørt 
Lite negativt omfang 

- 

B10 Bjerkreimselva 

M 

Det etableres en ny bru over elva på omtrent 
samme punkt som dagens bru. I dette området 
går det tursti langs elva på begge sider som 
brukes mye av laksefiskere i sesongen og av 
lokalbefolkningen ellers i året. Brua vil redusere 
opplevelseskvalitetene lokalt, men 
samlokaliseringen reduserer konfliktnivået 
vesentlig. I tillegg må denne vurderingen ta i 
betraktning gunstige virkninger av bortfall av 
trafikk på dagens E39 som går lang elven videre 
nordover. Vurderingen legger til grunn at brua 
ikke innebærer noen fysisk barriere.  
Lite negativt omfang 

-/- - 

B11  Fjermedal 

L 

Veien vil medføre en vesentlig endring av dagens 
situasjon og en forringelse av friluftslivsverdiene 
til disse utmarksområdene. Tiltaket krysser flere 
landbruksveier. Det forutsettes at det etableres 
krysningspunkter på utvalgte punkter her.  
Middels til stort negativt omfang 

- - 

B12 Skorveknuten 

L/M 

Turveien opp til Skorveknuten og selve knuten 
vil ikke bli berørt av tiltaket. Likevel kan 
opplevelseskvalitetene reduseres noe dersom 
det forutsettes at tiltaket øker støybelastningen 
sammenliknet med dagens situasjon. Dette er 
imidlertid noe usikkert.  
Intet til lite negativt omfang 

0/- 

B14 Røyselandsheia 

L/M 

Helt sør-vest i dette området vil ny E39 påføre 
et utmarksområde som trolig benyttes noe til 
friluftsliv for innbyggerne i Bjerkreimsområdet. 
Området berøres også direkte av en stor fylling 
som går ut i Fjermedalstjørna. Dette er 
imidlertid bare en liten del av dette området, og 
trolig ikke den delen som er mest i bruk. 
Nordøst i området går det en turveg som vil få 
en svak positiv virkning av at dagens E39 vil 
påvirke verdiene. 
Intet til lite negativt omfang 

- 
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B15 Solbjørgnipa 

M 

Tiltaket vil påvirke et stille område med gode 
opplevelsesverdier svært negativt med støy, 
arealbeslag og en kraftig barrierevirkning. Dette 
området er også en av de mest brukte turveiene 
i området og går fra Kløgetveittunet mot 
Solbjørgnipa. Opplevelsesverdiene er knyttet til 
utsikt, kulturminner og fravær av andre 
støyende inngrep. Turveien er skiltet og det er 
informasjonstavler ved parkeringsplassen.  
Solbjørgnipa som toppturmål i seg selv vil bli 
forringet av tiltaket som følge av støy og mindre 
verdifull utsikt.  
Stort negativt omfang 

- -/- - - 

B16 Øvre Ognedal 
og 
Svartaknuten 

L 

Der tiltaket krysser Sveladalen må trolig et 
gårdstun løses inn. Ellers skåner tiltaket de 
viktigste nærmiljøverdiene i området og 
ettersom det beveger seg over dyrket mark vil 
vegen heller ikke gripe vesentlig inn i utmarken 
der friluftslivsverdiene ligger. Likevel tilfører 
tiltaket støy som forringer opplevelseskvalitet-
ene til dette åpne området noe. Størst konse-
kvens i sør ved Fv102 og i nord ved innslaget til 
tunnel mot Vaule.  
Lite til middels negativt omfang 

- 

B19 Bue Runaskar 

L 

Bro over dalføret ved Vaule vil gi lokalt vesentlig 
forringelse av nærmiljø og friluftslivkvaliteter 
her. Et dalføre mellom Vaule og Bue vil i særlig 
grad påvirkes negativt. I hvor stor grad dette 
området brukes til friluftsliv ut over helt lokalt 
er imidlertid usikkert.  
Nytt Buekryss innebærer et vesentlig 
arealbeslag og vil påvirke deler av nærmiljøet i 
stor grad. Virkningene blir dempet som følge av 
samlokalisering med dagens veg selv om dette 
nye krysset vil ha et vesentlig større omfang enn 
dagens Buekryss.  
Middels til stort negativt omfang 

- - 

Konsekvenser langs dagens E39 mellom Bjerkreim og Bue, se  
Tabell 5-30 

+/++ 

Samlet vurdering - - 

 

Ettersom denne strekningen for en stor del går gjennom urørt natur med til dels store 

opplevelsesverdier knyttet til stillhet og fravær av tekniske inngrep er konsekvensene til dels 

vesentlig negative for deler av strekningen. Særlig der det er tilrettelagte turstier som ved 

Solbjørgnipa er konsekvensene store. Bortsett fra disse områdene er områdets verdi som 

friluftsområder imidlertid begrenset sammenliknet med områder lenger nord og vest i regionen.  
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Denne strekningen innebærer at et langt stykke av dagens E39 får vesentlig redusert trafikkmengde 

med tilvarende mindre støy og redusert barrierevirkning. Særlig ved tettstedene Vikeså og 

Bjerkreim er denne effekten viktig. Disse positive virkningene er ikke vurdert å veie opp for de 

negative konsekvensene strekningen har der den går gjennom urørt mark.   

Tiltak som kan redusere eller øke konsekvensene i neste planfase 

Det bør gjennomføres mer detaljerte vurderinger av friluftslivsaktiviteten i utmarka øst for 

kryssområdet ved Sagland og mellom Bjerkreim og Kløgetveit i reguleringsfasen. Slike vurderinger 

vil blant annet brukes til å peke ut aktuelle punkter der konsekvensreduserende tiltak som 

støyskjerming og krysningspunkter bør plasseres. Kvaliteten på disse krysningspunktene vil også ha 

betydning for hvor effektive slike konsekvensreduserende tiltak vil være. I den neste fasen kan det 

også vurderes kompenserende tiltak. Eksempelvis kan turstien fra Solberg til Solbjørgnipa rustes 

opp ettersom denne ikke berøres, mens stien fra Kløgetveit-tunet blir så kraftig berørt at den 

nesten mister sin funksjon.  

Dersom linjen kan flyttes bort fra området rundt Solbjørgnipa, eventuelt legges i tunnel, vil det 

redusere konfliktnivået her betraktelig. Slike konsekvensreduserende og eventuelt kompenserende 

tiltak bør også vurderes der tiltaket kommer i konflikt med turvegen mellom gården Åsen og 

Brynesland. 

Kryssområdet ved Bue bør også detaljutformes slik at konfliktene med  nærmiljøet ikke blir 

unødvendig store. Det bør etableres gode tilbud til gående og syklende på tvers av tiltaket her. 

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Kartlegging av bruksintensitet, turstier og attraksjoner øst for kryssområdet ved Sagland. 

Eventuell støyskjerming og opparbeiding av tverrforbindelser ved behov. 

• Vurdere bruk av områdene omkring Bjerkreim. Særlig utmarksområdene i vest. 

• Sikre støyskjerming og fortsatt attraktiv forbindelse for turgåere mellom Kløgetvedt-tunet 

og Solbjørgnipa.  

• Støyskjerming og gang/sykkelforbindelser ved Buekrysset. 

• Vurdere opparbeiding av ny strandsone ved Kydlandsvatnet med allmenn tilgang. 
 

Konsekvenser langs dagens E39 mellom Bjerkreim og Bue 

I tillegg til konsekvensene som følge av ny E39, vil områdene langs dagens E39 bli påvirket av 

tiltaket som følge av at trafikkbildet langs dagens E39 endres vesentlig. I   
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Tabell 5-30 er disse konsekvensene vurdert. Konsekvensene i   



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 118 av 152

 

Tabell 5-30 gjelder kun for strekningen Sagland Kydland, korridor R2 og R3. 
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Tabell 5-30: Konsekvenser langs dagens E39 mellom Bjerkreim og Bue. 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

B13 Bjerkreim 

M/S 

Dagens E39 deler bygda Bjerkreim i to. Ved å legge trafikken 
fra E39 i en annen trasé, vekk fra bygda, vil trafikken langs 
dagens E39 reduseres til omtrent 1000-1500 ÅDT. I tillegg 
vil det bli vesentlig mindre tungtrafikk og trafikk om natten. 
Dette innebærer at dagens E39 i vesentlig mindre grad vil 
oppfattes som en barriere for nærmiljøet og større deler av 
uteområdene nært dagens E39 vil få bedre støyforhold.  
Middels positivt omfang 

++ 

B2 Gjedrem L/M 

I dette området er det få vesentlige nærmiljø- eller 
friluftslivskvaliteter som vil bedres vesentlig som følge av 
redusert trafikk langs dagens veg.  
Intet til lite postivt omfang 

0/+ 

B3 
Holmen 
nord 

L 

Gang- og sykkelvegen langs dagens E39 og Bjerkreimselva 
vil få bedrede opplevelseskvaliteter som følge av redusert 
vegtrafikkstøy. Det er ikke registrert langsgående turstier 
langs elva i dette området, men redusert støybelastning 
teller positivt også her. 
Middels positivt omfang 

+ 

B4 Råsafjell L 
Støy fra vegtrafikken vil reduseres betraktelig, men dette 
gjelder bare en liten del av området.  
Svakt (lite) positivt omfang 

0/+ 

B5 
Svela-

vatnet sør 
M 

Bortfall av trafikk på dagens E39 vil redusere vegens 
negative virkning på hytteområdet og Svelavantet.  
Svakt (lite) positivt omfang 

+/++ 

B6 Vikeså S 

Som følge av bortfall av trafikk på dagens E39 vil støy og 
andre nærføringsulemper reduseres betraktelig. 
Bebyggelsen på Vikeså er i stor grad tilpasset utfordringene 
knyttet til dagens E39 slik at effekten av denne endringen 
er vurdert som relativt liten. Funksjonene i næringsområdet 
kloss inntil dagens E39 er lite sårbare for 
nærføringsvirkninger fra dagens veg. Eventuelt potensiale 
for transformasjon av dette området som følge av endret 
trafikkbelastning er ikke tema for denne analysen men for 
lokal og regional utvikling [29]. 
Strandsonen mot Svelavatnet der det i dag ligger en 
gang/sykkleveg kan bli vesentlig mer attraktiv som følge av 
betydelig redusert trafikk langs dagens veg. 
Middels positivt omfang 

++ 

B7 Svela L/M 
Dagens E39 passerer dette området der det er få verdier 
som blir særlig påvirket av redusert trafikk langs dagens 
E39.  
Intet til svakt (lite)positivt omfang 

0/+ 

B17 
Storrshei-

vatnet 
M 

De nærføringsulempene som dagens E39 påfører dette 
området vil reduseres vesentlig. Det innebærer mindre støy 
og at dagens E39 utgjør en mindre omfattende barriere. 
Nedgradering av dagens E39 kan også bedre atkomsten til 
dette området.  
Svakt (lite) til middels positivt omfang. 

+/++ 

Samlet vurdering +/++ 
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5.5.4 Kydland – Bollestad 

Strekningen mellom Kydland og Bollestad, variantområde 4, er felles for korridor R1, R2 og R3 og er 

omtalt i kapittel 5.4.4. 

 

5.6 Korridor R3, Tronåsen – Drangsdalen – 
Grøsfjell - Bollestad 

Gjennomgangen av omfang og konsekvens for 

korridor R3 er gjort med denne inndelingen i 

strekninger: 

• Tronåsen – Skjeggestad (felles strekning 

med korridor R1 og R2) 

• Skjeggestad – Eide, to varianter 

• Eide – Sagland, inklusive ny ved fra 

Grøsfjell mot Sokndal 

• Sagland – Kydland (felles med korridor 

R2) 

• Kydland – Bollestad (felles med korridor 

R1 og R2) 

5.6.1 Tronåsen – Skjeggjestad 

Figur 5-21: Oversiktskart over strekningen Tronåsen – Skjeggjestad med verdier.  

Figur 5-20: Skissekart over korridor R-3. 
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Denne strekningen er identisk med strekningen Tronåsen – Hovsvatn som hører til korridor R1 og 

Korridor R3 går frem til et punkt like vest for Skjeggjestad der denne strekningen ender, mens 

strekningen som hører til korridor R1 og R2 fortsetter i fylling og bru over Hovsvatnet. 

Tabell 5-31: Større konstruksjoner på strekningen Tronåsen - Skjeggjestad. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Kryss ved Haukelandsmoen (Moi) 
 

− Tronvika – Moi, 5200 m − Tronvika 475 m 
 

 

Tabell 5-32: Omfang- og konsekvensvurdering for strekningen Tronåsen - Skjeggjestad. 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L1 
Lia mellom 
Lundevatnet og 
Tronåsen 

L 

Kort dagsone med høy bru over vanskelig 
tilgjengelig område med marginale friluftsverdier 
Intet omfang 

0 

L3 Tronvik M 

Vesentlig redusert trafikk langs dagens E39 gir en 
bedring for nærmiljøet. Høy bro vil ligge ca 500m 
fra boligfelt. Små negative konsekvenser for 
friluftslivet i Lundevatn og på øyene. 
Intet/svakt (lite) positivt omfang 

0/+ 

L5 Lundevatn nord M 

Høy bro over Tronvika kan redusere 
friluftslivskvalitetene her noe. Marginalt økt 
attraktivitet langs bredden ved dagens E39.  
Ubetydelig til lite negativt omfang 

- 

L6 Gitlefjellet L 

Kort dagsone og bro vil skape en barriere for 
gamleveien rundt neset «Klubben» som benyttes 
som sykkel og turvei. Denne veiens funksjonalitet 
forutsettes ivaretatt, men kvaliteten forringes. 
Middels negativt omfang 

-/- - 

L7 Hamre L/M 

Bortfall av gjennomgangstrafikk vil bedre 
nærmiljøet og redusere dagens E39 sin 
barrierevirkning. 
Middels positivt omfang 

+/++ 

L8 Moi S 

Bortfall av gjennomgangstrafikk vil bedre 
nærmiljøet og redusere negative effekter av 
dagens E39 vesentlig. Fortsatt vil jernbanen og 
industriområdet være en barriere, men 
støysituasjonen vil trolig bedres radikalt særlig om 
kveld og natt og i helger/ferier.  
Middels positivt omfang 

++ 

L11 
Hovsvatn - 
Haukelandsmoen 

L/M 

Kryssområdet innebærer et vesentlig inngrep på 
Haukelandsmoen. Et gårdstun blir direkte berørt.  
Langs Hovsvatnet mot Skjeggjestad er konfliktene 
vesentlig mindre ettersom området er preget av 
dagens E39. 
Middels negativt omfang 

-/- - 

L12 
Liene vest for 
Hovsvatn 

L 

Ny vegtrasé på fylling utenfor dagen E39 
innebærer ingen endringer for dette temaet i et 
område med få egenskaper knyttet til nærmiljø og 
friluftsliv. 
Intet omfang 

0 

Samlet vurdering + 
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Dagens E39 er en kraftig og støyende barriere for Moi sentrum og bebyggelsen langs Lundevatnet. 

Dette tiltaket vil redusere trafikkmengden kraftig noe som reduserer denne barrierevirkningen 

vesentlig. At strekningens negative konsekvenser er moderate ettersom den griper inn i relativt 

tynt befolkede områder med små friluftslivsverdier gjør at samlet konsekvens blir positiv her.  

Vurderingen tar ikke hensyn til potensiell byutvikling på Moi som følge av nedgradering av dagens 

E39. Slike effekter vurderes eventuelt under andre konsekvenser: Lokal og regional utvikling.  

Kryssingen av Tronvika vil medføre negative konsekvenser i form av redusert opplevelsesverdi for 

brukere av de deler av Lundevatnet med strandsone som blir berørt av tiltaket og som i dag ikke er 

særlig preget av dagens E39. Dette vil særlig gjelde øyene som i dag brukes en del. Nærmiljøet i 

Tronvika isolert sett vil oppleve mindre støy og barrieren som dagens E39 skaper mot Lundevatnet 

vil reduseres. I tillegg vil atkomstområdene til turområdene nord for Tronvika, som er et 

satsingsområde for friluftsrådene i regionen, få økt attraktivitet.  

De største negative konsekvensene for nærmiljø og friluftsliv gjelder kryssområdet ved 

Haukelandsmoen og kryssingen av Hovsvatnet.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

Ved kryssingen av Tronvika bør utformingen av tiltaket fokusere på å legge til rette for attraktiv 

kryssing for gående og syklende på tvers av tiltaket på begge sider av brua. Videre er det viktig at 

brukryssingen ikke flyttes nærmere bebyggelsen i Tronvika slik at disse bli utsatt for støy- og 

luftforurensning. Detaljplanlegging av kryssområdet ved Haukelandsmoen kan fokusere på allmenn 

tilgang til den nye strandsonen ved Hovsvatnet samt attraktiv tilgjengelighet til Moisåna  

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Kartlegge bruken av strandsonen til Lundevatnet ved planlagt kryssing av Tronvika. Vurdere 

opparbeiding bade/fiskeplasser etc. 

• Tilpasse kryssområdet ved Haukelandsmoen med fokus på attraktive tilbud for gående og 

syklende. Bruksintensitet langs Moisåna bør kartlegges og relevante avbøtende tiltak bør 

treffes i samsvar med en slik kartlegging.  

• Vurdere opparbeiding av attraktiv strandsone langs Hovsvatnet der ny veg legges på fylling.  
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5.6.2 Variantområde V1- Skjeggjestad - Eide 

På strekningen Skjeggjestad – Eide er det to varianter: 

• Variant V1a: Drangsdalen dagstrekning 

• Variant V1b: Drangsdalen tunnel 

V1a Drangsdalen dagstrekning 

Varianten starter i et punkt like øst for Skjeggjestad med en dagsone rundt neset. Her går den i en 

dyp skjæring sør for dagens E39 og videre langs dagens E39 delvis på fylling i vannet. Fyllingen kan 

bli omfattende som følge av dypt vann. Tiltaket innebærer at dagens E39 flyttes og blir 

sekundærveg gjennom området.  

Gjennom Drangsdalen ligger linjen på to store fyllinger fra vannet og opp til en kolle som fjernes 

like ved Drange gård. Traséen fortsetter i en dagsone som bøyer seg bort fra dagens E39 inn i en 

tunnel mot Eide.   

 
Tabell 5-33: Større konstruksjoner på strekningen Skjeggestad – Eide, variant V1a daglinje i 
Drangsdalen.  

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Ingen kryss − Drangsdalen – Eide, 1555m − Bru i bunnen av 
drangsdalen, 215 m  

 

Figur 5-22: Oversiktskart over strekningen Skjeggjestad - Eide, variant V1a Drangsdalen 
dagstrekning, med verdier. 
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Tabell 5-34: Omfang og konsekvensvurdering for strekningen V1a dagsone. 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L11 

Hovsmoen-
Hovsvatnet og 
Haukelands-

moen 

L/M 

Traseen passerer mellom Skjeggjestad mellom 
boligene nede ved dagens E39 og det eldre 
gårdstunet lenger oppe i nærheten av 
jernbanetraséen. Sammenhengen i denne 
grenda blir brutt av en svært kraftig barriere. 
Det forutsettes imidlertid at tilkomsten mellom 
disse opprettholdes og dermed også tilkomsten 
for turgåere til utmarka i sør.  
Strandsonen langs Hovsvatnet vil bli vesentlig 
mindre preget av vegtrafikk ved Skjeggjestad 
enn i dag slik at total konsekvens for 
Skjeggjestad for nærmiljø og friluftsliv er en 
vurdering mellom positive virkninger i nord og 
barrieren lenger sør.  
Ellers i delområdet følger ny veglinje stort sett 
dagens veg og vil i liten grad påvirke forholdene 
for friluftslivet på og langs Hovsvatnet. 
lite negativt omfang 

- 

L12 
Liene vest for 
Hovsvatnet 

L 

Ettersom ny veglinje følger dagens veg og ikke 
skaper en ny barriere i et område der opplev-
elseskvalitetene allerede er vesentlig forringet 
av vegtrafikk er det vurdert at tiltaket ikke har 
konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv her.  
Intet omfang 

0 

L13 Drangsdalen L 

Drangsdalen er i dag vesentlig påvirket av 
dagens E39, og denne påvirkningen vil 
forsterkes ved ny veg. Ved gården Drange blir 
bebyggelsen, som trolig er benyttet som 
fritidsboliger, vesentlig berørt ved at tiltaket 
eksponerer området for støy i vesentlig sterkere 
grad enn dagens situasjon.  
 
Området ved tunnelinnslaget i sør har bedre 
kvaliteter som friluftsområde men er trolig lite 
brukt. Dette området vil også bli vesentlig 
forringet ellerødelagt som friluftsområde.  
 
At resten av dagens E39 mellom Drange og Eide 
mister nesten all trafikk gjør at verdiene for 
dette området som friluftsområde øker noe. 
Det er likevel ikke vurdert at denne effekten vil 
føre til at området får mer enn lokal appell som 
turområde.  
Middels negativt omfang 

-/- - 

Samlet vurdering - 

 



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 125 av 152

 

Ettersom tiltaket ligger parallelt med dagens E39 langs store deler av stekningen er konfliktene med 

nærmiljø og friluftsliv små her. Størst endring i forhold til dagens situasjon finner vi ved 

Skjeggjestad i sør og Drange gård i nord. Her er det vurdert at områdene har liten verdi, derfor blir 

ikke konsekvensen betydelig negativ. Lokalt for personer med tilknytning til disse stedene og 

brukere av disse områdene som turområde vil konsekvensene imidlertid virke betydelige.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet. 

Ved Skjeggjestad legger analysen til grunn at skjæringen blir tosidig og dermed at ny veg blir 

liggende slik at støyutbredelse og barrierevirkning reduseres i tillegg til at det blir enklere å lage 

gode krysningspunkter med bru i flukt med terrenget. Dersom detaljplanleggingen her skulle 

avdekke at skjæringen blir ensidig, vil konsekvensene for strandsonen ved Hovsvatnet og boligene 

ved dagens veg bli noe mer negative. Omvendt vil etablering av en kort tunnel her kunne gjøre at 

samlet konsekvens for Skjeggjestad ville vært positiv for nærmiljø og friluftsliv.  

Der hvor ny veg blir liggende på fylling mot vannet, bør det i detaljeringsfasen fokuseres på å 

reetablere innsjøkanten med tanke på kvaliteter for friluftslivet. Dagens E39 som blir sekundærveg 

kan bli en attraktiv gang og sykkelveg med svært lite trafikk. Riktig utforming av tiltaket her kan 

bedre allmennhetens tilgang til strandsonen. 

Ved å unngå inngrep i deltaområdet innerst i Hovsvatnet kan dette området fortsatt ha en viss 

verdi for sportsfiske og annen aktivitet knyttet til vannet.  

Ved å la det stå igjen en «skalk» av kollen ved Drange gard som skjermer mot støy kan noen av de 

negative virkningene her reduseres. 

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Sikre god kryssing av ny veg for gårdsvegen mellom dagens E39 og tunet på Skjeggjestad 

v/jernbanen 

• Vurdere å opparbeide strandsonen langs fylling ved Hovsvatnet for allmenn tilgang til 

vannet 

• Utforme dagsonen ved Drange med god tilkomst på tvers. 
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V1b Drangsdalen tunnel 

 

Variant V1b starter i et punkt like øst for Skjeggjestad på samme måte som i variant V1a. Variant 

V1b ligger noe lenger ut i vannet enn V1a og innebærer dermed noe mer omfattende fyllinger. 

Varianten går videre i en ca. 3 km lang tunnel i fjellet sør for Drangsdalen. Linjen kommer ut av 

tunnelen på en bru over jernbanen og fortsetter i dagsone vest for Drange gård, før linjen går inn i 

tunnel mot Eide. Strekningen ender i tunnelen på samme sted som variant V1a.   

Tabell 5-35: Større konstruksjoner på strekningen Hovsvatnet – Eide, variant V1b Drangsdalen 
tunnel. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

− Ingen kryss − Gjennom Drangsdalen 3040 m 
− Drangsdalen – Eide, 1280 m 

− Bru over jernbanen øverst i 
Drangsdalen, 220 m 

 

 

 

  

Figur 5-23: Oversiktskart over strekningen Skjeggjestad - Eide, variant V1b Drangsdalen tunnel, med 
verdier. 
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Tabell 5-36: Omfang og konsekvensvurdering for strekningen V1b tunnel. 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L11 

Hovsmoen-
Hovsvatnet 
og 
Haukelands-
moen 

L/M 

Traseen passerer mellom Skjeggjestad mellom boligene 
nede ved dagens E39 og det eldre gårdstunet lenger 
oppe i nærheten av jernbanetraséen. Sammenhengen i 
denne grenda blir brutt av en svært kraftig barriere. Det 
forutsettes imidlertid at tilkomsten mellom disse 
opprettholdes og dermed også tilkomsten for turgåere til 
utmarka i sør.  
Strandsonen langs Hovsvatnet vil bli vesentlig mindre 
preget av vegtrafikk ved Skjeggjestad enn i dag slik at 
total konsekvens for Skjeggjestad for nærmiljø og 
friluftsliv er en vurdering mellom positive virkninger i 
nord og barrieren lenger sør.  
 
Ellers i delområdet følger ny veglinje stort sett dagens 
veg og vil i liten grad påvirke forholdene for friluftslivet 
på og langs Hovsvatnet. Ettersom ny E39 er skissert med 
en noe større fylling og ny veg blir liggende nærmere 
vannet enn lokalvegen (eksisterende E39) blir omfanget 
noe mer negativt langs Hovsvatnet mellom Skjeggjestad 
og tunnelen i Drangsdalen, men dette er ikke tilstrekkelig 
til å endre samlet konsekvens for delområdet.  
lite negativt omfang 

- 

L12 
Liene vest 
for 
Hovsvatnet 

L 

Ettersom ny veglinje følger dagens veg og ikke skaper en 
ny barriere i et område der opplevelseskvalitetene 
allerede er vesentlig forringet av vegtrafikk er det 
vurdert at tiltaket ikke har konsekvenser for nærmiljø og 
friluftsliv her.  
Intet omfang 

0 

L13 Drangsdalen L 

Ved å legge E39 i tunnel gjennom Drangsdalen vil dette 
området sine opplevelseskvaliteter økes vesentlig 
ettersom støy og andre nærføringsvirkninger fra vegen på 
det nærmeste forsvinner.  Drangsdalen har naturverdier 
som kan ha appell som friluftsområde, men dette 
potensialet skal gis liten vekt i henhold til metoden [19].  
 
Der vegen går i dagen sør for tunnelen er traseen for V1b 
noe mer skånsom med Drange gard enn V1a. Den 
negative påvirkningen der linjen går inn i tunnelen mot 
Eide er lik for begge varianter. 
 
At resten av dagens E39 mellom Drange og Eide mister 
nesten all trafikk gjør at verdiene for dette området som 
friluftsområde øker noe. Det er likevel ikke vurdert at 
denne effekten vil føre til at området får mer enn lokal 
appell som turområde.  
 
Svakt (lite) positivt omfang 

0/+ 

Samlet vurdering 0/- 
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Ettersom tiltaket ligger parallelt med dagens E39 langs store deler av dagstekningen er konfliktene 

med nærmiljø og friluftsliv små her. Størst endring i forhold til dagens situasjon finner vi ved 

Skjeggjestad i sør.  

Bortfall av trafikk på dagens E39 øker opplevelseskvalitetene der ny E39 går i tunnel og mellom 

Drange og Eide slik at konsekvensen for Drangsdalen samlet sett blir svakt positiv. 

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet  

For Skjeggjestad og strandsonen langs Hovsvatn gjelder samme tiltak og hensyn som for V1a, men 

det vil trolig bli noe mer kostbart å sikre tilgjengelighet til strandsonen langs Hovsvatnet der ny E39 

er skissert å ligge utenfor dagens E39 som blir lokalveg. Det bør likevel vurderes hvordan allmenn 

tilgjengelighet til strandsonen kan sikres i detaljplanleggingen.  

Ved Drange gard er støyskjerming og tiltak for å redusere barrierevirkning som underganger etc. 

aktuelle konsekvensreduserende tiltak.  

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Sikre god kryssing av ny veg for gårdsvegen mellom dagens E39 og tunet på Skjeggjestad 

v/jernbanen 

• Vurdere å opparbeide strandsonen langs fylling ved Hovsvatnet for allmenn tilgang til 

vannet 

• Utforme dagsonen ved Drange med god tilkomst på tvers. 
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Konklusjon variantvurdering V1 

Tabell 5-37: Oppsummering variantområde V1 Skjeggjestad - Eide. 

Nr Navn  V1a daglinje V1b tunnel 

L11 Hovsmoen-Hovsvatnet og Haukelandsmoen - - 

L12 Liene vest for Hovsvatnet 0 0 

L18 Drangsdalen -/- - 0/+ 

Sum - 0/- 

Rangering 2 1 

 

De største verdiene for nærmiljø og friluftsliv finnes i begge ender av dette variantområdet, med 

Skjeggjestad og Hovsvatnet i øst og øvre deler av Drangdalen i vest. Områdene er imidlertid ikke 

vurdert å ha mer enn lokal betydning for friluftslivet og forskjellen mellom variantene er forholdsvis 

små. 

Det er naturlig at V1b som har mest tunnel kommer best ut. I tillegg er dagsonen der V1b krysser 

Drangsdalen vurdert å være noe mindre negativ for Drange gard enn V1a i samme område. Størst 

potensial for økt friluftslivsaktivitet som følge av tiltaket ligger langs dagens E39 mellom Drange og 

Eide, men opplevelseskvalitetene her er neppe så store at området vil få en regional appell selv om 

negative virkninger av dagens E39 på det nærmeste forsvinner.  

5.6.3 Eide – Sagland  

Strekningen starter ved vestre tunnelpåhugg til tunnelen mellom Drangsdalen og Eide. Herfra går 

vegen i en kort dagstrekning gjennom et åpent dalføre før den krysser Eide i bru omtrent midtveis 

nord for Eidsvatnet. Strekningen fortsetter inn i tunnel og stiger mot vest før den kommer ut i 

Figur 5-24: Oversiktskart over strekningen Eide – Sagland med verdier. 



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 130 av 152

 

dagen i heiområdene vest for Eide ved Dybingsvatnet. Videre går strekningen gjennom et kupert 

landskap og krysser flere vann i bru, før den krysser Grøsfjellvatnet på flere fyllinger og to bruer. 

Like vest for Grøsfjell er det planlagt et kryssområde med påkobling mot Fv32. Ved dette krysset 

legges det til rette for en rasteplass. Som en del av tiltaket er det inkludert oppgradering av Fv32 på 

en strekning på ca. 7,5 km mellom Grøsfjell og Fv 501 ved Eia i Sokndal kommune. Denne traséen 

følger i stor grad eksisterende veg. 

Forslag om ny E39 fortsetter vestover fra krysset ved Grøsfjell i dagen langs Skogstadvatnet og 

videre gjennom et småkupert heiområde, der vegen vil ligge vekselsvis på fyllinger og i skjæring 

frem til dalføret ved Helleland. Deretter faller vegen over to store fyllinger i øst før den krysser 

dalføret og dagens E39 på en høy bru like nord for Helleland skole. 

Videre fortsetter strekningen i daglinje mot en lang tunnel mellom Helleland og Sagland. 

Tunnelpåhugget i øst er planlagt noe lenger sør i dalføret ved Eftelandsveien enn tilfellet er for 

strekningen Ualand – Sagland i korridor R2  

Tabell 5-38: Større konstruksjoner på strekningen Eide - Sagland. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 

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

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

 

Tabell 5-39: Omfang og konsekvensvurdering for strekningen Eide - Sagland. 
Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L14 Eide-Heskestad L/M 

Dagsonen ved utløpet av tunnel fra Drangsdalen 
ødelegger kvalitetene ved et stille område som 
kan ha betydning som nærturterreng for Eide.  
For nærmiljøet på Eide er det vurdert at 
fordelene ved at nærføringsulemper og 
barriereeffekt av dagens E39 reduseres kraftig, 
oppveier ulempene ved ny høy bru over grenda. 
Vurderingen forutsetter tilstrekkelig støy-
skjerming. En eller to boliger bør vurderes 
innløst. Vurderingen forutsetter at 
funksjonaliteten til grusvegen i vest 
opprettholdes. 
Svakt (lite) positivt omfang 

+ 

L15 Dybingsveien L 

Stort støyende inngrep i stille område med 
spredte hytter og enkelte turveier i lokal bruk. 
Forringer opplevelsesverdiene langs Dybings-
vegen vesentlig. 
Stort negativt omfang 

- - 
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E7 Grøsfjell L/M 

Øst for Grøsfjell innebærer tiltaket en vesentlig 
forringelse av opplevelseskvalitetene. Størst 
omfang ved Grøsareid mellom Dybingsvatn og 
Grøsfjellvatn.  
I Grøsfjellområdet vil vegen skape en sterk 
barriere mellom bebyggelsen og vannet og 
redusere opplevelseskvaliteter knyttet til 
Grøsfjellvatnet vesentlig.  
Sekundærvegen mellom Grøsfjell og Eia vil i liten 
grad påvirke nærmiljø og friluftsliv ut over en 
svakt forsterket barriereeffekt grunnet vekst i 
trafikken. 
Middels til stort negativt omfang 

- - 

E8  Hetlandsheia M 

Tiltaket berører ikke direkte de viktigste 
friluftslivsverdiene i området, men terrenget 
innebærer at nærføringsvirkninger som støy kan 
nå svært langt i et område med lite støy i dag. 
Videre skaper tiltaket en kraftig barriere som 
reduserer verdiene knyttet til turveien «Opplev 
Dalane» og andre turveier som har til dels 
regional verdi. Tiltaket reduserer ikke verdiene til 
de regionalt viktige turområdene Imeseid/Eikeli 
som er av de viktigste friluftsområdene i Dalane, 
men reduserer opplevelsesverdiene til 
tilkomstveiene fra nord.  
Størst negativt omfang knyttet til kryssingen av 
Opplev Dalane. Støy kan også reduserer 
opplevelsen av toppturmålet Gullbergtuva helt 
øst i dette området 
Middels til stort negativt omfang 

- -/- - - 

(Sokndal kommune) 

E9 Eia L 

Sekundærvegen mellom Grøsfjell og Eia vil i liten 
grad påvirke nærmiljø og friluftsliv ut over en 
svakt forsterket barriereeffekt grunnet vekst i 
trafikken. 
Lite negativt omfang 

- 

E10 Bogstadtjørna L/M 

Verdiene i dette området er i hovedsak knyttet til 
turstiene i sør og fra Eia langs vannet mot vest. 
Disse verdiene er ikke berørt 
Intet omfang 

0 

E11 Bjelland M 

Økt trafikk langs oppgradert sekundærveg 
forsterker barriereeffekten fra fylkesvegen noe, 
omfanget er imidlertid bagatellmessig ettersom 
trafikkveksten blir moderat og vegen blir liggende 
der den er i dag. 
Intet til lite negativt omfang 

0/- 

     

(Eigersund kommune) 
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E12 Hetland L/M 

Opplevelseskvalitetene knyttet til toppturmålet 
Storeknuten i øst reduseres noe som følge av 
støy. Tiltaket forringer friluftlivsverdien i dalføret 
mellom Drange og Birkeland vesentlig som følge 
av støy og annen nærføring. Her er imidlertid 
verdiene overveiende lokale. 
Det Regionalt viktige friluftsområde Bjørkeli 
berøres ikke i vesentlig grad. 
Middels negativt omfang 

-/- - 

E13 Helleland M/S 

Det er vurdert at fordelen av bortfall av trafikk 
langs dagens veg oppveier ulempene knyttet til 
ny bru over dalen. Nærføring til skolen kan likevel 
være et sentralt konfliktpunkt.  
Lite positivt omfang 

+ 

E14 Erekjer L 

Deler av utmarkslandskapet øst for Helleland 
skole som kan være noe i bruk som 
nærturterreng for innbyggerne i området6 blir 
ødelagt av tiltaket som tilfører støy og vesentlige 
begrensninger på bevegelsesfriheten her.  
Stort negativt omfang  

- - 

E15 Eftelandsveien L/M 

Krysser dalføret der Eftelandsveien ligger på 
fylling noe som øker barrierevirkningen. 
Opplevelseskvaliteten knyttet til området som 
friluftsområde reduseres kraftig. Barnetråkk-
registreringen for Helleland skule indikerer at 
området er noe i bruk av barn og unge.  
Middels til stort negativt omfang 

- - 

E16 
Heiene nord for 
Helleland 

L 

Selv om tiltaket går i tunnel gjennom dette 
området kan opplevelsesverdien av toppturmål i 
området forringes noe. 
Intet til lite negativt omfang 

0/- 

Konsekvenser langs dagens E39 mellom Eide og Helleland se  
Tabell 5-40 

+ 

Samlet vurdering - - 
  

                                                                 
6 Barnetråkkregistrering gjennomført ved Helleland skule indikerer ingen bruk her, men nærheten til skolen gjør at barn og unges bruk av området likevel tillegges noe 

vekt. Her bør det gjennomføres mer detaljert kartlegging i reguleringsfasen. 
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De negative virkningene av å legge firfeltsveg med relativt stor trafikk gjennom et stort område som 

i dag er lite preget av større tekniske inngrep gis betydelig vekt i samlet vurdering av konsekvenser 

for nærmiljø og friluftsliv på denne strekningen. Heiområdene mellom Eide og Helleland er en viktig 

del av det unike landskapet i Dalane noe som bidrar til spesielle opplevelseskvaliteter. Dette er også 

et satsingsområde for Dalane friluftsråd som driver informasjonsarbeid og annen tilrettelegging av 

dette området som turområde for innbyggerne i Egersundsregionen. Selv om bortfall av trafikk 

langs dagen E39 lokalt kan gi positive konsekvenser er verdien av disse områdene tilpasset E39, noe 

som demper de positive virkningene. Det er i hovedsak redusert barriereeffekt som er tillagt vekt i 

så måte.  

Avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter til reguleringsplanarbeidet 

Detaljert vurdering av støyutbredelse for å sikre støyskjerming der dette vil ha størst effekt for 

friluftslivsverdiene bør gjennomføres i neste planfase. På samme måte kan attraktive 

krysningspunkter for de viktigste turvegene være et viktig bidrag. Det kan være et potensial for 

optimalisering av linjen mellom Dybingsvatnet og krysset ved Grøsfjell for i større grad å skåne 

Grøsareid, Grøsfjellvatnet og Grøsfjell for nærføringsulemper. Kryssingen av turvegen «Opplev 

Dalane» er vurdert som forholdsvis gunstig. Utforming av rasteplassen ved krysset, slik at denne 

kan bli en attraktiv innfallsport for turområdene omkring kan være et effektivt 

avbøtende/kompenserende tiltak. 

Ved Helleland bør det i reguleringsfasen gjøres en mer detaljert kartlegging av lokalbefolkningen og 

særlig skolens bruk av nærliggende utmarksområder, for å tilpasse tiltaket best mulig. Her kan det 

være rom for kompenserende tiltak for nærmiljøet i samarbeid med lokale styresmakter og 

befolkningen på stedet.  

Viktige momenter til oppfølging i reguleringsplanfasen: 

• Ved Eide (Heskestad) er planavgrensningen i plankartet noe snevret inn for å unngå tiltak 

nærmere bebyggelsen. Støyskjerming av brua må sikres i reguleringsplanen.  

• Ved Grøsareid må reguleringsplanen finne adekvate løsninger for tilkomst på tvers av vegen 

. Her bør det også vurderes støyskjerming etter en samlet vurdering av de spsifikke 

verdiene for friluftsliv i området.  

• Det er lagt inn en hensynssone for nærmiljø og friluftsliv ved Helleland for å sikre at 

virkninger for nærmiljøet her blir videre vurdert og hensyntatt i neste planfase. Kryssingen 

av dalføret her bør ikke flyttes vesentlig nærmere bebyggelsen. Det samme gjelder ved 

kryssingen av Eftelandsveien der særlig forhold til barn og unge bør vurderes.  

Konsekvenser langs dagens veg mellom Eide og Helleland 

I tillegg til konsekvensene som følge av ny E39, vil områdene langs dagens E39 bli påvirket av 

tiltaket som følge av at trafikkbildet langs dagens E39 endres vesentlig. I   
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Tabell 5-40 er disse konsekvensene vurdert. Konsekvensene i   
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Tabell 5-40 gjelder kun for strekningen Eide Sagland, korridor R3. 

  



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 136 av 152

 

Tabell 5-40: Konsekvenser langs dagens E39 mellom Eide og Helleland. 
Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L16 Ualand gard L/M 

Redusert trafikk langs dagens E39, og kan bidra til 
noe bedret nærmiljø blant annet som følge av 
redusert støy langs denne i dette området. 
Denne effekten vil særlig ha virkning i området 
rundt Heskestad kirke. Opplevelseskvalitetene 
knyttet til turveien mellom Ualand og Heskestad, 
som er en del av Opplev Dalane, vil også økes 
som følge av redusert trafikk på dagens E39. 
Middels positivt omfang 

+/++ 

L17 Ualand sentrum M/S 

Ny E39 flyttes bort fra Ualand. Nærmiljøet er i 
dag tilpasset dagens E39 som støykilde og 
barriere, og endringen vil trolig ikke medføre 
vesentlig reduserte nærføringsulemper sammen-
liknet med i dag, Eventuelle reduserte 
barriereeffekter tilkommer L21.  
Ubetydelig til lite positivt omfang 

0/+ 

L18 Bilstad L/M 

Omlegging av veien vil trolig gi bedre støyforhold 
for noen av boligene i området og barrieren som 
Trafikken på eksisterende E39 vil bli marginal 
sammenliknet med i dag noe som reduserer 
barrierevirkningen vesentlig. At boligene i dag 
ikke ligger kloss inntil E39 gjør at positivt omfang 
ikke blir større.  
Lite positivt omfang 

+ 

L21 
Dalføret Bilstad-
Tekse 

L 

Nærmiljø og friluftslivsverdiene i dette området 
ligger i såpass avstand til dagens E39 at bortfall 
av trafikk fra denne neppe har særlig stor positiv 
virkning. At barriereeffekten reduseres vesentlig 
tillegges imidlertid likevel vekt. 
Lite positivt omfang 

+ 

E2 Hæstad L/M 

Bortfall av trafikk på dagens E39 vil redusere 
barrierevirkning og støyulemper vesentlig. Åpner 
for bedre kontakt mellom boliger sør for E39 og 
Hæstadvatn. 
Middels positivt omfang 

+/++ 

Samlet vurdering + 

 

5.6.4 Sagland Kydland 

Strekningen mellom Sagland og Kydland er felles for korridor A2 og A3 og er omtalt i kapittel 5.5.3.  

5.6.5 Kydland – Bollestad 

Strekningen mellom Kydland og Bollestad, variantområde 4, er felles for korridor A1,A2 og A3 og er 

omtalt i kapittel 5.4.4. 
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5.7 Ny rv.42 mellom Lomeland og Eigestad  

Felles for alle korridorer inngår omlegging av rv.42 mellom Lomeland og Eigestad. Dette skal sikre 

god tilkomst til ny E39 til og fra Egersund på strekning som i dag har dårlig standard og som er og 

blir en viktig tilførselsveg til E39. Tiltaket gjelder en tofeltsveg i ny trasé som korter ned avstanden 

for trafikk fra rv. 42 i retning mot Stavanger. Østrettet trafikk vil fortsatt kunne benytte dagens rv. 

42. Den nye traséen ligger i dagsone gjennom et dalføre med dyrket mark, skog og beitemark. Det 

er også et par spredte gårdstun i denne dalen. Lengst i nord går veien over en rygg og ned mot 

dagens E39. Den nye rv. 42 kan kobles til dagens E39 med en rundkjøring eller et T-kryss. 

Tabell 5-41: Omfang og konsekvens for ny rv.42 mellom Lomeland og Eigestad. 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

B8 
Heiområdene 
Brynesland - 
Berse 

L/M 

Ettersom denne strekningen forutsetter at 
ny E39 legges i ny trasé vil virkningene av 
redusert trafikk langs dagens E39 omtrent 
utlikne ulempene med ny rv.42.  
Intet omfang 

0 

E17 Lomeland L 

Ny rv.45 gjennom dette området vil 
forringe friluftslivskvalitetene til store 
deler av dette området. Støybelastning på 
boliger blir trolig mest merkbart nord ved 
Lomeland, der dagens rv.42 ikke kan 
høres. Vegen vil også danne en barriere 
mellom Lomelandsveien og heiområdene i 
øst, men det er uklart i hvor stor grad 
denne heia brukes mye. Barriere-
virkningen av dette tiltaket er vurdert som 
vesentlig mindre enn for ny E39.  
Middels negativt omfang 

-/- - 

Samlet vurdering -/- - 

Figur 5-25: Oversiktskart over ny rv.42 mellom Lomeland og Eigestad med verdier. 



 
 Oppdragsnr.: 5156432    Dokumentnr.: A012    Versjon:001 

 

 

 Side 138 av 152

 

Det er vurdert at ny rv.42 vil forringe friluftslivsverdiene i dalføret ved Lomeland. Det er få boliger 

her slik at konsekvensene for nærmiljøet samlet sett blir marginalt selv om det kan virke vesentlig 

for enkelte. Størst negativ konsekvens knyttes til passeringen av åsryggen mellom Lomeland og 

dagens E39.  

Konsekvensene av ny rv.42 sett i sammenheng med konsekvensene av de øvrige strekningene for 

ny E39 er helt marginale. Tiltaket er heller ikke knyttet til en spesifikk korridor slik at rangeringen 

korridorene imellom blir påvirket. 
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6 Sammenstilling av korridorer 

6.1 Korridorer i Agder 

6.1.1 Korridor A1 via Lølandsvatn– samlet vurdering 

Tabell 6-1: Samlet vurdering for korridor A1 Lyngdal vest – Tronåsen via Lølandsvatn. 

Strekning  Lengde  
(hovedveg i dagen)  

Konsekvens 

Lyngdal vest - Feda 3  km - 

Feda – Tronåsen via Lølandsvatn 18 km - - 

Samlet vurdering 21 km - - 

 

 Ettersom andelen ny veg i dagsone er vesentlig større for strekningen mellom Feda og Tronåsen 

enn for den andre strekningen er det naturlig at denne har større betydning for korridorens 

samlede konsekvens. Tiltaket er vurdert å ha et relativt stort negativt omfang særlig for friluftslivet 

ettersom en stor firefeltsveg med relativt mye trafikk legges gjennom et område som i dag har få 

tekniske og støyende inngrep. Når konsekvensen likevel bare vurderes som middels negativ er det 

fordi vegtiltaket unngår de store nærmiljø og friluftslivsverdiene i området. Lokalt vil det likevel 

kunne oppleves svært negativt for enkeltpersoner, grunneiere og andre interessenter. 

6.1.2 Korridor A2 via Flikka – samlet vurdering 

Tabell 6-2: Samlet vurdering for korridor A2 Lyngdal vest - Tronåsen via Flikka. 

Strekning  Lengde  
(hovedveg i dagen)  

Konsekvens 

Lyngdal vest - Feda 3 km - 

Feda – Tronåsen via Flikka 7 km -/- - 

Samlet vurdering 10 km -/- - 

 Også for korridor A2 gis konsekvensen for strekningen mellom Feda og Tronåsen størst vekt 

ettersom denne er mye lenger enn mellom Lyngdal vest og Feda. Det er særlig konfliktene med 

friluftslivsverdiene mellom Selura og Flikka og kryssingen av Sira dalføret som bidrar til negativ 

konsekvensgrad. 

 
6.1.3 Konklusjon for korridorer i Agder  

Tabell 6-3: Sammenstilling av korridorer i Agder. 

 Korridor A1 
Lyngdal vest – Tronåsen via 

Lølandsvatn 

Korridor A2 
Lyngdal vest – Tronåsen via 

Flikka 

Lyngdal vest - Feda - - 

Feda – Tronåsen via Lølandsvatn - -  

Feda – Tronåsen via Flikka  -/- - 

Samlet Konsekvens Middels negativ 

- - 

Liten til middels negativ 

-/- - 

Rangering 2 1 
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Korridor A1 innebærer lange dagstrekninger gjennom urørt landskap noe som gjør at store områder 

blir påvirket av tiltaket. Disse områdene har overveiende små nærmiljø og friluftslivsverdier med 

unntak av de lokale konfliktpunktene som er omtalt i denne rapporten. Ettersom A1 har dobbelt så 

lange strekninger med veg i dagen som A2 kunne det være logisk å tenke seg at forskjellen i 

konsekvensgrad skulle vært større. At så ikke er tilfelle skyldes at de strekningene der A2 går i 

dagen er verdien for nærmiljø og friluftsliv vurdert noe høyere enn for A1. Dette skyldes i stor grad 

at A2 er nærmere befolkningskonsentrasjonene ved Flekkefjord og at friluftsområdene dermed 

trolig har noe høyere bruksintensitet. I tillegg er kryssingen av Sira-dalføret vurdert som noe mer 

konfliktfylt for A1 enn A2.  

 
 

  

Figur 6-1: Konsekvenskart for nærmiljø og friluftsliv i korridor A1 og A2. 
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6.2 Korridorer i Rogaland 

6.2.1 Konklusjon fra variantvurderinger 

Delstrekninger og varianter  

På flere delstrekninger i Rogaland er det vurdert varianter som omtalt i kapittel 2.2.4. Anbefalte 

varianter som er lagt til grunn når korridor R1, R2 og R3 er vurdert mot hverandre framkommer i 

Tabell 6-4.   

I variantområde V1 er V1a med dagsone i Drangsdalen anbefalt og lagt til grunn for videre analyse 

av R3.  Dagløsning er vesentlig rimeligere enn tunnelløsning, men kommer dårligst ut for 4 av 5 

ikke-prissatte tema. Usikkerhet rundt konstnader til rassikring gjør at plankartet likevel tar høyde 

for en mulig tunnel. 

I variantområde V2 er V2b Ualand sør anbefalt og lagt til grunn for videre analyse av R1. Den er litt 

dyrere enn V2a, men den er kortere og gir noe bedre netto nytte. For ikke-prissatte tema er V2b 

vesentlig bedre på alle tema sett bort i fra naturressurser der V2a er rangert som best.  

I variantområde V3 er V3a Vikeså anbefalt og lagt til grunn for videre analyse av R1. Den er 

rimeligst, litt kortere og gir bedre nettonytte. For ikke prissatte tema er V2b best i 4 av 5 tema og 

rangert likt for naturressurser.  Det er størst negativ konsekvens for kulturmiljø og naturressurser. 

Variant V4a Søylandsdalen er anbefalt lagt til grunn mellom Kydland og Bollestad. Det er marginale 

forskjeller for prissatte konsekvenser, men V4b Jolifjell er noe dårligere for ikke prissatte, men 

forskjellene er ikke store. Variant V4b Jolifjell berører i tillegg forsvarets skytefelt slik at samlet 

anbefales V4a Søylandsdalen som del av samlet korridor. 

Tabellen under viser hvilke delstrekninger og varianter som inngår ved oppsummering og 

sammenligning av korridorene i Rogaland. 

Tabell 6-4. Delstrekninger og varianter som inngår i sammenhengende korridorer i Rogaland. 
Korridor R1 

Tronåsen – Vikeså – Bollestad 
Korridor R2 

Tronåsen – Årrestad – 

Sagland – Bollestad 

Korridor R3 

Tronåsen – Drangsdalen -

Grøsfjell – Bollestad 

• Tronåsen - Hovsvatn 

• Hovsvatn – Oksafjell, 

variant V2b Ualand sør 

• Oksafjell – Kydland, 

variant V3a Vikeså 

• Kydland - Bollestad 

variant V4a 

Søylandsdalen 

• Tronåsen - Hovsvatn 

• Hovsvatn – Sagland, 

variant V2b Ualand sør 

• Sagland - Kydland 

• Kydland - Bollestad 

variant V4a 

Søylandsdalen 

• Tronåsen - Hovsvatn7 

• Skjeggjestad – Eide, 

variant V1a Drangsdalen 

daglinje 

• Eide - Sagland 

• Sagland - Kydland 

• Kydland - Bollestad 

variant V4a 

Søylandsdalen 

 

                                                                 
7 Tronåsen - Hovsvatnet for korridor R3 inkluderer ikke kryssingen av Hovsvatnet, men slutter ved Skjeggjestad, se avsnitt 5.6.1 
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Anbefalte varianter og rangering for nærmiljø og friluftsliv 

For variantområde V1, V3 og V4 er anbefalt variant den varianten som har størst negativ 

konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. I variantområde V2 er beste variant for nærmiljø og friluftsliv 

samme som anbefalte variant til grunn for oppsummering av samlet korridor R1. Som vist Tabell 6-5 

er konsekvensene knyttet til variantene som er valgt små, men for variantområde V3 er varianten 

som ble forkastet (V3b) vurdert å ha samlet sett positiv konsekvens for nærmiljø og friluftsliv. For 

delområde V4 Er det særlig inngrep i regionalt viktig friluftsområde og vesentlig forringelse av 

området ved Kringlelia som gjør at denne kommer dårligst ut for nærmiljø og friluftsliv.  

I tabellen under gis en oversikt over konsekvensgradene for de ulike variantene for nærmiljø og 

friluftsliv, og hvilken variant som er anbefalt som del av samlet korridor.  Under tabellen blir 

forskjellene i hver av variantområdene nærmere omtalt. 

Tabell 6-5:Konsekvensgrad i variantområdene for for nærmiljø og friluftsliv, og anbefalt variant 
samlet for alle relevante tema i innrammet kolonne. 

Strekning og variant Konsekvens Anbefalt variant  

Variantområde V1 Skjeggestad - Eide   

• Variant V1a Drangsdalen daglinje - 
✔ 

• Variant V1b Drangsdalen tunnel 0/-  
   

Variantområde V2 Hovsvatn - Oksafjell   

• Variant V2a Ualand nord - -  

• Variant V2b Ualand sør - 
✔ 

   

Variantområde V3 Oksafjell - Kydland   

• Variant V3a Vikeså - 
✔ 

• Variant V3b Litle Svela +  
   

Variantområde V4 Kydland - Bollestad   

• Variant V4a Søylandsdalen - 
✔ 

• Variant V4b Jolifjell - -  

 

De største verdiene for nærmiljø og friluftsliv i variantområde V1 er i begge ender av 

variantområdet, med Skjeggestad og Hovsvatnet i øst og øvre deler av Drangdalen i vest, dvs. 

utenfor område der variantene er ulike. Områdene er imidlertid ikke vurdert å ha mer enn lokal 

betydning for friluftslivet. Variant V1b som har mest tunnel kommer best ut for nærmiljø og 

friluftsliv av de to variantene, men forskjellen mellom variantene er forholdsvis liten jf. også kapittel 

5.6.2. 

I variantområde V2 Hovsvatn – Oksafjell er anbefalt variant V2b Ualand sør det samme som det 

beste alternativet for nærmiljø og friluftsliv.  Den ikke anbefalte varianten V2a griper kraftig inn i 

uberørte friluftsområdene nord for Ualand omkring Rogleheia, mens variant V2b Ualand sør ikke gir 

vesentlig forverring av dagens situasjon for nærmiljøet ved Ualand sentrum enn i dag, jf. også 

kapittel 5.4.2.  
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I variantområde V3 Oksafjell – Kydland er variant V3a via Vikeså bedre enn anbefalt variant V3b via 

Litla Svela. Forskjellen skyldes i stor grad hvordan de passerer Vikeså og sentrumsnære 

friluftsområder. Variant V3b vil flytte hovedvegtrafikken unna viktige nærmiljø og friområder og 

bidra til at flere delområder for en positiv konsekvens med mindre støy og barrierevirkninger.  

Variant V3a Vikeså flytter også hovedvegen lenger bort fra de største boligområdene i Vikeså, men 

bidrar i mindre grad til å dempe ulempene med ny veg. I tillegg vil V3a Vikeså opprettholde 

nærføringsulempene ved Bjerkreimselva, langs Svelavatnet, og for deler av friluftsområdet ved 

Storrheisvatn og Uadalsvatn, jf. også kapittel 5.4.3.  

Det er de store ekstra kostnadene ved V3b som gjør at variant V3a inngår i korridoren R1 på tross 

av større negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv og for noen av de andre 

konsekvenstemaene, i første rekke landskapsbilde og kulturmiljø [26]. 

I Variantområde V4  Kydland – Bollestad anbefales variant V4a samlet sett, noe som er i tråd med 

anbefalingen for nærmiljø og friluftsliv. Mens V4a kun berører randsonen til friluftsområdene i vest 

innebærer V4b et kraftig inngrep som i stor grad vil forringe opplevelseskvalitetene her. I tillegg 

berører V4b nærmiljøene ved Søyland og Haraland (Sør for Skurve) i større grad. At V4b reduserer 

konfliktene knyttet til dagens E39 gjennom Søylandsdalen er ikke tillagt særlig vekt ettersom 

verdiene langs dagens veg er små. 

6.2.2 Korridor R1 Tronåsen – Vikeså – Bollestad 

Tabell 6-6: Samlet vurdering for korridor R1 Tronåsen – Vikeså – Bollestad. 

Strekning  Lengde 
(hovedveg i dagen) 

Konsekvens 

Tronåsen – Hovsvatn  4 km 0/+ 

Hovsvatn – Oksafjell (V2b) 12 km - 

Oksafjell – Kydland (V3a) 10 km - 

Kydland - Bollestad (V4a) 12 km - 

Rv.42 mellom Lomeland og Eigestad 2,3 km -/- - 

Samlet vurdering 40 km - 

Vurderingen av at ny E39 har liten negativ konsekvens for nærmiljø og friluftsliv knyttet til korridor 

R1 skyldes i stor grad at linjen følger dagens E39 korridor. I dette området er strukturen til 

friluftsområder og bebyggelse tilpasset dagens veg slik at de største verdiene ikke ligger langs 

denne. Det er et sentralt poeng at konsekvensgraden er avstemt med tanke på at det er 

konsekvensene for temaet for hele utredningsområdet som skal uttrykkes. Lokalt vil det være 

vesentlige konflikter også ved denne korridoren. Størst konflikt er vurdert å knytte seg til vestre 

deler av strekningen V2b der den går i urørt mark og berører enkelte boliger. Også kryssingen av 

Ørsdalsvatnet og inngrepene ved Svelavatnet øst for Vikeså er vurdert som konfliktfylt lokalt.  

For befolkningen på Bue vil også tiltaket innebære en vesentlig forandring sammenliknet med 

dagens situasjon. Det er likevel slik at utformingen av krysset med lokale tilkomstveger for gående 

og syklende kan avbøte de negative konsekvensene som arealbeslaget fører med seg.  

En annen grunn for at konsekvensgraden er såpass beskjeden samlet sett er at noen områder får til 

dels betydelig forbedrede forhold særlig knyttet til nærmiljøet sitt, men også turterreng som følge 

av at trafikkmønsteret langs dagens veg endres. Trafikken og dermed vegtrafikkstøyen reduseres 

vesentlig, men like viktig for dette temaet er at trafikk nattestid og i helger samt andel tungtrafikk 
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trolig også vil reduseres kraftig sammenliknet med dagens situasjon. Disse effektene gir størst 

utslag ved Moi, Helleland, Bjerkreim og til dels Vikeså.  

 

  

Figur 6-2: Konsekvenskart for korridor R1. 
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6.2.3 Korridor R2 Tronåsen – Årrestad – Sagland – Bollestad 

Tabell 6-7: Samlet vurdering for korridor R2 Tronåsen – Årrestad – Sagland – Bollestad. 

Strekning  Lengde 
(hovedveg i dagen) 

Konsekvens 

Tronåsen -Hovsvatn 4 km 0/+ 

Hovsvatn - Sagland 17 km -/- - 

Sagland - Kydland 11 km - - 

Kydland - Bollestad  12 km - 

Rv.42 mellom Lomeland og Eigestad 2,3 km -/- - 

Samlet vurdering 46 km -/- - 

* Summen gjelder kun ny E39. 

Vest for krysset ved Årrestad forlater denne korridoren dagens E39 og legger seg i større grad i en 

ny trasé gjennom til dels urørt mark. Firfeltsveg av den standard det legges opp til i dette prosjektet 

og med den trafikkmengden som er beregnet innebærer naturlig nok vesentlige forringelser og til 

dels ødeleggelse av tilgrensende nærmiljø og friluftslivsverdier. Når konsekvensgradene i denne 

vurderingen likevel er overveiende lavt negativ skyldes det en avstemming av områdets verdier til 

analyseområdet og at det er få områder som har stor verdi i regional forstand. Som for de andre 

korridorene vil også R2 ha vesentlige konflikter lokalt. Litt avhengig av reell bruksintensitet kan 

nærturterrenget nord for Helleland bli kraftig påvirket, utmarksområdene mellom Brynesland og 

vannet Berse der det ligger et nettverk av turstier vil også miste mye av opplevelsesverdiene. Det er 

likevel i marka mellom Bjerkreim og Bue som i størst grad vil påvirkes negativt av tiltaket, og i 

særdeleshet turområdene ved Solbjørgnipa.  

Ettersom deler av denne korridoren ligger helt adskilt fra dagens E39 kan effekter av redusert 

trafikk langs dagens veg til dels være noe sterkere enn for R1. Det er likevel vurdert at disse 

effektene som særlig gjelder de samme tettstedene som for R1 ikke på noen måte kan oppveie for 

konfliktene tiltaket påfører særlig friluftslivsverdiene her.  
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Figur 6-3: Konsekvenskart for korridor R2 Tronåsen – Årrestad – Sagland – Bollestad. 
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6.2.4 Korridor R3 Tronåsen – Drangsdalen - Grøsfjell – Bollestad 

Tabell 6-8: Samlet vurdering for korridor R3 Tronåsen – Drangsdalen - Grøsfjell – Bollestad. 

Strekning  Lengde 
(hovedveg i dagen) 

Konsekvens 

Tronåsen -Skjeggjestad 4 km + 

Skjeggjestad – Eide (V1a) 7 km - 

Eide - Sagland 17 km - - 

Sagland - Kydland 11 km - - 

Kydland - Bollestad  12 km - 

Rv.42 mellom Lomeland og Eigestad 2,3 km -/- - 

Samlet vurdering 53 km - - 

Denne korridoren er i enda større grad enn R2 lagt gjennom urørt mark, adskilt fra dagens E39. Det 

innebærer følgelig at konflikten med nærmiljø og friluftslivsverdiene der denne passerer samlet 

sett blir større. I tillegg til de konfliktpunktene som er nevnt under oppsummeringen av R2 mellom 

Bjerkreim og Bue Berører R3 også heiområdene mellom Eide i Lund kommune og Helleland. Dette 

er et område som har spesielle kvaliteter som friluftsområde selv om bruksintensiteten trolig er 

relativt beskjeden. Dalane-landskapet er unikt, og selv om landskapets visuelle kvaliteter ikke er 

tema i denne rapporten bidrar det til gode opplevelseskvaliteter sammen med fravær av støy og 

andre menneskelige inngrep. Det er imidlertid vindmølleparker i området, som kan redusere disse 

kvalitetene noe, men ikke i den grad som ny E39 vil gjøre det. Når likevel konsekvensen bare er 

vurdert til middels negativ samlet sett skyldes det på den ene siden at området trolig ikke har særlig 

høy bruksintensitet for friluftsliv sammenliknet med andre steder i regionen, i tillegg innebærer 

korridoren forbedringer for deler av nærmiljøet langs dagens E39 som må tas i betraktning.  
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Figur 6-4: Konsekvenskart for korridor R3 Tronåsen – Drangsdalen - Grøsfjell – Bollestad. 
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6.2.5 Konklusjon for korridorer i Rogaland  

Tabell 6-9: Oppsummeringstabell for korridorer i Rogaland (R). 

 Korridor R1 
Tronåsen – Vikeså – 

Bollestad 

Korridor R2 
Tronåsen – Årrestad – 

Sagland – Bollestad 

Korridor R3 
Tronåsen – Drangsdalen 

- Grøsfjell – Bollestad 

Tronåsen - Hovsvatn 0/+ 0/+  

Tronåsen - Skjeggjestad   + 

Hovsvatn - Oksafjell  -   

Hovsvatn - Sagland  -/- -  

Skjeggjestad - Eide    - 

Eide - Sagland   - - 

Oksafjell – Kydland  -   

Sagland - Kydland   - - - - 

Kydland - Bollestad - - - 

Rv.42 Lomeland - Eigestad -/- - -/- - -/- - 

Samlet Konsekvens Liten negativ 

- 

Liten til middels neg. 

-/- - 

Middels negativ 

- - 

Rangering 1 2 3 

Tabell 6-9 illustrerer at alle korridorene innebærer negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. 

Hovedgrunnen til at konsekvensgradene for alle korridorer er relativt små knytter seg positive 

virkninger langs dagens E39 som følge av til dels meget sterk reduksjon i trafikkmengde og støy og 

endret trafikkmønster med mindre tungtrafikk og mindre trafikk om kveld og natt. I Rogaland er de 

strekningene som beveger seg gjennom områder med få tekniske inngrep i dag som utgjør 

forskjellen mellom alternativene.  

Korridor R2 og R3 er forskjellige bare mellom Skjeggjestad og Sagland. I dette området kommer R3 

dårligst ut med middels negativ konsekvens (- -) mellom Eide og Sagland. (Skjeggestad Eide (V1) er 

for kort til å gi noe utslag). For å få frem hvilken korridor som er best av R2 og R1 må korridorene 

sammenliknes mellom Skjeggjestad og Kydland. Der kommer det frem av Tabell 6-9 at R2 kommer 

dårligst ut med liten til middels (-\- -) og middels negativ konsekvens mens korridor R1 kun er 

vurdert til liten negativ konsekvens (-). Dermed kan korridor R1 rangeres på topp, R3 sist, og 

korridor R2 på andreplass.  

Tabell 6-9 viser også at det er de to strekningene: Eide - Sagland og Sagland - Kydland som gir størst 

negativ konsekvens. R1 unngår begge disse strekningene, R2 inkluderer en av dem, mens R3 

inkluderer begge to.  
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For alle tre korridorer vil nærmiljøene ved Moi, Helleland, Bjerkreim og Vikeså nyte godt av 

reduserte nærføringsulemper knyttet til E39.  

6.3 Konklusjon og rangering 

Agder 

Korridor A2 via Flikka er vurdert som noe bedre for nærmiljø og friluftsliv enn A1 via Løland. Det er 

større områder som blir berørt av tiltaket ettersom det er lengre strekninger i dagsone for A1 enn 

A2. I tillegg er kryssingen av Sira-dalføret vurdert som noe bedre for A2 enn for A1.  

Begge korridorene er like når det gjelder positive konsekvenser knyttet til redusert trafikk langs 

dagens E39. 

Rangering av korridorer i Agder er dermed: 

1. Korridor A2 via Flikka 

2. Korridor A1 via Lølandsvatn 

Rogaland 

I Rogaland er korridor R1 vurdert som det beste alternativet for nærmiljø og friluftsliv ettersom det 

i stor grad følger dagens korridor og verdiene dermed er noe påvirket av veganlegget og andre 

tekniske inngrep. Korridor R2 og R3 griper inn i sammenhengende urørte områder der uheldige 

virkninger av veganlegget blir sterkere enn for R1 selv om friluftslivsverdiene ikke er store i regional 

kontekst. R2 følger dagens E39 korridor i Rogaland noe lenger enn R3 som går over Hetlandsheia 

mellom Eide og Sagland, noe som gjør at R3 er rangert som dårligst.  

Selv om korridor R1 i stor grad følger dagens E39 er ikke de positive konsekvensene som følge av 

redusert trafikk langs dagens veg mye sterkere for korridor R2 og R3. Dette skyldes at nærmiljø og 

friluftslivsverdiene langs vegen er små og at tettstedene i utredningsområdet får omtrent like 

positive konsekvenser uavhengig av korridorvalg som følge av redusert trafikk langs dagens E39.  

Rangering av korridorer i Rogaland er dermed: 

1. Korridor R1 Tronåsen - Vikeså - Bollestad 

2. Korridor R2 Tronåsen - Årrestad - Sagland - Bollestad 

3. Korridor R3 Tronåsen - Drangsdalen - Grøsfjell - Sagland - Bollestad 
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