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Forord 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide en 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 omhandler 
samfunnssikkerhet (ROS-analyse). Denne rapporten sammen med andre fagutredninger, inngår i en 
samlet utredning i tråd med Statens vegvesens håndbok V712 om konsekvensutredninger. 

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

Oppdragsansvarlig hos Norconsult AS er Terje Faanes med Hans Petter Duun som disiplinansvarlig 
for konsekvensutredningen. Kevin Medby er fagansvarlig for utarbeiding av fagrapporten om 
samfunnssikkerhet. 

Rapporten sammen med plandokumentene for den samlede strekningen Lyngdal vest – Ålgård, er 
lagt ut på følgende nettadresse: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes. 

 

Kristiansand 
10.12.2018 

 

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes
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Sammendrag 
Risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS-analyse) er gjort for kommunedelplanen for ny E39 mellom 
Lyngdal vest og Ålgård.  Analysen skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser 
ved all planlegging (jf. § 4-3), og utarbeidet i samsvar med metodikken i veiledningen 
«Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» utgitt i 2017 av Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap. 

I arbeidet med kommunedelplanen er det analysert to korridorer i Agder og tre korridorer i Rogaland. 
For to av korridorene i Rogaland er det varianter på delstrekninger, variantområde V1, V2,V3 og V4. 
Det er gjennomført egne vurdering av samfunnssikkerheten for variantene med fokus på temaer som 
skiller dem fra hverandre.. Anbefaling av variant innen hvert variantområde er gjort etter en samlet 
konsekvensvurdering der samfunnssikkerhet også inngår. De anbefalte variantene inngår i en samlet 
vurdering av hele korridorer i denne samfunnssikkerhetsvurderingen. 

 

Figur 1 - Oversikt over områder med varianter E39 – Lyngdal vest - Ålgård 
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For korridorene er det gjennomført en fareidentifikasjon og sårbarhetsanalyse av følgende temaer:  

• Naturbasert fare  
o Skredfare  
o Flom i vassdrag  
o Vind/ekstremnedbør  
o Skog-/lyngbrann 

• Virksomhetsbasert fare  
o Brann/eksplosjon ved industrianlegg 
o Transport av farlig gods  
o Dambrudd 

• Infrastruktur  
o Eksisterende kraftforsyning  
o Drikkevannskilder  
o Fremkommelighet for utrykningskjøretøy  
o Tunneler og tunnelsikkerhet  

• Sårbare objekter (herunder også sårbare bygg) 

 

Analysens konklusjon vurderer korridorene opp mot hverandre utelukkende fra et samfunnssikkerhets-
perspektiv. Gjennom analysen er det identifisert ulikheter mellom korridorene. Men alle korridorer og 
varianter er gjennomførbare og representerer en økt samfunnssikkerhet i forhold til dagens 
situasjon.  

Det foreligger en usikkerhet knyttet til detaljeringsgraden på dette plannivået. Derfor må 
samfunnssikkerhet utredes og kartlegges videre når korridoren er bestemt. Usikkerhet er spesielt 
knyttet til skredfare, grunnforhold og områdestabilitet, samt flomfare.  

Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det er nødvendig 
å gjennomføre for å redusere sårbarheten i vegtiltaket. Tiltakene er sammenfattet nedenfor som 
grunnlag for oppfølging i det videre arbeidet på reguleringsplannivå.  

Tabell 1 - Oversikt over identifiserte risikoreduserende tiltak. 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Skredfare Det er identifisert områder med skredfare (snø, jord, stein) i alle 
korridorer. Dersom det ikke gjennomføres skredsikringstiltak i 
identifiserte områder må vegen bygges i tilstrekkelig avstand til 
skredfarlig terreng.  

Ustabil grunn Det forutsettes at det gjennomføres geotekniske grunnundersøkelser av 
områdestabilitet i neste planfase.  

Flom i vassdrag Vassdrag hvor det ikke er utført flomkartlegging/ vannlinjeberegninger 
mv. må vurderes med tanke på flom som kan skade en ny veg. Videre 
må det gjøres ytterligere detaljerte vurderinger i de videre arbeidene om 
tiltaket kan medfører endringer i etablerte flomregimer.  

Vind/ekstremnedbør  For vindutsatte deler av vegstrekningen, særskilt der en går rett fra 
tunnel og ut på bru, må det vurderes nødvendige varslingstiltak mv. For 
veg i dagsone må det utarbeides gode overvannsløsninger med 
drenering til terreng. 

Kjemikalieutslipp og 
annen akutt forurensning 

Entreprenør må i anleggsfasen ivareta sikker drift av maskiner og 
kjøretøy for å unngå kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning. Ved 
valg av riggplasser må det gjøres vurderinger i forhold til områdets 
sårbarhet.  
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Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

For deler av tiltaket med dagsone se tiltak knyttet til drikkevannskilder. 

Transport av farlig gods  Eksisterende beredskap i regionene må være i fokus når det gjøres 
risikoanalyse av tunneler i henhold til tunnelforskriften.  

Dambrudd I videre planfaser må dammer tilknyttet trasé kartlegges, og faren for 
dambrudd må vurderes sammen med eventuelle konsekvenser dette har 
for ny veg. Videre må det også gjøres vurderinger av om ny veg 
medfører endring av konsekvensklasse for eksisterende dammer, det 
forventes at ny veg legges slik at dagens konsekvensklasser 
opprettholdes. 

VA-anlegg/-ledningsnett Det må sikres dialog med kommunene for å redusere konfliktpunktene 
med VA-anlegg (inntak og klausuleringssoner).  

Eksisterende 
kraftforsyning 

Det må sikres dialog med kraftselskapene for å finne gode løsninger for 
omlegging av nettet der det er behov for dette.  
Det må gjøres nødvendige tiltak i anleggsfasen for å opprettholde 
sentralnettet under anleggsfasen.  

Drikkevannskilder I neste planfase må det sikres dialog med vannverkene for at klausulerte 
soner og nedbørsfelt også vurderes i forbindelse med kartleggingen og 
vurderingen av drikkevannskilder.  
Grunnvannsborehull må kartlegges. Videre må det vurderes løsning for 
Helleland vannverk. Under anleggsfase og ved ferdig veg må det gjøres 
tiltak for å forhindre forurensning til drikkevannskilder.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Dersom ny vegtrase blir sammenfallende med eksisterende E39 må det 
for anleggsfasen sørges for gode omkjøringsveger eller andre løsninger 
som ivaretar og sikrer god fremkommelighet for utrykningskjøretøy. 
Nødetatene må delta i planlegging av anleggsgjennomføring.   

Det kan bli behov for å anlegge egne utrykningsveger for nødetatene for 
å sikre tilkomst i områder med stor avstand mellom kryss. Dette gjelder 
spesielt i dekningsområdet til Egersund brannvesen. Dette vil kunne 
være utrykningsveger via lokalveger og porter inn på E39. Dette må 
følges opp i videre planfase. 

Slokkevann for 
brannvesenet 

Det forutsettes ved fremtidig vurdering av tunnelsikkerhet at løsning for 
slokkevann er helhetlig og lik for alle de tunnelene som skal etableres.  

Tunneler og 
tunnelsikkerhet 

Det forutsettes at tunneler bygges uten fravik fra gjeldende 
sikkerhetskrav for aktuelle tunnelklasser, herunder også gjennomføre 
sikkerhetsgodkjenning av tunnelene.   

Basert på sårbarhetsvurderingene gjennomført for korridorene i Agder (korridor A1 og A2) er det 
gjennomført en samlet vurdering av de to korridorene opp mot hverandre fra et 
samfunnssikkerhetsperspektiv.  

I oppsummeringen er det fokusert på forskjeller mellom korridorene. Det er lagt mest vekt på forhold 
som er utfordrende og meget kostnadskrevende å implementere tiltak mot. Dette kan medføre at 
vurderinger med høy sårbarhet teller noe mindre i en samlet vurdering enn den gjør enkeltvis.  
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Rangering korridorer Agder 

Av de to korridorene i Agder vurderes korridor A2 via Flikka som bedre enn A1 via Lølandsvatn 
i forhold til samfunnssikkerhet.  

For felles korridor fra Lyngdal Vest til Feda er det hovedsakelig knyttet sårbarheter til 
fremkommeligheten for utrykningskjøretøy, kraftforsyning som er kritisk for regionen og det er anlegg 
som er avhengig av at Fedafjorden holdes åpen for skipstrafikk. For utrykningskjøretøy er det 
fremkommelighet ved evt. hendelser i tunnel eller på bru som er mest krevende. Langs delstrekningen 
er det flere bygg som er sårbare dersom en hendelse med transport av farlig gods skulle medføre 
brann eller eksplosjon.  

For korridor A1 via Lølandsvatn vurderes sårbarheten knyttet til stigninger og utfordrende kjøreforhold 
på vinterstid som svært sårbart, og det er omgivelsene som påvirker vegen. Korridor A1 vil medføre 
lengre utrykningstid for brannvesenet i Flekkefjord, men grunnet at vegen er planlagt hovedsakelig i 
dagsone vil redningsoppdrag være mindre utfordrende enn ved A2.  

Korridor A2 har flere lange tunneler som har sårbarhet knyttet til fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy og utfordringer med redningsoppdrag i tunnel, som er mer utfordrende for 
nødetater enn redningsoppdrag i dagsone. Korridor A2 ligger nærmere Flekkefjord brannstasjon som 
medfører kortere utrykningstid dersom det skulle inntreffe hendelse på veg. A2 er derimot sårbar for 
omgivelsene (kritisk infrastruktur), spesielt vannkilden Selura som forsyner 600 personer med 
drikkevann. Korridoren fremstår som robust mot ytre påkjenninger da strekningen har flere lange 
tunneler. A1 er sårbar for klimamessige forhold og har lenger utrykningstid.  

Det vurderes at A2 er mest sårbar for omgivelsene, men medfører mest robusthet for driften av ny 
E39 og A2 vurderes som best ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv.  

Tabell 2 - Overordnet vurdering av korridorer Agder 

 Korridor A1  Korridor A2  
Lyngdal - Feda 
Naturfare LS LS 
Virksomhetsbasert fare MS MS 
Kritisk infrastruktur  MS MS 
Sårbare objekter  MS MS 
Feda – Lølandsvatn - Tronåsen 
Naturfare MS-SS  
Virksomhetsbasert fare MS  
Kritisk infrastruktur  LS  
Sårbare objekter  IS  
Feda – Flikka - Tronåsen 
Naturfare  LS 
Virksomhetsbasert fare  MS 
Kritisk infrastruktur   MS 
Sårbare objekter   IS 

 
Samlet konsekvens MS LS - MS 
Rangering 2 1 

SS = Svært sårbart,  MS = Moderat sårbart, LS = Lite sårbart, IS = Ikke sårbar.   
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Rangering korridorer Rogaland 

I Rogaland vurderes korridor R1 som best i forhold til samfunnssikkerhet. Korridor R3 er mest 
sårbar, men det er det marginale forskjeller mellom dem.   

Korridor R2 og R3 vurderes som minst sårbare knyttet til fremkommelighet for utrykningskjøretøy. 
Korridorene R2 og R3 ligger nærmere Egersund geografisk og dette vil medføre en kortere 
utrykningstid for brannvesenet. De har mindre lange tunneler på strekningen fra Hovsvatnet til Bue. 
Ved ulykker i tunnel er fremkommeligheten for utrykningskjøretøy utfordrende, spesielt i lange 
tunneler. Redningsoppdrag i tunnel er vurdert som vesentlig mer utfordrende enn ved 
redningsoppdrag i dagsone. Korridor R1 har lange tunneler, og er den korridoren som er lengst unna 
Egersund og brannstasjon, noe som medfører lengre utrykningstid.  

Korridor R2 vurderes som noe mer robust enn R3 på grunn av at R3 vil gå gjennom Drangsdalen i 
dagsone. Dette medfører en noe høyere sårbarhet for R3 i forhold til skred og klimatiske forhold, 
spesielt på vinterstid. Dersom linjen gjennom Drangsdalen hadde vært lagt i tunnel ville robustheten til 
R3 øke og ville blitt vurdert som mer robust enn R2. Det bemerkes at også korridor R2 har områder 
som er skredutsatt og at den er noe mer sammenfallende med eksisterende E39.  

Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv vurderes korridor R1 som best og minst sårbar for 
naturhendelser, selv om den også vil ha lengst innsatstid for nødetater. I denne sammenheng 
bemerkes det at ny veg vil værebetydelig mer trafikksikker enn dagens veg. R3 er vurdert som mest 
sårbar. det er marginale forskjeller mellom dem.    

Tabell 3 - Overordnet vurdering av korridorer Rogaland. 

 Korridor R1  Korridor R2 Korridor R3  

Tronåsen – Hovsvatnet  
Naturfare LS -MS LS -MS LS -MS 

Virksomhetsbasert fare MS MS MS 

Kritisk infrastruktur  LS LS LS 

Sårbare objekter  LS LS LS 

Hovsvatn – Oksafjell  

Naturfare LS   

Virksomhetsbasert fare MS   

Kritisk infrastruktur  LS   

Sårbare objekter  LS   

Hovsvatn - Sagland 

Naturfare  MS  

Virksomhetsbasert fare  MS  

Kritisk infrastruktur   MS  

Sårbare objekter   LS  

Skjeggestad – Eide  
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 Korridor R1  Korridor R2 Korridor R3  

Naturfare   SS 

Virksomhetsbasert fare   LS 

Kritisk infrastruktur    LS 

Sårbare objekter    IS 

Eide - Sagland 

Naturfare   LS 

Virksomhetsbasert fare   LS 

Kritisk infrastruktur    MS 

Sårbare objekter    MS 

Oksafjell - Kydland 

Naturfare LS   

Virksomhetsbasert fare MS   

Kritisk infrastruktur  MS   

Sårbare objekter  IS   

Sagland - Kydland 

Naturfare  MS MS 

Virksomhetsbasert fare  LS LS 

Kritisk infrastruktur   LS LS 

Sårbare objekter   IS IS 

Kydland – Bollestad 

Naturfare MS MS MS 

Virksomhetsbasert fare LS LS LS 

Kritisk infrastruktur  LS LS LS 

Sårbare objekter  IS IS IS 

 

Samlet konsekvens  LS LS-MS MS 

Rangering  1 2 3 

SS = Svært sårbart,  MS = Moderat sårbart, LS = Lite sårbart, IS = Ikke sårbar.   
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 Innledning 

 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 tungbil andel 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. 

 Mål for prosjektet 

Statens vegvesen har fastsatt følgende mål for prosjektet [1] 

Samfunnsmål 

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

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

Herunder:  

Regjeringen vil i planperioden særlig prioritere å øke trafikksikkerheten, forbedre framkommelig-heten 
og reduserer avstandskostnadene. 

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 
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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 

 Samfunnssikkerhet i arealplanlegging 

Plan- og bygningsloven stiller krav om gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) 
ved all arealplanlegging, jf. § 4.3: "Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten 
påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, eller selv foreta en slik analyse. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område 
med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. 
Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder 
forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap." 

Videre stiller NVEs retningslinjer 2-2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» (rev. 2014) krav om at det 
ikke skal bygges i utsatte områder. Tilsvarende gir også andre lover og forskrifter krav om sikkerhet 
mot farer. Blant annet skal det tas hensyn til beregninger om fremtidens klima. Se oversikt over 
styrende dokumenter til slutt i rapporten. 

Denne ROS-analysen vurderer og analyserer relevante farer, sårbarheter og risikoforhold ved det 
aktuelle planområdet, og identifiserer behov for sårbarhets- og risikoreduserende tiltak i forbindelse 
med fremtidig utvikling av området. Forhold knyttet til forventet fremtidig klima er en integrert del av 
analysen. 

 Forutsetninger og avgrensninger ROS-analyse 

Følgende forutsetninger og avgrensninger er gjeldende for denne analysen: 

• ROS-analysen er en overordnet og kvalitativ grovanalyse. 
• Den er avgrenset til temaet samfunnssikkerhet slik dette brukes av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).  
• Analysen omfatter farer for tredjeperson, og tap av stabilitet og materielle verdier.  
• Vurderingene i analysen er basert på foreliggende dokumentasjon om prosjektet. 
• Analysen tar for seg forhold knyttet til driftsfasen (ferdig løsning), dersom ikke helt spesielle 

forhold knyttet til anleggsfasen som vil ha betydning for utenfor anleggsområdet (samfunnet 
og tredje person) avdekkes. 

• Analysen omhandler enkelthendelser, ikke flere uavhengige og sammenfallende hendelser. 
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 Begreper og forkortelser 

Tabell 4 - Begreper og forkortelser. 

Uttrykk Beskrivelse 

Konsekvens Mulig følge av en uønsket hendelse. Konsekvenser kan uttrykkes med 
ord eller som en tallverdi for omfanget av skader på mennesker, tap av 
stabilitet eller materielle verdier. Det vil alltid være usikkerhet knyttet til 
hva som vil bli konsekvensene. 

Risiko Uttrykk for kombinasjonen av sannsynlighet for og konsekvensen av en 
uønsket hendelse. 

Risikoanalyse Systematisk fremgangsmåte for å beskrive og beregne risiko. 
Risikoanalysen utføres ved kartlegging av uønskede hendelser, deres 
årsaker, sannsynlighet og konsekvenser. 

Risikoreduserende tiltak Tiltak som påvirker sannsynligheten for eller konsekvensen av en 
uønsket hendelse. Risikoreduserende tiltak består av forebyggende tiltak 
og konsekvensreduserende tiltak. 

Safety Sikkerhet mot uønskede hendelser som opptrer som følge av en eller 
flere tilfeldigheter. 

Samfunnssikkerhet Evnen samfunnet har til å opprettholde viktige samfunnsfunksjoner og å 
ivareta borgernes liv, helse og grunnleggende behov under ulike former 
for påkjenninger. 

Sannsynlighet I hvilken grad det er trolig at en hendelse vil kunne inntreffe. 

Security Sikkerhet mot uønskede hendelser som er resultat av overlegg og 
planlegging. 

Sårbarhet Manglende evne hos et analyseobjekt til å motstå virkninger av en 
uønsket hendelse, og til å gjenopprette sin opprinnelige tilstand eller 
funksjon etter hendelsen. 

Ekom Elektronisk kommunikasjon. Med ekom menes all form for elektronisk 
kommunikasjon og den infrastrukturen som må være tilstede for at 
kapasitetskrevende tjenester skal fungere. 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 

SVV Statens vegvesen 

Variantområde Et avgrenset område i korridor for ny veg hvor det er flere ulike varianter 
for vegtrase (område med flere varianter).  
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 Om analyseobjektet 

 Planområdet  

Planområdet strekker seg i sørøst fra heiområdene vest 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. 
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Figur 2-1 - Oversiktskart dagens veg. 
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Landskapet 

I store deler av området er det et krevende 
terreng og landskap å føre en ny vegtrase 
gjennom, med de krav til kurvatur og stigning 
som gjelder for veg som skal dimensjoneres for 
110 km/t.  

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

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

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

  

 

  

 
Figur 2-2. Fedafjorden sett mot sørvest utover fjorden. 

 
Figur 2-3. Moi, Moen med Hovsvatnet i forgrunnen og 
Lundevatnet i bakgrunnen. 

 
Figur 2-4. Hovsvatnets arm inn mot Drangsdalen til venstre. 

 
Figur 2-5. E39 ved Bue og Kydlandsvatnet,  fv. 504 mot 
Varhaug til venstre. 
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 Vegutforming  

 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, vil ha 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. 

 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 
[26]. Maksimal lengdefall i tunneler skal ikke overskride fem prosent. være minimum 10 m berg 
mellom tunnelløpene, dvs. min. 21 m mellom senterlinjene i hver av tunnelløpene. 

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

 

 Figur 2-6 - Tverrprofil hovedveg 110 km/t, 20 m vegbredde. 
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Figur 2-7 -To separate tunnelløp etter Vegnormal N500 Vegtunneler. 

 

 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. 

 Hovedalternativ  

 To korridorer i Agder og tre i Rogaland 

Planområdet berører åtte kommuner og to fylker og krysser ulike landskapsregioner. Gjennom en 
omfattende prosess med søk og utvikling av alternativer og påfølgende siling, er det avgrenset 
korridorer hvor det skal utredes og anbefales trase for ny E39. Vegkorridorene i Agder og i Rogaland 

Figur 2-8: Eksempel på planskilt kryss fra vegnormalene håndbok N100. 
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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 2-9):  
• 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 områder 

med to varianter i korridoren. 
• Korridor R2: Tronåsen – Moi – Ualand – Sagland – Bue – Bollestad. Det er ett område 

med to varianter i korridoren 
• Korridor R3: Tronåsen – Moi – Grøsfjell – Sagland – Bue – Bollestad. Det er to områder 

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

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

 

Tabell 5 - 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 
- Lølandsvatn 

- Opofte 
- Birkeland 
- Flikka 

- Moi 
- Årrestad  
- Vikeså 
- Bue 
- Bollestad 

- Moi 
- Årrestad  
- Sagland 
- Bue 
- Bollestad 

- Moi 
- Grøsfjell 
- Sagland 
- Bue 
- Bollestad 

Sideveg - Lølandsvatn 
– Flikka, 
5,6 km   

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

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

- Rv. 42 Lomeland -
Eigestad 2,3 km 

- Grøsfjell – Eia 
fv. 501, 6,8 km  

*Lengden på strekningen avhenger av valg av variant 

 

 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. 
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 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 [27][28][29]. De anbefalte variantene i alle delområdene inngå i konsekvensvurdering og 
evaluering av sammenhengende korridorer mellom Lyngdal vest og Ålgård. Det er fire områder med 
varianter i Rogaland, knyttet til korridor R1, R2 og R3. Det er ingen varianter i korridor A1 og A2 i 
Agder. 

  

Figur 2-9: Oversikt over korridorer og varianter for E39 Lyngdal vest-Ålgård 
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Områdene med varianter er, se også Figur 2-10: 

• Område V1 Skjeggestad – Eide, i korridor R3 
o Variant V1a Drangsdalen daglinje 
o Variant V1a Drangsdalen tunnel 

• Område V2 Hovsvatn – Oksafjell, i korridor R1 
o Variant V2a Ualand nord 
o Variant V2b Ualand sør 

• Område 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 2-10: Oversikt over variantområder 
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 Metode 

 Innledning 

Analysen av risiko for menneskers liv og helse, stabilitet og materielle verdier følger hovedprinsippene 
i NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger [S1]. Analysen følger også retningslinjene i DSBs veiledning 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging [S9] og hensyntar NVEs veiledning Nasjonale og 
vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging. -Grunnlag for innsigelse 
|31|. 

Risiko knyttes til uønskede hendelser, dvs. hendelser som i utgangspunktet ikke skal inntreffe. Det er 
derfor knyttet usikkerhet til både om hendelsen inntreffer (sannsynlighet) og omfanget (konsekvens) 
av hendelsen dersom den inntreffer. Vurdering av usikkerhet gjøres basert på det kunnskaps-
grunnlaget som legges til grunn for ROS-analysen. 

Det bemerkes at analysen er gjennomført for en plan på kommunedelplannivå og i utgangspunktet 
skal ROS-analysen da gjennomføres som en overordnet analyse som stopper ved gjennomført 
sårbarhetsvurdering. Det gjennomføres dermed ikke en hendelsesbasert risikoanalyse for de 
foreslåtte korridorene og variantene. Bakgrunnen for dette er at analysen er utarbeidet til en plan på 
overordnet nivå som skal etterfølges av detaljreguleringsplaner for valgt korridor. Da vil også 
kunnskapsgrunnlaget om de aktuelle områdene traseen går gjennom være større. Det vil gi mulighet 
for ROS-analyser med et høyere detaljnivå. Dette er også i tråd med føringene gitt av DSB [S9] for 
ROS-analyser i arealplaner 

Det er gjennomført en innledende farekartlegging hvor relevante farer tas med videre til en 
sårbarhetsvurdering. Farer som vurderes med moderat eller høy sårbarhet, vurderes i en detaljert 
risikoanalyse i neste planfase.  

Gjennom fareidentifikasjonen og sårbarhetsanalysen vil det bli fremmet tiltak som foreslås 
implementert. Disse sårbarhets- og risikoreduserende tiltakene oppsummeres i kapittel 9. 

 Fareidentifikasjon 

Med fare menes forhold som kan medføre konkrete stedfestede hendelser. En fare er derfor ikke 
stedfestet og kan representere en gruppe hendelser med likhetstrekk. I kapittel 5.1 gjøres det en 
systematisk gjennomgang av analyseobjektet i en tabell basert på DSBs veiledning 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging [S9] og andre veiledninger utarbeidet av relevante 
myndigheter. Det benyttes oppdaterte kartgrunnlag til fareidentifikasjonen [16]. 
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 Sårbarhetsvurdering 

De farer som fremstår som relevante gjennom innledende farekartlegging, tas videre til en 
sårbarhetsvurdering i kapittel 7 og 8. I denne analysen graderes sårbarhet slik: 

Tabell 6 - Sårbarhetskategorier 

Sårbarhetskategori Beskrivelse 

Svært sårbart (SS) 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår 

Moderat sårbart (MS) 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår 

Lite sårbart (LS) Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og områdets 
funksjonalitet rammes ubetydelig 

Ikke sårbart (IS) 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes  

 

I vurdering av sårbarhet er dette sett opp mot konsekvensområdene liv og helse, materielle verdier og 
stabilitet. Med stabilitet menes svikt i kritiske samfunnsfunksjoner og manglende dekning av 
grunnleggende behov hos befolkningen. 

Det vil være naturlig at det gjennomføres en detaljert risikoanalyse i neste planfase for farer hvor 
analyseobjektet fremstår som moderat eller svært sårbart. Sårbarhet kan omtales som det motsatte av 
robusthet, og sårbarhetsbegrepet brukes når en er opptatt av konsekvensene av en inntruffet 
hendelse. 
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 Arbeidsprosess ROS-analyse  
Det er i forbindelse med utarbeidelsen av ROS-analysen for E39 Lyngdal vest- Ålgård gjennomført 
flere heldagsseminarer der relevante eksterne aktører har deltatt sammen med ressurser fra 
prosjektet både fra Statens vegvesen og Norconsult. Formålet med seminarene var en gjennomgang 
av farer og sårbarheter knyttet til etablering av ny E39. Målsettingen med heldagsseminarene var å 
sikre at lokal kunnskap og erfaring ble integrert i ROS-analysen.  

Heldagsseminarene ble gjennomført i Kristiansand og Stavanger, og målsettingen har vært å vurdere 
sammenhengen mellom samfunnssikkerhet og innholdet i arealplanen knyttet til ny E39. Seminarene 
hadde fokus på:  

1. Forhold i omgivelsene som kan true prosjektet og hvordan? 
2. Forhold i prosjektet som kan true omgivelsene og hvordan? 

Innspillene fra heldagsseminarene er innarbeidet i denne ROS-analysens farekartlegging og 
sårbarhetsvurdering.  

 Heldagsseminar Vest-Agder  

Heldagsseminaret for korridorer og strekninger i Vest-Agder ble gjennomført i regi av Statens 
vegvesen 20. september 2017 med Norconsult som prosessledere. Her ble strekninger og korridorer 
frem til fylkesgrensen mot Rogaland vurdert og diskutert. Deltakere ved heldagsseminaret er 
presentert i Tabell 7. 

Tabell 7 - deltakere ved heldagsseminar Vest-Agder. 

Navn Virksomhet 

J. Martin Mathiassen  Farsund kommune  
Nina Nissestad  Kvinesdal kommune  
Terje Aamot  Flekkefjord kommune  
Steinar Ness  Flekkefjord kommune  
Jørn Weiderman  Mattilsynet  
Arne Espeland  Mattilsynet  
Terje Rølland  PTSS/AMK 
Sten R. Eik  PTSS/AMK  
Yngve Årøy  Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder  
Helge Olsen  Agder Energi Nett AS  
Torbjørn Høyland  Brannvesenet sør  
Thomas Kaaløy Jensen  Nye veier  
Torun Lynnebakken SVV 
Trygve Håland SVV 
Bjarte Sandve  SVV 
Nils R. Tvedt  SVV 
Ivar Skyberg Norconsult  
Anine Jensen  Norconsult 
Kevin H. Medby Norconsult (prosessleder) 
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 Heldagseminar Rogaland  

Heldagsseminaret for korridorer og strekninger i Rogaland ble gjennomført i regi av Statens vegvesen 
21. september 2017 med Norconsult som prosessledere. Her ble strekninger og korridorer fra 
fylkesgrensen mot Vest-Agder og frem til Sandnes vurdert og diskutert. Deltakere ved 
heldagsseminaret er presentert i Tabell 8. 

Tabell 8 - Deltakere ved heldagseminar Rogaland. 

Navn Virksomhet 

Torbjørn Corneliussen  Sandnes kommune  

Gorm Kjemli  Sandnes kommune  

Bjørn Nysted  Eigersund kommune  

Magne Eikanger  Eigersund kommune  

Erling Gundersen  Gjesdal kommune  

Kristian Nomedal Bjerkreim kommune  

Ole Bjørn Maråk Time kommune 

Øystein Brennsæter Lund kommune 

Tom K. Meyer  Rogaland brann og redning 

Kenneth Vik  Rogaland brann og redning  

Ivar Mæland  Rogaland brann og redning  

Morten Falkeid  Helse Stavanger HF 

Kåre Strand  Klepp kommune  

Magnar Sandstøl  Sør-vest politidistrikt 

Arne Espeland  Mattilsynet  

Sigrunn Hauge  Mattilsynet  

Wenche Knutsen Mattilsynet  

Lars Ove Gidske  NVE 

Terje Nevland  Lyse elnett 

Aleksander Klungland  Dalane nett  

Ivar Langvik  Fylkesmannen i Rogaland 

Thomas Kaaløy Jensen  Nye veier  

Trygve Håland SVV 

Bjarte Sandve SVV 

Bjørn Kristian Røyland  SVV 

Tor Skårland  SVV 
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Navn Virksomhet 

Ivar Skyberg Norconsult  

Anine Jensen  Norconsult 

Kevin H. Medby Norconsult (prosessleder) 

 Heldagsseminar ny korridor  

I forbindelse med at ny korridor ble vedtatt inn i videre planarbeidet ble det gjennomført et 
heldagsseminar i regi av Statens vegvesen med Norconsult som prosessledere 6. februar 2018. Her 
ble ny korridor på fellesstrekningen for korridor R2 og R3 Sagland – Bue vurdert og diskutert. 
Deltakere ved heldagsseminaret er presentert i Tabell 9. 

Tabell 9 -deltakere ved heldagsseminar ny indre korridor 

Navn  Virksomhet  

Kristian Nomedal  Bjerkreim kommune  

Øystein Brennsæter  Lund kommune  

Bjørn Nystad  Eigersund kommune  

Jarle Bø Hå kommune 

Ole Bjørn Maråk  Time kommune  

Tom K. Meyer  Rogaland brann og redning IKS 

Ivar Mæland Rogaland brann og redning IKS  

Kenneth Vik  Rogaland brann og redning IKS  

Ivar Langvik  Fylkesmannen Rogaland 

Arne Espeland Mattilsynet 

Terje Nevland  Lyse Elnett AS  

Anne Stine Johnson  Nye Veier  

Thomas Kaaløy Jensen  Nye Veier 

Torun Lynnebakken  SVV 

Trygve Håland SVV 

Bjarte Sandve  SVV 

Tor Oscar Walskaar SVV 

Anine Jensen Norconsult  

Kevin Medby Norconsult (prosessleder) 
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 Fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering 

 Innledende farekartlegging 

Nedenfor følger en kartlegging over relevante farer for planområdet. Kartleggingen tar utgangspunkt i 
DSBs veiledning Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging [S9], men tar også for seg forhold 
som etter faglig skjønn vurderes som relevante for dette analyseobjektet. Denne innledende 
farekartleggingen er gjennomført for planområdet som helhet. Dersom det identifiseres særskilte 
forhold vurderes dette der det er relevant ved de ulike korridorer og traseer.  

 Naturbaserte farer 

Dette omfatter naturlige, stedlige farer som gjør planområdet sårbart og utsatt for uønskede hendelser 

Skredfare (snø, is, stein, leire, jord) 

I følge DSB og NVEs kartinnsynsløsninger vil store deler av trasé ved alle korridorer gå i eller i 
umiddelbar nærhet til aktsomhetsområder1 for snøskred, jord- og flomskred, samt steinsprang. Det er 
også flere områder hvor det tidligere har gått skred. Det er på dette plannivået ikke gjennomført 
detaljerte kartlegginger av skredfaren, men det er gjennomført geotekniske og ingeniørgeologiske 
vurderinger [20][21]. Tema er relevant for planområdet, og vurderes basert på aktsomhetskart og 
foreløpige gjennomførte vurderinger. 

Ustabil grunn 

NVE atlas kartinnsynsløsning viser ingen identifiserte områder med kvikkleire for planområdet. Det 
kan likevel være områder med ustabil grunn. Det er gjennomført en overordnet kartlegging av 
grunnforhold, i hovedsak basert på kvartærgeologiske kart [21]. Det er ikke utført grunnundersøkelser 
i nåværende fase. Kvartærgeologiske kart viser at stor del av veglinjene ligger i områder med bart fjell, 
morenemateriale og elveavsetninger og befinner seg over marin grense. Derfor kan en utelukke fare 
for leire/kvikkleire skred. Likevel kan løsmassene i vann vise bløte avsetninger. De overordnede 
vurderingene konkluderer blant annet med at det ikke forventes store geotekniske utfordringer utover 
de konvensjonelle kravene for høye vegskjæringer og vegfyllinger. På bakgrunn av den utførte 
overordnede vurderingen og at det ikke er gjort geotekniske undersøkelser gjøres det ikke ytterligere 
vurderinger av temaet i analysen. Temaet vil bli fulgt opp når valg av veglinje er utført.   

Flom i vassdrag (herunder isgang) 

Det er kartlagte 200 års flomsoner som vil kunne påvirke ny E39. Det er også aktsomhetssoner2 for 
flom ved de fleste vann og tjern langs planområdet. Det er i forbindelse med kommunedelplanen 
                                                      
1 Aktsomhetsområdene for skred er basert på datasett fra NVE. Aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonalt dekkende 
kartserie som viser potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå. Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en 
datamodell som gjenkjenner mulige kildeområder (løsneområder) for steinsprang ut fra helning på terrenget og geologisk 
informasjon. Fra hvert kildeområde er utløpsområdet for steinsprang beregnet automatisk. Aktsomhetsområder for jord- og 
flomskred viser potensielle utløpsområder for alle typer løsmasseskred bortsett fra kvikkleireskred og store flomskred i slake 
elveløp. Aktsomhetskart for jord- og flomskred viser områder som potensielt kan bli rammet av disse skredtypene. Kartet er 
ment som et grunnlag for en første vurdering av jord- og flomskredfare i forbindelse med arealplanlegging og utbygging, i 
områder der skredfaren ikke er kartlagt mer detaljert. Kartene er laget ved hjelp av to ulike numerisk-topografisk modeller; en for 
kildeområder og en for skredutløp der inngangsparametrene er manuelt kalkulert og justert i forhold til terrengform, geologi og 
tidligere skredaktivitet i området. Aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonalt dekkende kartserie som viser potensielt 
snøskredutsatte områder på oversiktsnivå. Kartene viser potensielle løsneområder og utløpsområder for snøskred. 
Aktsomhetsområdene er først og fremst ment som et grunnlag for vurdering av skredfare i arealplaner på kommuneplannivå. 
Områdene sier ingenting om sannsynlighet for snøskred. 
2 NVEs aktsomhetsområder for flom er et nasjonalt kart på oversiktsnivå som viser hvilke arealer som kan være utsatt for 
flomfare. Kartet vil aldri kunne bli helt nøyaktig, men er godt nok til å gi en indikasjon på hvor flomfaren bør vurderes nærmere, 
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gjennomført en overordnet flomvurdering for utvalgte delstrekninger på ny E39 [4], hvor det kun er gitt 
grove anslag på flomstørrelser og flomvannstander, vurderingen legger til grunn at det må 
gjennomføres mer detaljerte beregninger for videre planlegging og prosjektering.  Temaet vurderes 
som relevant for planområdet. 

Havnivåstigning, stormflo og bølgepåvirkning 

Havnivåstigning vurderes kun under for strekningen Lyngdal vest – Feda som er felles for korridor A1 
og A2 i Agder. For resten av planområdet er ikke temaet havnivåstigning relevant.  

Vind/ekstremnedbør (overvann) 

Ny trasé for E39 Lyngdal vest – Ålgård kan være utsatt for vind og ekstremnedbør i varierende grad, 
og det vil kunne være ulik grad av påvirkning ved de ulike korridorer.  

Både Klimaprofil Agder og Rogaland [2][3] fokuserer på at klimaendringene vil særlig føre til behov for 
tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann. Nedbørsepisoder vil øke vesentlig i 
intensitet og hyppighet. Dette vil føre til mer overvann. Det forventes flere og større regnflommer. 
Årsnedbøren i Rogaland og Agder er beregnet å øke med ca. 10 % og det foreslås et klimapåslag på 
minst 40 % på regnskyll med kortere varighet enn 3 timer. Den påpeker også at det beregnes en 
betydelig reduksjon i snømengdene i lavere liggende områder, mens høyereliggende fjellområder vil 
kunne få økende snømengder mot århundret. Under arbeidet med analysen er det også kommet frem 
fra driftspersonell i Statens vegvesen at det i dag oppstår fallvinder spesielt ved større vann som bl.a. 
Ørsdalsvannet og langs Fedafjorden. Disse kan utgjøre en sårbarhet spesielt der hvor en vil gå fra 
tunnel og over på bru. Tema vurderes som relevant for planområdet.  

Skog- / lyngbrann 

Ny E39 vil gå gjennom store ubebygde områder preget av dyrket mark og skog. At hendelser på ny 
veg skal forårsake skog-/ lyngbrann vurderes ikke som stor, men det er større sannsynlighet for at det 
kan inntreffe i anleggsfasen. En skogbrann i områder langs ny veg vil kunne påvirke 
fremkommeligheten i en begrenset periode. Tema vurderes som relevant for planområdet. 

Radon 

Nytt tiltak er en Europaveg og vil ikke medføre langvarig personopphold. Tema vurderes ikke som 
relevant for planområdet.  

 Virksomhetsbasert fare 

Her vurderes risikoelementer som er typisk knyttet til virksomheter og aktiviteter innenfor eller i 
umiddelbar nærhet til planområdet/ tiltaket.  

Brann/eksplosjon ved industrianlegg 

Det er mottatt kartverk fra DSB med oversikt over alle anlegg hvor det oppbevares farlige stoffer og 
eksplosjonsfarlige stoffer. Dette vurderes for de korridorer dette er relevant, tema vurderes som 
relevant for planområdet.  

Kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning 

Planforslaget legger ikke til rette for utbygging av virksomhet som kan medføre kjemikalieutslipp eller 
annen akutt forurensning. Det vurderes heller ikke at det er eksisterende anlegg som vil kunne ha 
                                                      
dersom det er aktuelt med ny utbygging. Informasjonen i kartet kan benyttes som et første vurderingsgrunnlag i 
konsekvensutrednings- og/eller risiko- og sårbarhetsanalyser tilknyttet kommuneplanen og for å identifisere potensielle 
fareområder for flom. De potensielle fareområdene kan legges til grunn ved fastsetting av flomhensynssoner og 
planbestemmelser. Aktsomhetsområder for flom er produsert på bakgrunn av hydrologiske modeller, basert på erfaring fra 
norske vassdrag og en digital terrengmodell. Aktsomhetskartet viser hvilke områder som potensielt kan være flomutsatt. 
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utslipp som er fare for og vil påvirke ny E39. Det kan forekomme utslipp i forbindelse med 
trafikkulykker og transport av farlig gods, men dette vurderes under temaet transport farlig gods. Det 
kan også forekomme utslipp og akutt forurensning under anleggsfasen, og det er viktig at entreprenør 
ivaretar sikker drift av maskiner og kjøretøy for å unngå kjemikalieutslipp eller akutt forurensning. 
Tema vurderes ikke som relevant for planområdet.  

Transport av farlig gods 

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. Det forekommer transport av farlig gods på eksisterende E39 og 
dette vil det også gjøre på ny veg. Det er en nasjonal målsetting om å få godstransporten i større grad 
over på båt og tog i årene fremover og det kan påvirke mengden farlig gods på strekningen i 
fremtiden, men her er det svært stor usikkerhet. Transport av farlig gods vil foregå på hele 
strekningen, og vil i liten grad utgjøre noe forskjell på strekningene. Det er identifisert at ulike 
strekninger kan medføre forskjell i sårbarhet på tilførselsveger til ny E39, spesielt knyttet til vegnettet i 
Egersundområdet.   

DSB gjennomførte en større kartlegging av transport av farlig gods på hovedvegnettet i 2012. Det 
transporteres i dag på eksisterende E39 farlig gods i samtlige ADR klasser, bortsett fra 4.3, 5.2, 6.2. 
Det transporteres også en del farlig gods på jernbanen som flere steder på korridorer gå nær ny E39. 
Det har mellom 2006 og 2015 vært rapportert få uhell ved transport farlig gods gjennom kommunene. 
Tema er vurdert som relevant for planområdet. 

Elektromagnetiske felt 

Nytt tiltak er en hovedveg og vil ikke medføre langvarig personopphold. Elektromagnetiske felt 
vurderes ikke som relevant for planområdet.  

Dambrudd 

Det er flere eksisterende kraftverk og vannkraftverk langs planforslaget til ny E39. Tema vurderes 
som relevant for planområdet. 

 Infrastruktur 

Her vurderes risikoelementer som er typisk knyttet til infrastruktur innenfor eller i umiddelbar nærhet til 
planområdet/ tiltaket.  

VA-anlegg/-ledningsnett 

Planområdet for ny E39 er stort og det kan være flere konflikter med eksisterende VA-anlegg og 
ledningsnett. Store deler av planområdet har imidlertid begrenset bebyggelse og således lite 
ledningsnett. Det må etableres dialog med kommunene for å forsøke å redusere konfliktpunktene i 
størst mulig grad. VA-ledningsnett og -installasjoner er ikke vurdert som relevant i denne 
planfasen.  

Trafikkforhold 

Trafikkforhold inngår under alle temaer som vurderes i denne ROS-analysen. Det er også gjennomført 
flere trafikksikkerhetsrevisjoner for å forbedre løsningene i planprosessen. Temaet er derfor vurdert 
til å ikke være relevant for planområdet.  

Eksisterende kraftforsyning og e-kom 

Det er større anlegg for kraftforsyning i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Temaet vurderes 
som relevant. 
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Det bemerkes at det i denne planfasen ikke er gjort vurdering knyttet til e-kom infrastruktur som f.eks. 
fibertrasér mv.    

Drikkevannskilder 

Det er flere inntakspunkter til vannverk som har varierende størrelse og leveranse til antall abonnenter 
i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Tema vurderes som relevant for planområdet. 

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy 

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy og omkjøringsmuligheter i anleggsfasen vurderes som 
relevant for planområdet.  

Slokkevann for brannvesenet 

Det er en del vann og tjern langs planområdet som vil kunne benyttes som slokkevann. Ved slokke- 
og redningsarbeid i tunnel skal det ved lengre tunneler tilrettelegges med slokkevann (evt. alternativ til 
dette), for slokkearbeid utenfor tunneler vil brannvesenet måtte medbringe slokkevann på tankbil eller 
bruke vannforekomstene. For tunneler over 500 meter må det utarbeides egen ROS-analyse i henhold 
til Tunnelsikkerhetsforskriften og temaet vil bli grundig vurdert i den sammenheng. Temaet vurderes 
ikke som relevant for nåværende planfase.   

Tunneler og tunnelsikkerhet 

Transportsikkerhetshåndboken [22] oppsummerer viktig forskning om hvordan ulike egenskaper og 
parametere påvirker sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser:  

Statistikk viser at i byer og tettsteder er vei i tunnel generelt sikrere enn vei i dagen, - antall hendelser 
pr. km vei er noe lavere i tunneler. Belysning, økning av tunnelbredde og reduksjon av stigninger 
påvirker trafikksikkerhet i tunnel. Lange tunneler regnes som noe mer sikre enn korte, men dette 
skyldes at overgangssonene mellom vei i tunnel og vei i dag bidrar mindre til risikoen i en lang tunnel 
enn i en kort. Toløpstunneler er sikrere enn ettløpstunneler, men forskjellen er ikke statistisk 
signifikant. 

Sammenlignet med en vei i dagen, kan en vei i tunnel ha positive og negative egenskaper i forhold til 
risiko (Siemens 1989). Faktorer som kan gjøre veier i tunnel sikrere enn veier i dagen er: 
 

• veier i tunnel har vanligvis ikke kryss eller avkjørsler 
• det er som regel liten eller ingen gang- og sykkeltrafikk i tunneler 
• veier i tunnel har ofte gunstigere linjeføring enn veier i dagen  

(færre krappe kurver og sterke stigninger) 
• veier i tunnel er ikke utsatt for rasfare  
• veier i tunnel er ikke utsatt for nedbør eller tradisjonelt vinterføre og brøyteproblemer 

 
Faktorer som kan gjøre veier i tunnel mindre sikre enn veier i dagen er blant annet: 
 

• trafikkarealet er begrenset; mulighetene for unnamanøvre i kritiske situasjoner er små 
• dagslyset er stengt ute og lysforholdene endres ofte sterkt ved kjøring inn og ut av tunnel 
• tilgangen på frisk luft reduseres og damp, tåke eller avgasser kan redusere sikten 
• ved ulykker og brann kan fluktveien bli blokkert og redningsarbeidet være vanskeligere enn på 

veier i dagen 
 
Det er gjort flere undersøkelser for å kartlegge ulykkesrisikoen i tunneler og faktorer som påvirker denne. 
Disse viser at ulykkesrisikoen i tunneler er høyest i overgangssonene mellom tunnelen og vei i dagen. 
Dagsonen rett før tunnelen har høyest risiko. Dette kan blant annet ha sammenheng med at veien her 
ofte ligger i skyggen og mer utsatt for glatt føre enn veier der sollyset slipper mer til. Den forholdsvis 
høye risikoen i den første delen av tunnelen kan ha sammenheng med at øyet ikke har rukket å tilpasse 
seg belysningsnivået i tunnelen.  
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Når det gjelder ventilasjonsanlegg, nødlommer, nødtelefon og kontinuerlig trafikkovervåking, er dette 
ikke utredet på dette stadiet i prosjektet, men Norconsult mener at dette er viktig for redningsetatenes 
mulighet til å utøve innsats. Videre forutsettes det at gjeldende standard for tunneler legges til grunn i 
det videre arbeidet i prosjektet. For alle tunneler over 500 meter skal det på et senere tidspunkt i 
prosjektet gjennomføres risikoanalyser av tunnelene jf. Tunnelsikkerhetsforskriften [S13]. For denne 
analysen er fremkommelighet for utrykningskjøretøy, overgangssoner og redusert sårbarhet for 
ytre påkjenninger vurdert som relevant for planområdet.  

 Sårbare objekter 

Her vurderes risikoelementer som er typisk knyttet til sårbare objekter innenfor eller i umiddelbar 
nærhet til planområdet/ tiltaket.  

Sårbare bygg3 

I og i umiddelbar nærhet til planområdet er det ikke mye tett bebyggelse, men det er kartlagt gjennom 
DSBs kartinnsynsløsning noen sårbare bygg som vil kunne påvirkes av ny E39. Dersom det 
kartlegges andre sårbare objekter vil det vurderes under hver enkelt korridor. Tema vurderes som 
relevant for planområdet. 

 Tilsiktede handlinger 

Forhold ved analyseobjektet som gjør det sårbart for tilsiktede handlinger 

Tilsiktede handlinger mot veganlegget 

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, og vurderes som kritisk infrastruktur for fremkommelighet. Det er 
ikke gjennomført overordnet vurdering av faren for tilsiktede handlinger på dette stadiet i prosjektet, 
men det vurderes at for kritiske deler av strekningen bør sees opp mot gjeldende trusselbilde og hva 
som på den tiden gjøres av analyser for andre vegstrekninger som Statens vegvesen planlegger. 
Tema vurderes ikke som relevant for denne planfasen. 

 Vurdering av usikkerhet 

Denne ROS-analysen er gjennomført for en kommunedelplan med flere ulike korridorer og varianter 
for trasé. Det er på dette overordnede plannivået mangelfullt grunnlag for gjennomføring av detaljerte 
analyser, noe som medfører usikkerhet knyttet til sårbarhetsvurderingene som er gjort. Ved 
vurderinger hvor grunnlaget er noe usikkert, er det konservativt vurdert høyere sårbarhet enn hva som 
kan være reelt. Dette avklares ytterligere i den etterfølgende planfasen. 

På grunn av det store planområdet har analysen et overordnet fokus. Det er identifisert og gjort 
vurderinger av beslutningsrelevante forskjeller for temaet samfunnssikkerhet. Slike overordnede 
vurderinger er alltid forbundet med en del usikkerhet i vurderingene. Det vil i forbindelse med den 
neste planfasen gjennomføres en detaljert hendelsesbasert ROS-analyse basert på funnene i denne 
analysen i tillegg til et mer detaljert og større kunnskapsgrunnlag.   

                                                      
3 Sårbare bygg" samsvarer med datasettet i kartinnsynsløsningen til DSB og omfatter barnehager, 
lekeplasser, skoler, sykehus, sykehjem, bo- og behandlingssenter, rehabiliteringsinstitusjoner, andre 
sykehjem/aldershjem og fengsler. 
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Vurderinger av sårbarheter for de ulike temaer, planområdet og omgivelsene er basert på historisk 
data der dette er tilgjengelig, erfaring innhentet fra relevante aktører på arbeidsmøter i forbindelse 
med utarbeidelsen av ROS-analysen og faglig skjønn.  

 Farer til sårbarhetsvurdering 

Følgende uønskede hendelser fremsto i fareidentifikasjonen som relevante under hver hovedkategori, 
og det gjøres en sårbarhetsvurdering av disse: 

 

• Naturbasert fare  
o Skredfare  
o Flom i vassdrag  
o Vind/ekstremnedbør  
o Skog-/lyngbrann 

• Virksomhetsbasert fare  
o Brann/eksplosjon ved industrianlegg 
o Transport av farlig gods  
o Dambrudd 

• Infrastruktur  
o Eksisterende kraftforsyning  
o Drikkevannskilder  
o Fremkommelighet for utrykningskjøretøy  
o Tunneler og tunnelsikkerhet  

• Sårbare objekter (herunder også sårbare bygg) 
• Andre særskilte forhold ved den enkelte korridor/ variant som ikke omfattes av de 

øvrige temaene 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A014   Versjon: 001 
    

 
 

   34  
 

 Sårbarhetsvurdering av variantene 

 Områder med flere varianter 

Ved tre tilfeller er det to alternative varianter for samme strekning, disse tilfellene knytter seg til 
korridorene R1 og R3. For disse er det gjennomført en full konsekvensvurdering og konkludert med 
den varianten som samlet sett er vurdert som best. Samfunnssikkerhet inngår i 
konsekvensvurderingen, Det er totalt tre område med flere varianter (variantområder) i hovedsak 
knyttet til korridor R1 og R3, men også for R2, alle ligger i Rogaland, se Figur 6-1 :  

• Variantområde V1 Skjeggestad -Eide i korridor R3: 
o Variant V1a Drangsdalen daglinje 
o Variant V1b 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 

 

Sårbarhetsvurderingene for de ulike variantene som er lagt til grunn i variantavklaringen er gjengitt 
videre i dette kapittelet.  Det bemerkes at det kun er gjort vurderinger for temaer som er vurdert som 
relevante for traséen, henholdsvis naturfarer, klima og infrastruktur (inkl. vurdering av tunneler). 
Vurderingene er hovedsakelig knyttet til forskjeller ved alternativene ut fra et 
samfunnssikkerhetsperspektiv.  

Følgende varianter er besluttet gjennom variantavklaringen [27][28][29][30] og inngår derfor videre i 
ROS-analysen:  

• V1a Drangsdalen daglinje 
• V2b Ualand sør  
• V3a Vikeså  
• V4a Søylandsdalen 
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Figur 6-1 - Delområder med varianter, korridorer i Rogaland. 

.  
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 Variantområde V1, Skjeggestad – Eide  

 

Figur 6-2 - Varianter i variantområde V1 

 Sårbarhetsvurdering V1  

I Tabell 10 under følger en overordnet vurdering av variantene V1a og V1b ut fra et 
samfunnssikkerhetsperspektiv.  

Tabell 10 - Vurderinger av variant V1a og V1b 

Variant  V1a og V1b 

NATURFARER 

V1a daglinje i Drangsdalen V1b tunnel i Drangsdalen 

DSB (kartinnsynsløsning) viser aktsomhetsområde for snøskred, jord- og flomskred og steinsprang. Det er også 
registrert flere skred i området. Togtrafikk kjører med redusert hastighet på pga skredfaren. 
 
Geologisk rapport [20]viser at påhuggsområdet for tunnel i bratte, høye og rasutsatte bergvegger i Drangsdalen. 
Spesielt det østlige påhugget med høy forskjæring liger i særlig rasutsatt terreng og i urområde..  
 
DSB kartinnsynsløsning viser aktsomhetsområder for flom som viser at ny E39 vil kunne påvirkes ved høy vannføring i 
Hovsvatnet. Flomsoner ikke kartlagt for Hovsvatnet.  Det er planlagt utfylling av Hovsvatnet og dette kan medføre 
endringer i vannstander. Beregningen gjort i overordnet flomvurdering [4] viser at masseutfyllingen kan gi en økning i 
flomvannstanden på 1-2 cm, maksimalt avløp øker med ca. 1 %. Det er ikke tatt hensyn til at overflatearealet til 
Hovsvatnet vil øke med økende flomvannstand, noe som tilsier at endringen blir litt mindre enn estimert.  Overordnet 
flomvurdering vurderer også at veien langs Hovsvatnet må legges minimum 3 – 3,5 høyere enn lav vannstand i 
Hovsvatnet. 

KLIMA 

V1a daglinje i Drangsdalen V1b tunnel i Drangsdalen 

Dagens veg gjennom Drangsdalen har utfordrende 
kjøreforhold om vinteren på dagens veg. Ny E39 får en 
vesentlig bedre standard og det forutsettes 
vedlikeholdsregime som gir «svart veg» hele året gjennom 
brøyting og salting. Likevel kan det forventes at det med 

V1b er mindre sårbar overfor klimatiske utfordringer. 
Overgangssoner mellom tunnel og dagsone er områder 
med noe økt sårbarhet da det kan oppstå glatte partier i 
slike soner.  
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forventet ÅDT vil kunne oppstå problem med å holde 
snømengden borte fra begge felt.  
 
Daglinje vurderes også mer sårbar overfor forventede 
endringer i klima, nedbør, jf. Klimaprofil Rogaland [3] også 
omtalt i fareidentifikasjon (kapittel 5.1) 
 

KRITISK INFRASTRUKTUR OG TUNNELSIKKERHET 

V1a daglinje i Drangsdalen V1 tunnel i Drangsdalen b 

V1a er planlagt parallelt med eksisterende jernbane og 
E39.  
 

I forbindelse med Østre tunnelpåhugg Drangsdalen vil 
trasé krysse eksisterende jernbane.  
 
Forskning viser at sannsynlighet for ulykker er lavere i 
tunnel enn ved i dagsoner, men konsekvensen kan være 
større i tunnel. Overgangssoner mellom tunnel og dagsone 
har høyere sannsynlighet for ulykker en tunnel forøvrig. 
 

FREMKOMMELIGHET UTRYKNINGSKJØRETØY 

V1A daglinje i Drangsdalen V1B tunnel i Drangsdalen 

Ved å etablere ny vegtrasé tilknyttet eksisterende veg kan 
fremkommeligheten under anleggsfasen reduseres, dette 
er spesielt sårbart for utrykningskjøretøy. Omkjøring vil 
kunne medføre vesentlig lengre utrykningstid. 

Ved utbygging av V1b i tunnel vil det kunne medføre økt 
utfordring for fremkommelighet for utrykningskjøretøy 
dersom en ulykke skulle inntreffe i tunnel. 

 Konklusjon V1 

Det er vurdert forskjeller i sårbarheten knyttet til variantene V1a og V1b. Norconsult vurderer V1b som 
best basert på et samfunnssikkerhetsperspektiv, grunnet sårbarhet for naturfarer og klima i V1a.  

Tunnel ved Eide er tilsvarende i overgangssoner for begge varianter, og V1a har derfor to 
overgangssoner knyttet til tunneler. V1b har fire overgangssoner da varianten er planlagt med tunnel 
gjennom Drangsdalen. Forskning viser at vegstrekninger i tunnel som regel har lavere sannsynlighet 
for ulykker. I tillegg er påvirkningen fra ytre omgivelser betydelig redusert. For ulykker i tunnel er 
sannsynligheten størst ved overgangssonene mellom tunnel og veg i dagen.  

Drangsdalen er skredutsatt hvor det har gått mange historiske skred og høy aktsomhetsfare for 
snøskred, jord- og flomskred, samt steinsprang. Variant V1b vil ikke være sårbar for skred når 
korridoren på de mest utsatte partiene går i tunnel.  

Ny firefelts veg av høy standard og med et forutsatt vedlikehold med svart asfalt året rundt, vil gi 
vesentlig bedre kjøreforhold enn ved dagens veg.  Til tross for høy standard på vedlikehold, vurderes 
tunnel å gi en sikrere framkommelighet og kjøreforhold, spesielt vinterstid.  

Variant V1b med tunnel vil måtte krysse jernbane ved østre tunnelpåhugg, mens V1a vil gå nær 
eksisterende jernbane og eksisterende E39 som vil påvirke fremkommeligheten under anleggsfasen. 
V1b kan ha større utfordringer med fremkommelighet til skadested ved delstrekninger i tunnel.  

For flere av elementene i vurdering av samfunnssikkerhet er det små forskjeller mellom variantene det 
samme gjelder det samlede bilde for de to variantene. Størst forskjell i sårbarhet er det for temaet 
skredfare og klimaforhold der V1b med tunnel vurderes som et mer robust alternativ enn V1a med 
dagstrekning. Variant V1b rangeres derfor samlet sett som den beste varianten.  
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Tabell 11 – Rangering av varianter  

Tema V1a Drangsdalen 
daglinje 

V1b Drangsdalen 
tunnel 

Tunneler og overgangssoner 1 2 

Naturfarer og klima 2 1 

Nærhet eller i konflikt med infrastruktur Vurdert likt 

Framkommelighet for utrykningskjøretøy 1 2 

Omkjøringsmulighet i driftsfase Vurdert likt 

Omkjøringsmulighet i anleggsfase 2 1 

Samlet rangering 2 1 

 Variantområde V2, Hovsvatn – Oksafjell 

 

Figur 6-3 - Varianter variantområde V2. 
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 Sårbarhetsvurdering V2 

I Tabell 12 under følger en overordnet vurdering av variantene V2a og V2b ut fra et 
samfunnssikkerhetsperspektiv.  

Tabell 12 - Vurdering av variant V2a og V2b 

VARIANT V2a og V2b 

NATURFARER 

V2a Ualand nord V2b Ualand sør 

 
DSB kartinnsynsløsning viser store aktsomhetsområder for snøskred og jord- og flomskred, samt noen få 
aktsomhetsområder for steinsprang ved variantene. 
 
Det er ikke kartlagt flomsoner ved planområdet her, og det forutsettes gjennomført i neste planfase.   
 

Ved behov for utfylling i Teksevatnet må det gjennomføres 
vurderinger knyttet til endring i vannveier og hvordan dette 
kan påvirke eventuelle flomregimer.  
 

 

KLIMA 

V2a Ualand nord V2b Ualand sør 

Klimaprofil Rogaland [3] fokuserer på at klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte 
problemer med overvann. Begge variantene vurderes å ha lik sårbarhet for dette temaet.  

KRITISK INFRASTRUKTUR OG TUNNELSIKKERHET 

V2a Ualand nord V2b Ualand sør 

V2a og V2b vurderes likt i forhold til tunnelsikkerhet og overgangssoner.  
 
For tungtransport fra Eigersund vurderes variantene likt, da påkoblingen fra lokalt vegnett vil skje ved Årrestad for 
begge varianter.  
 

 
Juvvatn er inntakspunkt for Ualand vannverk, sørvest for 
planlagt trasé ved variant V2a. 

 
Vest på Teksevatn nord for V2b er det dam ved et 
reguleringsmagasin. 

V2a har lite nærføring og konflikt med eksisterende 
infrastruktur. 

V2b har nærføring til eksisterende jernbane med to 
krysspunkt, samt nærføring med eksisterende 
kraftforsyning i området som vil ligge parallelt med trasé.  
 

 I oversendt kartverk fra DSB er det ved V2b markert et 
anlegg med eksplosive stoffer på Refsland. 

FREMKOMMELIGHET UTRYKNINGSKJØRETØY 

V2a Ualand nord V2b Ualand sør 

V2a er uavhengig fra eksisterende E39 og vil ikke medføre 
utfordringer for utrykningskjøretøy under anleggsfasen. 
Under drift vurderes det ikke å være noen forskjeller for 

V2b over Bilstad mot Årrestad er sammenfallende med 
dagens E39. Dette kan medføre utfordringer for 
utrykningskjøretøy under anleggsfasen, og omkjøringer 
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VARIANT V2a og V2b 

utrykningskjøretøy da utrykningstid og fremkommelighet 
knyttet til tunnel vurderes likt.  

kan medføre lengre utrykningstid. Under drift vurderes det 
ikke å være forskjeller for utrykningskjøretøy da 
utrykningstid og fremkommelighet knyttet til tunnel 
vurderes likt. 

 

 Konklusjon V2 

Det er ikke vurdert å være signifikante forskjeller mellom variantene knytt til forhold som tunnellengde, 
tunnelsikkerhet og klima. For naturfare vurderes variant V2b å være noe mer sårbar for skredfare 
basert på aktsomhetskart, begge varianter vil kunne være sårbare for flom, men V2b har større deler 
av strekningen nær ulike vann. Videre vil V2b ha noe mer nærføring med infrastruktur og dagens 
E39.. Ved uønskede hendelser når vegen er ferdig og i drift, vil det ikke være vesentlige forskjeller på 
de to variantene for utrykning enten fra Egersund eller Moi.  

Samlet sett er det vurdert å kun være marginale forskjeller for temaet samfunnssikkerhet. Det er ikke 
identifisert signifikante forskjeller mellom variantene og dermed heller ikke grunnlag for å rangere 
dem. 

Tabell 13 – Rangering av varianter V2a og V2b 

Tema V2a  
Ualand nord 

V2b  
Ualand sør 

Tunneler og overgangssoner Vurdert likt 

Naturfarer og klima 1 2 (marginalt) 

Nærhet eller i konflikt med infrastruktur 1 2 (marginalt) 

Framkommelighet for utrykningskjøretøy Vurdert likt 

Omkjøringsmulighet i driftsfase Vurdert likt 

Omkjøringsmulighet i anleggsfase Vurdert likt 

Samlet rangering Det er vurdert å kun være marginale 
forskjeller for temaet samfunnssikkerhet. 

Det er ikke identifisert signifikante 
forskjeller mellom variantene og dermed 
heller ikke grunnlag for å rangere dem. 
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 Variantområde V3, Oksafjell- Kydland 

 

Figur 6-4 - Varianter V3 

 Sårbarhetsvurdering V3 

I Tabell 14 under følger en overordnet vurdering av variantene V3a og V3b ut fra et 
samfunnssikkerhetsperspektiv.  

Tabell 14 - Vurdering av variant V3a og V3b 

VARIANT V3a og V3b 
 

NATURFARER 

V3a Vikeså V3b Litle Svela 

DSB kartinnsynsløsning viser noen få aktsomhetsområder 
for snøskred, samt jord- og flomskred. Det er ingen 
aktsomhetsområder for steinsprang ved V3a.  
 
. 
 

Større deler av traseen inngår i aktsomhetsområder for 
snøskred, steinsprang, samt noen mindre områder med 
aktsomhet for jord- og flomskred.  
Store deler av V3b er planlagt i tunnel og strekningen i 
tunnel er ikke sårbar for skred. Det er ved V3b 
tunnelpåhuggene som er sårbare for skred, her er det 
også størst aktsomhet på strekningen.  
 
 

200 års flomsone (NVE) ved utløpet av Svelavatnet hvor variant vil krysse elv i bru. I tegningsgrunnlaget er brokryssing 
tegnet høyt over Bjerkreimselva og flomvannføringer vil derfor ikke kunne berøre vegbanen, det vurderes at vegen må 
ligge minimum 5 meter over lav vannstand i Svelavatnet [4]. Ny veg vil passere Svelabekken over en kulvert. 
Bekkekrysning må dimensjoneres for flomvannføring og det vurderes at vegen må ligge minimum 2,5 m høyere enn 
elvebunnen 

KLIMA 

V3a Vikeså V3b Litle Svela 
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V3a har større deler av delstrekning i dagsone som vil 
kunne påvirkes av klima og ekstremnedbør.  
 

V3b vurderes å være mer robust enn V3a grunnet større 
del av strekningen i tunnel og mindre strekningen i dagen 
hvor veg kan påvirkes av klima og ekstremnedbør.  
 

KRITISK INFRASTRUKTUR OG TUNNELSIKKERHET 

V3a Vikeså V3b Litle Svela 

Variant V3a har én tunnel på delstrekning og har derfor to 
overgangssoner. V3a har færre overgangssoner og er mer 
robust for ulykker i overgangssoner.  
 
 

Variant V3b har to tunneler og fire overgangssoner.  
 
 

Begge varianter vil komme nær dam ved Storrheisvatnet som har rørgate i terreng til Vikeså.  

For eksisterende kraftforsyning er det to punkter der veg og kraftforsyning vil ha konflikt. 
 ved V3a.  

V3a er sammenfallende med eksisterende E39 ved Vikeså 
og Uadalsvatnet.  

V3b vil krysse eksisterende veg i bru. 

FREMKOMMELIGHET UTRYKNINGSKJØRETØY 

V3a Vikeså V3b Litle Svela 

Nærføring til eksisterende E39 kan medføre større 
utfordringer for fremkommelighet for utrykningskjøretøy og 
lengre utrykningstid under anleggsfasen. 

For fremkommeligheten for utrykningskjøretøy, vurderes 
redningsoppdrag ved ulykker i tunnel som mer utfordrende 
for utrykningskjøretøy enn ved veg i dagsone.  
 

 

 Konklusjon V3 

Det er forskjell i omfang av tunneler og overgangssoner mellom variantene. V3b har fire 
overgangssoner, mens variant V3a via Vikeså er planlagt med en tunnel – to overgangssoner. 
Lengden tunnel på V3b utgjør ca. dobbel lengde.  

Sårbarheten for naturfarer og klima er større ved V3a fordi den har lengre strekning i dagsone og vil 
påvirkes mer at naturfarer. Det er skredfare og flomfare ved begge alternativer. Det er gjort 
vurderinger av hvor høyt veg og bru må ligge for å ikke være sårbar for flom, og det er forutsatt at det 
tas hensyn til dette ved bygging av ny veg. Begge varianter kommer nær eller i umiddelbar nærhet til 
infrastrukturanlegg. Det skilles ikke mellom varianten på dette.  

Variantene gir lik framkommelighet via kryss på Bue og Vikeså. Fremkommeligheten i V3b kan bli 
hindret fra en side dersom det skjer hendelse i en tunnel på en delstrekning, men utrykningstiden er 
noenlunde lik for begge varianter.  

For omkjøring i driftsfase vurderes alternativene likt, mens under anleggsfasen er V3a i større grad 
tilknyttet eksisterende E39, og V3b vurderes derfor som noe mer robust under anleggsfasen når 
eksisterende E39 i større grad kan benyttes. 

Samlet sett er det vurdert å kun være marginale forskjeller for temaet samfunnssikkerhet. Det er ikke 
identifisert signifikante forskjeller mellom variantene og dermed heller ikke grunnlag for å rangere 
dem. 
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Tabell 15 – Rangering av varianter  V3a og V3b 

Tema V3a  
Vikeså 

V3b  
Litle Svela 

Tunneler og overgangssoner 1 2 

Naturfarer og klima 2 1 

Nærhet eller i konflikt med infrastruktur Vurdert likt 

Framkommelighet for utrykningskjøretøy Vurdert likt 

Omkjøringsmulighet i driftsfase Vurdert likt 

Omkjøringsmulighet i anleggsfase 1 2 (marginalt) 

Samlet rangering Det er vurdert å kun være marginale 
forskjeller for temaet samfunnssikkerhet. 

Det er ikke identifisert signifikante 
forskjeller mellom variantene og dermed 
heller ikke grunnlag for å rangere dem. 

 Variantområde V4, Kydland – Bollestad 

 

Figur 6-5 - Varianter variantområde V4. 

 Sårbarhetsvurdering V4 

I Tabell 16 under følger en overordnet vurdering av variantene V4a og V4b ut fra et 
samfunnssikkerhetsperspektiv.  
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Tabell 16 - Vurdering av variant V4a og V4b 

VARIANT V4a og V4b 

NATURFARER 

V4a V4b 

Ifølge DSB kartinnsynsløsning har V4a  deler av trasé i 
aktsomhetsområder for snøskred. Det er aktsomhet for 
steinsprang ved tunnelpåhugg nord ved Haraland og 
Nordåsen. Det er aktsomhetsområde jord- og flomskred 
som grenser inn mot trasé.  
 
Vassdraget ned mot Klungsvatn kommer nærmere variant 
V4a enn V4b. Nederst på strekningen vil flomvannstanden 
i Klugsvatnet være bestemmende for høydenivå på ny 
E39, vurderinger viser at det for en 200-års flom må tas 
høyde for en vanstandsstigning på ca 3,5 meter over 
gjennomsnittlig  bunnivå. Ved kryssingen av Opsalåna og 
Kjedlandsåna er E39 planlagt på høy bro hvor det vil være 
god margin til fremtidig 200-årsflom. ref. 1.5.4).  
 
 

Ifølge DSB kartinnsynsløsning er det noen få 
aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang ved trasé 
på V4b. Det er aktsomhetsområde for steinsprang ved 
tunnelpåhugg nord ved Haraland, samt aktsomhetsområde 
for jord- og flomskred som grenser inn mot trasé. 
 
V4b kommer også nært vassdraget ned mot Klungsvatnet, 
og det må tas høyde for 200-års flomvannstand på 3,5 
meter over gjennomsnittlig bunnivå. (ref. 1.5.4). 

KLIMA 

V4a V4b 

Klimaprofil Rogaland fokuserer på at klimaendringene vil 
særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte 
problemer med overvann. Nedbørsepisoder vil øke 
vesentlig i intensitet og hyppighet. Dette vil føre til mer 
overvann. Det forventes flere og større regnflommer. 
Årsnedbøren i Rogaland er beregnet å øke med ca. 10 % 
og det foreslås et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll 
med kortere varighet enn 3 timer. For temaet klima 
vurderes variantene likt.  

Klimaprofil Rogaland fokuserer på at klimaendringene vil 
særlig føre til behov for tilpasning til kraftig nedbør og økte 
problemer med overvann. Nedbørsepisoder vil øke 
vesentlig i intensitet og hyppighet. Dette vil føre til mer 
overvann. Det forventes flere og større regnflommer. 
Årsnedbøren i Rogaland er beregnet å øke med ca. 10 % 
og det foreslås et klimapåslag på minst 40 % på regnskyll 
med kortere varighet enn 3 timer. For temaet klima 
vurderes variantene likt. 

KRITISK INFRASTRUKTUR OG TUNNELSIKKERHET 

V4a V4b 

Variant V4a og V4b vurderes likt med hensyn på tunneler, 
overgangssoner og tunnelsikkerhet.  
 
V4a har nærføring til Opsal Camping sin vannkilde på 
Ålgård. Forsyner et begrenset antall personer.  
 
Det er også en kraftverkstunnel under terreng som ny veg 
vil krysse, dette gjelder både V4a og V4b.  
 
V4a krysser eksisterende kraftforsyning sør for tunnel i 
dagsone. 
 

Variant V4a og V4b vurderes likt med hensyn på tunneler, 
overgangssoner og tunnelsikkerhet.  
 
V4b har nærføring med Langavatnet like sør for Skurve 
som er et viktig for vannforsyningen for hele nord-Jæren. 
 
Det er dam ved Selstjørn i nærhet til V4b som er en 
forsyningsdam.  
 
Det er også en kraftverkstunnel under terreng som ny veg 
vil krysse, dette gjelder både V4a og V4b.  
 
V4b krysser eksisterende kraftforsyning ved delstrekning i 
tunnel.  

FREMKOMMELIGHET UTRYKNINGSKJØRETØY 

V4a V4b 

V4a har større deler av trasé tilknyttet eksisterende E39, 
men det vurderes at dette vil medføre litt større 
utfordringer knyttet til fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy under anleggsfasen.  

Ved ferdig løsning vurderes fremkommeligheten for 
utrykningskjøretøy likt ved begge varianter. 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A014   Versjon: 001 
    

 
 

   45  
 

VARIANT V4a og V4b 

 
Ved ferdig løsning vurderes fremkommeligheten for 
utrykningskjøretøy likt ved begge varianter.  

SÆRSKILTE FORHOLD; NÆRFØRING SKYTEFELT 

V4a V4b 

V4a har ikke nærføring med forsvarets skytefelt. V4b har går i sør inn på et skytefelt for forsvaret. 
Skytefeltet er i sporadisk bruk. Det er ukjent på nåværende 
tidspunkt hva konsekvensene for skytefeltet vil bli, men en 
må ta høyde for at dersom denne linjen blir valgt så må 
aktiviteten være av en slik art at det ikke medfører noen 
fare for trafikantene. V4b kan medføre at skytefeltet må 
innsnevres eller avvikles (konsekvenser av det er ikke 
vurdert nærmere på dette stadiet).  

 

 Samfunnssikkerhetsvurdering V4 

Det er vurdert forskjeller i sårbarheten knyttet til variantene V4a og V4b. Norconsult vurderer V4a som 
best basert på et samfunnssikkerhetsperspektiv, grunnet nærføring til Langevatn og forsvarets 
skytefelt i V4b.  

I forhold til naturfare er det forholdsvis likt vurdert for begge variantene. Det er registrert 
aktsomhetsområde for steinsprang ved tunnelpåhugg i begge alternativene. V4a har noe mer 
aktsomhetssone for snøskred enn V4b men alternativene vurderes som like på dette punktet da det er 
marginale forskjeller mellom dem, Videre vil V4a komme nærmere vassdraget ned mot Klungsvatn 
enn V4b. For begge variantene må det tas høyde for en flomvannstand for 200-års flom på 3,5 meter 
over gjennomsnittlig bunnivå. I tillegg må det tas høyde forsikkerhetsmargin (klimafaktor) på 1 meter. 
Variant V4a noe mer nærføring med eksisterende E39 noe som kan gi litt større utfordringer i forhold 
til fremkommelighet for utrykningskjøretøy under anleggsfasen. Men dette vurderes som løsbart 
gjennom faseplanlegging og involvering av nødetater ved anleggsplanlegging.  

Variant V4b har nærføring med Langavatnet like sør for Skurve (infrastruktur). Vannet er et viktig 
element i vannforsyningen for hele nord-Jæren. Sikring mot eventuelle utslipp fra veg og fra ulykker 
skal inngå i utforming av veganlegget på denne strekningen. Planavgrensningen gir også rom for å la 
vegtraseen gå noe lenger fra vannet. Variant V4b går i sør inn på Jolifjell skytefelt for forsvaret. 
Skytefeltet er i sporadisk bruk. Det er uavklart hva konsekvensene for skytefeltet vil bli dersom variant 
V4b blir lagt til grunn for ny E39. Dersom denne varianten blir valgt, må aktiviteten være av en slik art 
at det ikke medfører noen fare for trafikantene. V4b kan medføre at skytefeltet må innsnevres eller 
avvikles. 
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Tabell 17 – Rangering av varianter V4a og V4b 

Tema Variant V4a 
Søylandsdalen  

Variant V4b 
Jolifjell 

Tunneler og overgangssoner Vurdert likt 

Naturfarer og klima 1 2 

Nærhet eller i konflikt med infrastruktur 1 2 

Framkommelighet for utrykningskjøretøy 2 1 

Omkjøringsmulighet i driftsfase Vurdert likt 

Omkjøringsmulighet i anleggsfase 2 1 

Nærføring skytefelt  1 2 

Samlet rangering 1 2 
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 Sårbarhetsvurdering korridorer i Agder   

 Korridor A1, Lyngdal vest – Lølandsvatn 
– Tronåsen 

Korridor A1 består av:  

• Lyngdal vest – Feda  
Felles del med korridor A2 i sørøst jf. Figur 7-2.  

• Feda – Lølandsvatn – Tronåsen 
Separat strekning for korridor A1 med sideveg 
mellom Lølandsvatn og Flikka, jf.Figur 7-4. 

Kartet til høyre viser lokalisering til korridor A1. 

 

 

 A1/A2 - Lyngdal vest – Feda  

 
Figur 7-2. Oversiktskart over strekningen 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 og fv. 551. 

Figur 7-1. Skissekart over korridor A1 
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Nord for krysset på Opofte går vegen inn i en toløps Teistedalstunnel som munner ut ved Fedafjorden 
like nord for dagens bru. Her etableres det en ny firefelts hengebru parallelt med dagens. Traséen går 
i tunnel under Fedahei (Refstiheia) hvor strekningen ender i dagsonen ved Birkeland. 

 
Tabell 18 - 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 19 - Sårbarhetsvurdering Lyngdal vest – Feda 

STREKNING: A1/A2 - Lyngdal vest – Feda 
 

NATURFARER 

Skredfare Det er i DSBs kartinnsynsløsning kartlagt flere aktsomhetsområder for snøskred, jord- 
og flomskred, steinsprang og det har gått flere historiske skred i planområdet. Langs 
Fedafjorden hvor det er planlagt etablert tunnelpåhugg er det kartlagt 
aktsomhetsområde for skred og en må i den videre planprosessen etablere tiltak for å 
sikre overgangssonene mot skred. Det vises også til ingeniørgeologisk rapport [20].  
 
Det er også påhugg sør for ny tunnel ved Fedaheitunnelen med det potensielt ustabile 
bergpartiet Speilen 2, samt andre megablokker i forskjæring og påhuggsområdet [20].  
Det vurderes som moderat sårbart for skred.   

Flom i vassdrag Korridor over Feda krysser Fedaelva i bru nord for kartlagt flomsone. Bru over 
Fedafjorden er planlagt til å ligge høyt over vannstanden og vurderes som lite sårbart 
for eventuelle flomsituasjoner og episoder med høy vannføring. Se egen vurdering 
knyttet til havnivåstigning og stormflo over Fedafjorden.  

Vind/ekstremnedbør Klimaprofil Agder [2] er omtalt i fareidentifikasjonen kapittel 5.1.  
 
Bru over Fedafjorden kan være utsatt for sterke vindkast som kan påvirke kjøretøy som 
krysser bru. Det er kun bru som vurderes som moderat sårbart for sterke vindkast -
skilting og varsling bør vurderes i videre planleggings-/ prosjekteringsfaser 
Ekstremnedbør vil være relevant i forbindelse med overvannsproblematikk i dagsone, 
men det vurderes som lite sårbart gitt at det utformes løsninger for håndtering av 
drenering og overvann som hensyntar forventede endringer i klima. For strekninger i 
tunnel vil ikke ekstremnedbør påvirke sårbarheten for vegdrift.  

Havnivåstigning og 
stormflo 

Vurdering av havnivåstigning er basert på Havnivåstigning og stormflo – 
samfunnssikkerhet i kommunal planlegging av DSB [10] Flekkefjord (nærmeste 
målepunkt for Feda fjord) er returnivå stormflo 20 år på 91 cm, 200 år 110 cm, og 1000 
år 122 cm. Havnivåstigning med klimapåslag er 80 cm, og NN2000 over middelvann er 
10 cm. Beregning av stormflo og havnivåstigning for Flekkefjord kommune blir for 
sikkerhetsklasse to: 110cm+80cm -10cm= 180 cm. Da tallene er hentet fra Flekkefjord 
vil det være noe usikkerhet knyttet til tallene. Bru over Fedafjord vurderes ikke å være 
sårbart for havnivåstigning og stormflo.  
 

Skogbrann Delstrekning vurderes som ikke sårbart for skogbrann.  
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STREKNING: A1/A2 - Lyngdal vest – Feda 
 

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremgår det ikke anlegg med farlige stoffer eller 
eksplosjonsfarlige stoffer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Det er etablert et 
anlegg som er registrert med farlige stoffer vest under brukryssing, Kvina verft, samt et 
større anlegg innerst i Fedafjorden, Tinfos jernverk AS og Eramet Norway. Det 
vurderes at driften ved anleggene ikke vil påvirke sårbarheten til ny E39, men ny trasé i 
verstefall kan bli påvirket ved større hendelser på anleggene. Det vurderes likevel ikke 
at ny E39 vil måtte stenge ved hendelser her. Under anleggsfasen er det viktig å 
etablere dialog med anleggene da etablering av ny bru vil kunne medføre at fjorden må 
stenges i perioder for skipstrafikk.  
Det vurderes at E39 vil være lite sårbart for hendelser på industrianlegg, men at 
etablering av E39 kan medføre moderat sårbarhet for industrianleggene og driften her 
under anleggsfasen. 

Transport farlig gods Ved uhell som medfører brann/eksplosjon på ny E39 vil slokke- og redningsinnsats 
kunne være utfordrende da strekningen er planlagt i to tunneler med bru mellom, dette 
vurderes under tema fremkommelighet for utrykningskjøretøy. Ny veg planlegges med 
fire felt adskilt med midtdeler noe som bidrar til økt trafikksikkerhet og tilnærmet 
eliminert sannsynlighet for møteulykker. Delstrekningen vurderes som lite til moderat 
for transport av farlig gods. 

Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynsløsning er det flere dammer og vannkraftanlegg tilknyttet 
trasé over Feda. Høylandsfoss er det som ligger nærmest trasé. Høylandsfoss utnytter 
et 54 meter høyt fall i Fedavassdraget og har en oppdemmet innsjø. Det er ikke 
gjennomført vurderinger av faren for dambrudd i området. Det forutsettes at det videre i 
reguleringsfasen kartlegges dammer tilknyttet vedtatt trasé og at det gjøres vurderinger 
av faren for dambrudd, og eventuelle konsekvenser dette har for ny veg. Dersom et 
dambrudd vil kunne medføre skade på sterkt trafikkert veg skal dammen minimum ha 
konsekvensklasse 3, jf. § 4-2 i damsikkerhetsforskriften [S6] Sårbarheten vurderes som 
moderat ut fra et føre var perspektiv og usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget. 

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning 

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer i noe 
varierende grad vil komme i konflikt med eksisterende kraftforsyning. Der hvor det 
vurderes at eksisterende kraftforsyning kommer i konflikt med utbygging av veg må det 
sikres dialog med kraftselskapene for å finne gode løsninger for omlegging av 
kraftforsyningen.  
 
Det er flere områder hvor eksisterende kraftforsyning går over ny planlagt trasé for E39 
i denne korridoren. Over Fedabru er det en eksisterende høyspentlinje (300 kV) som 
krysser bru og vegtrasé. Det er også en kraftstasjon på Birkeland.  Det forutsettes at 
eksisterende kraftforsyning hensyntas og at det etableres dialog med kraftselskapene/ 
linjeeierne rundt denne prosessen. Det vurderes at ny trasé er moderat sårbart for 
eksisterende kraftforsyning.  

Drikkevannskilder Ingen kartlagte drikkevannskilder eller inntakspunkt som forsyner 50 abonnenter eller 
mer. Private grunnvannsborrehull eller vannkilder som forsyner under 50 abonnenter er 
ikke kartlagt. Trasé vurderes som lite sårbart overfor kjente drikkevannskilder, det må 
gjennomføres kartlegging av mindre kilder.  
 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

Ved ulykker på Fedabru, eller i tunnelene på hver side av bruen kan det medføre 
utfordringer for utrykningskjøretøy. En hendelse her vil kreve innsats fra både 
Flekkefjord og Lyngdal, avhengig av hvor hendelsen inntreffer. Ved stor trafikk 
(utfartshelger) vil det kunne medføre mange kjøretøy som er til hinder for 
utrykningskjøretøy på begge sider av bru. Strekning med tunnel og bru over 
Fedafjorden vurderes som moderat sårbart, da fremkommeligheten for 
utrykningskjøretøy kan bli spesielt utfordrende på denne delstrekningen. Under 
anleggsfasen må det sikres gode omkjøringsveger for å sikre fremkommelighet da hele 
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STREKNING: A1/A2 - Lyngdal vest – Feda 
 

delstrekningen er lik eksisterende E39, og vil kunne medføre perioder under 
anleggsfasen hvor deler av strekningen stenges. Det vurderes som moderat sårbart.  
 

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

Det er på delstrekningen planlagt 3 tunneler og 3 bruer. Det vil medføre 6 
overgangssoner mellom tunnel og veg i dagsone. Sårbarheten knyttet til tunneler på 
strekningen er hovedsakelig knyttet til fremkommelighet for utrykningskjøretøy spesielt 
over Fedafjorden. Fremkommeligheten vurderes isolert sett, og det vurderes at 
sårbarheten for tunnel og tunnelsikkerhet er liten til moderat.   

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare objekter Det er både sykehjem og skole på Birkeland ca. 350 meter fra trasé ved tunnelpåhugg. 
Ved ulykker med transport av farlig gods som medfører brann/eksplosjon etableres det 
ofte en evakueringsradius på 500 meter rundt skadestedet. Det vurderes derfor at 
sårbare bygg på Birkeland kan påvirkes ved stor ulykke med farlig gods på ny E39. 
Korridoren vurderes som moderat sårbart for sårbare bygg.  
 

 A1 - Feda - Lølandsvatn - Tronåsen  

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.  

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 

Figur 7-3 - Oversiktskart over korridor A1, strekningen Feda - Tronåsen via Lølandsvatn. 
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planlagt et toplanskryss på fylling i vannet med påkobling mot Flikka og fv. 466. 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. 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. 

 
Tabell 20 – Større konstruksjoner i korridor A1 på strekningen Feda – 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 

− Fedaelva ved Refsti 310 m 
− Birkeland bru 370 m 
− Utløp av Øysædvatnet 200 m 
− Ved Sira, 385 m og 320 m 

 

Tabell 21 - Sårbarhetsvurdering A1 Feda – Lølandsvatn – Tronåsen 

STREKNING: A1 Feda – Lølandsvatn – Tronåsen 
 

NATURFARER 

Skredfare Strekningen har store deler av trasé i dagsone, bortsett fra tre mindre tunneler. Det er ifølge 
DSBs kartinnsynløsning flere deler av strekningen som er i aktsomhetsområder for snøskred. 
Det er også noen mindre områder som går gjennom kartlagte aktsomhetsområder for jord- og 
flomskred, samt steinsprang. Det vurderes som moderat sårbart for skred. Bakgrunnen for dette 
er at det vil være mulig å gjennomføre nødvendige skredsikringstiltak, men det vil medføre en 
kostnad for prosjektet. A1 vurderes som mer sårbart for skred enn A2 grunnet lengre 
strekninger i dagsone. 

Flom i vassdrag Det er ingen vassdrag i tilknytning til A1 som har kartlagte 200 års flomsoner som vil vurderes 
som sårbare for delstrekning, men det er i DSBs kartinnsynsløsning vist aktsomhetsområder for 
flom tilknyttet vegstrekning og vann i området. Dette må hensyntas i videre planprosess. Det 
vurderes som lite sårbart.  

Vind/ekstremnedbør Klimaprofil Agder [2] fokuserer på at klimaendringene særlig vil medføre til behov for økt 
tilpasning til kraftig nedbør og økte problemer med overvann.  
 
Det vurderes at A1 ikke vil være sårbar for ekstremvind som vil påvirke driften av vegen, men 
ekstremnedbør vil være relevant i forbindelse med overvannsproblematikk i dagsone, og det må 
utformes løsninger for håndtering av drenering og overvann som hensyntar forventede 
endringer i klima. 
 
Det ble i ROS-samlingen for Agder påpekt sårbarhet ved A1 knyttet til klimamessige forhold 
spesielt vinterstid. A1 er planlagt til å ligge på kote 300 med flere punkter med stigninger på 
traseen. Det vurderes at A1 er svært sårbart for klimamessige forhold. 

Skog-/lyngbrann Det kom frem gjennom ROS-samlingen for Agder at deler av strekningen kan være sårbar for 
skogbrann. Anleggsarbeid kan forårsake skogbrann og det derfor viktig at brannberedskapen 
sikres i områder hvor det foregår anleggsarbeid. Totalt sett vurderes det at A1 er lite sårbart for 
skogbrann.  

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremkommer det ikke lokalisering av anlegg med farlige stoffer eller 
eksplosjonsfarlige stoffer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet som medfører sårbarhet for 
A1.  
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STREKNING: A1 Feda – Lølandsvatn – Tronåsen 
 

Transport farlig gods Uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en evakueringsradius 
på 500 meter. Transport av farlig gods vil derfor være mindre sårbart dersom ny E39 legges 
unna eksisterende bebyggelse. Et uhell med transport farlig gods i tunnel vil kunne medføre 
større utfordringer for fremkommeligheten for brannvesenet og nødetater til skadested 
sammenlignet med hendelser i dagsone, konsekvensene vil også kunne bli større.  
 
Det vurderes at transport farlig gods på denne delstrekning vil være lite sårbart da store deler av 
strekningen er i dagsone som sikrer fremkommeligheten for utrykningskjøretøy. I tillegg er lite 
bebyggelse tilknyttet trasé og det er derfor liten fare for omgivelsene ved brann/eksplosjon ved 
transport av farlig gods.  

Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynsløsning er det flere dammer og vannkraftanlegg tilknyttet trasé A1. 
Det er Høylandsfoss som nevnt i vurderingen for felleskorridor over Feda og Sirdalsvatnet som 
har vannvei ved Sira, samt et mindre kraftverk ved Bakke, se figur under Figur 27. Det er ikke 
gjennomført vurderinger av faren for dambrudd i området. Det forutsettes at det videre i 
reguleringsfasen kartlegges dammer tilknyttet vedtatt trasé og at det gjøres vurderinger av faren 
for dambrudd, og eventuelle konsekvenser dette har for ny veg. Dersom et dambrudd vil kunne 
medføre skade på sterkt trafikkert veg skal dammen minimum ha konsekvensklasse 3, jf. § 4-2 i 
damsikkerhetsforskriften [S6].Sårbarheten vurderes som moderat ut fra et føre var perspektiv og 
usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget. 

 
Figur 7-4 - Dammer nærhet til trasé A1 

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning 

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer vil komme i 
konflikt i varierende grad med eksisterende kraftforsyning. Der hvor det vurderes at 
eksisterende kraftforsyning kommer i konflikt med utbygging av veg må det sikres dialog med 
kraftselskapene for å finne gode løsninger for omlegging av kraftforsyningen.  
 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A014   Versjon: 001 
    

 
 

   53  
 

STREKNING: A1 Feda – Lølandsvatn – Tronåsen 
 

Det er ifølge DSBs kartinnsynsløsning eksiterende kraftlinjer sammenfallende med planlagt 
trasé på A1, det gjelder også sidevegen ned mot Flekkefjord. Kraftlinjene vil krysse A1 ved 
strekning i tunnel. Det vurderes som ny trasé er lite sårbart for eksisterende kraftforsyning.  

Drikkevannskilder Ingen kartlagte drikkevannskilder eller inntakspunkt som forsyner 50 abonnenter eller mer. 
Private grunnvannsborrehull eller vannkilder som forsyner under 50 abonnenter er ikke kartlagt. 
Trasé vurderes ikke som sårbart overfor kjente drikkevannskilder, det må gjennomføres 
kartlegging av mindre kilder.  
 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

A1 har tre korte tunneler på strekningen, samt en tunnel på sideveg for kobling til Flekkefjord og 
fremkommeligheten for utrykningskjøretøy vurderes som god. Under anleggsfasen vil en kunne 
benytte seg av eksisterende E39 da A1 fraviker fra eksisterende E39 gjennomgående. A1 vil 
medføre noe lengre utrykningstid enn A2. Det vurderes at sårbarheter for fremkommeligheten 
for utrykningskjøretøy er liten.  

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

Det er tre kortere tunneler på A1, samt en lengre tunnel på sideveg ned mot Flekkefjord. Det er 
ingen fremtredende sårbarheter knyttet til A1 og det vurderes som lite sårbart.  

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare objekter DSB kartinnsynsløsning viser ingen sårbare objekter i eller i umiddelbar nærhet til trasé, og det 
vurderes som ikke sårbart.  

 Korridor A2, Lyngdal vest – Flikka – 
Tronåsen 

Korridor A2 består:  

• Lyngdal vest – Feda. 
Felles del med korridor A1 i sørøst, jf. Figur 7-2;. 

• Feda – Flikka – Tronåsen 
Separat strekning for korridor A2. Denne omtales 
nedenfor, jf. også Figur 7-7. 

I det videre følger sårbarhetsvurdering for de strekningene 
som ikke er vurdert under A1. 

 

 

Figur 7-5. Skissekart over korridor A2 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A014   Versjon: 001 
    

 
 

   54  
 

 A2 - Feda – Flikka – Tronåsen 

Figur 7-6. Oversiktskart over korridor A2 på strekningen Feda - Tronåsen via Flikka 

Denne strekningen er en del av korridor A2. 

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

 

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. 
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Tabell 22 - Større konstruksjoner i korridor A2 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 23 - Sårbarhetsvurdering A2 Birkeland - Flikka - Tronåsen 

STREKNING: A2: Feda – Flikka - Tronåsen 
 

NATURFARER 

Skredfare Det er ifølge DSBs kartinnsynløsning flere deler av strekningen som er i aktsomhetsområder for 
snøskred. Det er også noen mindre områder av A2 som går gjennom kartlagte 
aktsomhetsområder for jord- og flomskred, samt steinsprang.  
 
Delstrekningene i tunnel er ikke sårbare for skred, men det planlagte krysset på Flikka i 
dagsone vil være sårbart. I trase for denne korridoren har det også gått flere historiske skred. 
Det vurderes som lite til moderat sårbart for skred basert på at det ikke er gjennomført detaljerte 
ingeniørgeologiske vurderinger og tiltak.  

Flom i vassdrag Det er ingen vassdrag i tilknytning A2 som har kartlagte 200 års flomsoner som vurderes som 
sårbare for delstrekning, men det er i DSBs kartinnsynsløsning vist aktsomhetsområder for flom 
tilknyttet vegstrekning og vann i området. Dette må hensyntas i videre planprosess. Det 
vurderes som lite sårbart.  

Vind/ekstremnedbør Det vurderes at A2 ikke vil være sårbar for ekstremvind som vil påvirke driften av vegen, men 
ekstremnedbør vil være relevant i forbindelse med overvannsproblematikk i dagsone, og det må 
utformes løsninger for håndtering av drenering og overvann som hensyntar forventede 
endringer i klima [2]. Store deler av strekningen er planlagt etablert i tunnel og delstrekningene i 
tunnel vurderes ikke sårbart for ekstremnedbør eller vind.  
 

Skog/-lyngbrann Det ble i ROS-samlingen gjennomført for Agder påpekt at deler av strekningen kan være sårbar 
for skogbrann. Delstrekninger i tunnel vil ikke være sårbar for skogbrann, og det vurderes at 
ferdig løsning for E39 ikke vil medføre økt fare for skogbrann. Anleggsarbeid kan forårsake 
skogbrann og det derfor viktig at brannberedskapen sikres i områder hvor det foregår 
anleggsarbeid. A2 vurderes som lite sårbart for skogbrann.  

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremgår det ikke anlegg med farlige stoffer eller eksplosjonsfarlige 
stoffer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet som medfører sårbarhet for A2. 

Transport farlig gods Det vurderes at et uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Transport av farlig gods vil derfor være mindre sårbart dersom 
ny E39 legges unna eksisterende bebyggelse. Et uhell med transport farlig gods i tunnel vil 
kunne medføre større utfordringer for fremkommeligheten for brannvesenet og nødetater til 
skadested sammenlignet med hendelser i dagsone. Konsekvensen ved hendelser i tunnel 
vurderes også å kunne bli høyere.  
 
Dagsoner i A2 er også tilknyttet drikkevannskilder. Det vurderes som moderat sårbart for 
transport farlig gods.   

Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynsløsning er det flere dammer og vannkraftanlegg tilknyttet trasé A2. 
Det er Høylandsfoss som nevnt i vurderingen for felleskorridor over Feda og Sirdalsvatnet som 
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har vannvei ved Sira, samt flere dammer ved reguleringsmagasin ved Ronevatn, Mjåvannet og 
Gompevatn, se Figur 7-8. Det er ikke gjennomført vurderinger av faren for dambrudd i 
området. Det forutsettes at det videre i reguleringsfasen kartlegges dammer tilknyttet vedtatt 
trasé og at det gjøres vurderinger av faren for dambrudd, og eventuelle konsekvenser dette har 
for ny veg. Dersom et dambrudd vil kunne medføre skade på sterkt trafikkert veg skal dammen 
minimum ha konsekvensklasse 3, jf § 4-2 i damsikkerhetsforskriften [S6]. Sårbarheten vurderes 
som moderat ut fra et føre var perspektiv og usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget..  
 

 
Figur 7-7 - Dammer nærhet til trasé A2 

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning 

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer vil komme i 
konflikt i varierende grad med eksisterende kraftforsyning. Der hvor det vurderes at 
eksisterende kraftforsyning kommer i konflikt med utbygging av veg må det sikres dialog med 
kraftselskapene for å finne gode løsninger for omlegging av kraftforsyningen. Det er på 
gjennomført ROS-samling påpekt at Bane NOR har en trafostasjon på Sira.  
 
Det forutsettes at eksisterende kraftforsyning hensynstas og omlegges ved konflikt. A2 vurderes 
som lite sårbart for eksisterende kraftforsyning.  

Drikkevannskilder Mattilsynet har kartlagt alle inntakspunkt for vannverk som forsyner 50 personer eller mer. A2 er 
planlagt i nærhet til inntakspunkt for drikkevannskilde til 600 personer på Sira, og på dette 
punktet er A2 planlagt lagt i dagsone. A2 vil også komme tett tilknyttet Selura som er 
reservevannkilde og mulig klausulert sone. Ved vegdrift kan forurensning som vegsalt og annet 
forurensning forekomme, og dersom det skulle oppstå en tankbilvelt rett ved drikkevannskilder 
eller i nedbørsfeltet kan det medføre kontaminering av drikkevann. Anleggsfasen medfører  
også en sårbarhet for drikkevannskilder da det er et større potensial for forurensning og uhell 
med farlige stoffer. Spesielt gjelder dette etablering av tunnelpåhugg i nærhet til 
reservevannkilden Selura. Det vurderes at drikkevannskildene er svært sårbart for A2.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

A2 er planlagt med flere lange tunneler og kryss på Birkeland og Flikka, og det vil være flere 
tunnelløp mellom hvert kryss. Dersom en hendelse skulle oppstå på A2 vil det medføre 
utrykning fra Lyngdal og Flekkefjord, samt eventuelt Moi. Ved mye trafikk på vegnettet vil dette 
kunne medføre ytterligere utfordringer da kjøretøy vil kunne sperre for fremkommelighet til 
skadested. Det bør derfor etableres snulommer og egne beredskapsplasser for kjøretøy i 
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tilknytning tunnelene. A2 vurderes som moderat sårbart for fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy. 

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

A2 er planlagt med flere lengre tunnelløp. A2 har 8 overgangssoner, mens A1 har 6 hvor 
tunnelene også er vesentlig kortere. A2 vurderes som moderat sårbart for tunneler og 
tunnelsikkerhet, dette knyttet til større utfordringer for fremkommelighet for utrykningskjøretøy 
og at det er vesentlig mer utfordrende med brann- og redningsaksjoner i tunnel enn dagsone.  

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare objekter Det er ingen sårbare objekter tilknyttet A2. Ikke sårbart.  

 

 Samlet sårbarhetsvurdering av korridorer i Agder  

Tabell 24 - Overordnet vurdering av korridorer Agder 

 Korridor A1  Korridor A2  
Lyngdal - Feda 
Naturfare LS LS 
Virksomhetsbasert fare MS MS 
Kritisk infrastruktur  MS MS 
Sårbare objekter  MS MS 
Feda – Lølandsvatn - Tronåsen 
Naturfare MS-SS  
Virksomhetsbasert fare MS  
Kritisk infrastruktur  LS  
Sårbare objekter  IS  
Feda – Flikka - Tronåsen 
Naturfare  LS 
Virksomhetsbasert fare  MS 
Kritisk infrastruktur   MS 
Sårbare objekter   IS 

 
Samlet konsekvens MS LS - MS 
Rangering 2 1 

 

SS = Svært sårbart, MS = Moderat sårbart, LS = Lite sårbart, IS = Ikke sårbar.   

 Av de to korridorene i Agder vurderes korridor A2 via Flikka som bedre enn A1 via Lølandsvatn i 
forhold til samfunnssikkerhet. 
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Basert på sårbarhetsvurderingene gjennomført for korridorene i Agder (korridor A1 og A2) er det 
gjennomført en overordnet samlet vurdering av de to korridorene opp mot hverandre fra et 
samfunnssikkerhetsperspektiv.  

Det er i denne oppsummeringen fokusert på forskjeller mellom korridorene. Det er lagt mest vekt på 
forhold som er utfordrende og meget kostnadskrevende å implementere tiltak mot, for å redusere 
sårbarheten. Dette kan medføre at vurderinger med høy sårbarhet teller noe mindre i en samlet 
vurdering enn den gjør enkeltvis.  

For felles korridor fra Lyngdal Vest til Feda er det hovedsakelig knyttet sårbarheter til 
fremkommeligheten for utrykningskjøretøy, kraftforsyning som er kritisk for regionen og det er anlegg 
som er avhengig av at Fedafjorden holdes åpen for skipstrafikk. For utrykningskjøretøy er det 
fremkommelighet ved evt. hendelser i tunnel eller på bru som er mest krevende. Langs delstrekningen 
er det flere bygg som er sårbare dersom en hendelse med transport av farlig gods skulle medføre 
brann eller eksplosjon.  

For korridor A1 via Lølandsvatn vurderes sårbarheten knyttet til stigninger og utfordrende kjøreforhold 
på vinterstid som svært sårbart, og det er omgivelsene som påvirker vegen. Korridor A1 vil medføre 
lengre utrykningstid for brannvesenet i Flekkefjord, men grunnet at vegen er planlagt hovedsakelig i 
dagsone vil redningsoppdrag være mindre utfordrende enn ved A2.  

Korridor A2 har flere lange tunneler som har sårbarhet knyttet til fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy og utfordringer med redningsoppdrag i tunnel, som er mer utfordrende for 
nødetater enn redningsoppdrag i dagsone. Korridor A2 ligger nærmere Flekkefjord brannstasjon som 
medfører kortere utrykningstid dersom det skulle inntreffe hendelse på veg. A2 er derimot sårbar for 
omgivelsene (kritisk infrastruktur), spesielt vannkilden Selura som forsyner 600 personer med 
drikkevann. Korridoren fremstår som robust mot ytre påkjenninger da strekningen har flere lange 
tunneler. A1 er sårbar for klimamessige forhold og har lenger utrykningstid.  

Det vurderes at A2 er mest sårbar for omgivelsene, men medfører mest robusthet for driften av ny 
E39 og A2 vurderes som best ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv.  
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 Sårbarhetsvurdering korridorer Rogaland  

 Korridor R1, Tronåsen – Vikeså - Bollestad 

Korridor R1 i Rogaland består av følgende strekninger: 

• Tronåsen – Hovsvatn i Lund kommune. 
Strekningen går fra Tronåsen i fylkesgrensen 
mellom Vest Agder og Rogaland, til Hovsvatn ved 
Skjeggestad. Denne er felles med korridor R2 og 
R3, se Figur 8-2 

• Hovsvatn i Lund kommune – Oksafjell i Eigersund 
kommune, se Figur 8-5 

• Oksafjell i Bjerkreim – Kydland i Gjesdal kommune, 
se Figur 8-7 

• Kydland – Bollestad i Gjesdal kommune 
Denne er felles med korridor R2 og R3, se Figur 
8-10. 

I tillegg til ny E39 inngår også ny rv. 42 mellom 
Lomeland og Eigestad. Denne er felles for alle 
korridorer i Rogaland.  

 

 R1/R2/R3 Tronåsen – Hovsvatnet  

 
Figur 8-2. Oversiktskart over strekningen Tronåsen – Hovsvatn. 

Figur 8-1. Skissekart over korridor R1. 
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Strekningen ligger i Lund kommune og starter i øst inne i tunnelen under Tronåsen i fylkesgrensen 
mellom Vest-Agder og Rogaland. Vegen kommer ut i dagen ved dagens E39 like sør for Tronvika og 
krysser denne på en ca. 30 m høy bru. Vest for bruen krysser linjen over jernbanen og dagens E39.  

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

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

Plan for ny E39 forlater dagens E39 ved Skjeggestad 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 25 - Større konstruksjoner i korridor R1 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 

 

Tabell 26 - Sårbarhetsvurdering Tronåsen - Hovsvatn. 

STREKNING: R1/R2/R3 Tronåsen – Hovsvatnet  

NATURFARER 

Skredfare Ifølge DSB kartinnsynsløsning er store deler av delstrekning innenfor aktsomhetsområde for 
snøskred, det er også aktsomhetsområder for jord- og flomskred, samt steinsprang. Store 
deler av strekningen er planlagt i tunnel, og det er derfor få delstrekninger i dagsone hvor 
skred kan medføre en sårbarhet.  Geologisk rapport [20] viser frem spesielt antatt mektige 
løsmasser, svakhetssone og lav bergoverdekning ved kryssing under Hauglandsbekken ved 
Moi.  
 
Da det foreligger stor usikkerhet knyttet til aktsomhetskartene vurdert for delstrekning vurderes 
det som moderat sårbart for skred. Det påpekes at det vil være mulig å gjennomføre 
nødvendige skredsikringstiltak, men det vil medføre en kostnad for prosjektet. 

Flom i vassdrag Det er vurdert flomfare basert på flomsonekartlegging gjennomført av NVE. Det er utarbeidet 
hydrologiske aktsomhetsområder for flom ved alle tjern og vann, men dette gir kun grunnlag til 
videre vurdering av flomfaren, se figur under for flomsoneberegning for korridor. Plan for ny 
E39 medfører en fylling av Hovsvatnet, men da veien legges på høy fylling og elveløp 
dimensjoneres for å håndtere aktuelle flomvannføringer i vassdraget vil ikke fylling være 
flomutsatt.Det er beregnet en flomstigning i Hovsvatnet på 2-2,5 m. for 200-års flom [4]. Med 
en sikkerhetsmargin på 1,0 m bør veien langs Hovsvatnet/ underkant bru ved utløpet av 
Hovsvatnet legges minimum 3-3,5 m høyere enn lav vannstand i Hovsvatnet. Det vurderes 
som lite sårbart. Beregningen gjort på dette plannivået viser at masseutfyllingen kan gi en 
økning i flomvannstanden på 1-2 cm, maksimalt avløp øker med ca. 1 %. Det er ikke tatt 
hensyn til at overflatearealet til Hovsvatnet vil øke med økende flomvannstand, noe som tilsier 
at endringen blir litt mindre enn estimert. 
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Figur 8-3 - 200 års flomsone Moi. Kilde: NVE 

Vind/ekstremnedbør Klimaprofil Rogaland [3] fokuserer på at klimaendringene vil særlig føre til behov for tilpasning 
til kraftig nedbør og økte problemer med overvann. Strekningen mellom Tronåsen – 
Hovsvatnet har tunnel i store deler av strekningen og vurderes som lite sårbart for 
ekstremnedbør.  

Skog/-lyngbrann Det vurderes at skogbrann ikke vil medføre sårbarhet for delstrekning.  

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremgår det ikke anlegg med farlig stoffer eller eksplosjonsfarlige 
stoffer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet som medfører sårbarhet for delstrekning. 

Transport farlig gods Det vurderes at et uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Transport av farlig gods vil derfor være mindre sårbart 
dersom ny E39 legges unna eksisterende bebyggelse. Et uhell med transport farlig gods i 
tunnel vil kunne medføre større utfordringer for fremkommeligheten for brannvesenet og 
nødetater til skadested sammenlignet med hendelser i dagsone. Konsekvens ved hendelser i 
tunnel vurderes også å være større. Det vurderes som moderat sårbart.  

Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynsløsning er det et vannkraftanlegg ved Moi. Skårstemmevatn og 
Gjelevatn er begge dammer ved reguleringsmagasin. Hovedinntak for disse er ved 
Stemmevatn.  
 
Det er ikke gjennomført vurderinger av faren for dambrudd i området. Det forutsettes at det 
videre i reguleringsfasen kartlegges dammer tilknyttet vedtatt trasé og at det gjøres 
vurderinger av faren for dambrudd, og eventuelle konsekvenser dette har for ny veg. Dersom 
et dambrudd vil kunne medføre skade på sterkt trafikkert veg skal dammen minimum ha 
konsekvensklasse 3, jf § 4-2 i damsikkerhetsforskriften [S6]. Sårbarheten vurderes som 
moderat ut fra et føre var perspektiv og usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget.  

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning og 
infrastruktur  

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer vil komme i 
konflikt i varierende grad med eksisterende kraftforsyning. Der hvor det vurderes at 
eksisterende kraftforsyning kommer i konflikt med utbygging av veg må det sikres dialog med 
kraftselskapene for å finne gode løsninger for omlegging av kraftforsyningen. Det er flere 
punkter trasé vil krysse/ ha konflikt med eksisterende kraftforsyning, men det vurderes som lite 
sårbart.  
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Drikkevannskilder Heivann er vannkilde for Moi vannverk. Dersom korridor legges i klausulerte soner må det 
opprettes dialog med vannverk for å redusere konsekvensen for drikkevannskilder. I nærhet til 
drikkevannskilder må det opprettes tiltak under anleggsfasen og ved drift for å forhindre 
forurensning til drikkevannskilder. Det vurderes som lite sårbart basert på avstanden mellom 
Heiavann og vegtrasé. Det bemerkes at private grunnvannsborrehull eller vannkilder som 
forsyner under 50 abonnenter er ikke kartlagt. Det må derfor gjennomføres kartlegging av 
mindre kilder. 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

Det er på delstrekningen en lang tunnel, 5200 meter. Over Skjeggestad er trasé 
sammenfallende med eksisterende E39, dette kan medføre utfordringer knyttet til 
trafikkavvikling i anleggsfasen. For fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ved ferdig veg, 
vurderes redningsoppdrag ved ulykker i tunnel som mer utfordrende for utrykningskjøretøy 
enn ved veg i dagsone. Fremkommeligheten for utrykningskjøretøy vurderes som moderat 
sårbart.  

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

Det er en lang tunnel på delstrekningen på 5200 meter, og det er to overgangssoner. Lang 
tunnel vurderes å kunne øke robustheten for ytre påkjenninger, og med lang tunnel reduserer 
gir færre overgangssoner og dermed reduser sannsynlighet for ulykker, men konsekvensene 
om det skjer hendelser vil være større. Sårbarheten vurderes som liten til moderat.   

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare bygg Det er både sykehjem, skoler og barnehage på Moi. Ny vegtrasé vurderes ikke å medføre økt 
sårbarhet for eksisterende sårbare bygg, bakgrunnen for det er blant annet økt avstand 
mellom E39 og eksisterende sårbare bygg.  

 R1 Hovsvatn – Oksafjell  

 

Figur 8-4. Oversiktskart over strekningen Hovsvatn – Oksafjell, variant V2b Ualand sør. 

Delstrekningen begynner ved østre tunnelpåhugg til den lange tunnelen mellom Hovsvatnet og nord 
for Ualand gard. Veglinjen 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 
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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.  

 
Tabell 27 - Større konstruksjoner på strekningen V2b 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Årrestad sør − Hovsvatnet – Ualand 7425 m − Teksevatnet 200 m 

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

 

Tabell 28 - Sårbarhetsvurdering Hovsvatn - Oksafjell 

STREKNING: R1 Hovsvatnet – Oksafjell  

NATURFARER 

Skredfare DSB kartinnsynsløsning viser store aktsomhetsområder for snøskred og jord- og flomskred, 
samt noen få aktsomhetsområder for steinsprang ved delstrekning. Da det foreligger stor 
usikkerhet knyttet til aktsomhetskartene vurdert for delstrekning vurderes det som moderat 
sårbart for skred. Det påpekes at det vil være mulig å gjennomføre nødvendige 
skredsikringstiltak, men det vil medføre en kostnad for prosjektet. 
 

Flom i vassdrag Det er ved delstrekningen ingen gjennomførte flomberegninger eller kartlagte flomsoner av 
NVE, og det forutsettes at det gjennomføres vurderinger av potensiell flomfare i det videre 
arbeidet med planforslaget. Det vurderes som lite sårbart.  

Vind/ekstremnedbør Strekningen vurderes som lite sårbart for ekstremnedbør.  

Skog/-lyngbrann Delstrekning går gjennom noen områder med skog, men områdene er små og det vurderes 
derfor at det ikke vil medføre fare for skogbrann som øker sårbarheten til vegtrasé.  

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB er det markert et anlegg med eksplosive stoffer på Refsland, og 
det vurderes som moderat sårbart dersom hendelse skulle oppstå tett tilknyttet ny E39. 

Transport farlig gods Det vurderes at et uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Transport av farlig gods vil derfor være mindre sårbart 
dersom ny E39 legges unna eksisterende bebyggelse. Et uhell med transport farlig gods i 
tunnel vil kunne medføre større utfordringer for fremkommeligheten for brannvesenet og 
nødetater til skadested sammenlignet med hendelser i dagsone. Konsekvens ved hendelser i 
tunnel vurderes også å være større. Det er en lengre tunnel på delstrekningen og det vurderes 
som moderat sårbart.  
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Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynsløsning er det dam og vannkraftanlegg ved Urdalsvatn og 
Teksevatn hvor begge er dam ved reguleringsmagasin.  
 
Det er ikke gjennomført vurderinger av faren for dambrudd i området. Det forutsettes at det 
videre i reguleringsfasen kartlegges dammer tilknyttet vedtatt trasé og at det gjøres 
vurderinger av faren for dambrudd, og eventuelle konsekvenser dette har for ny veg. Dersom 
et dambrudd vil kunne medføre skade på sterkt trafikkert veg skal dammen minimum ha 
konsekvensklasse 3, jf § 4-2 i damsikkerhetsforskriften [S6]. Sårbarheten vurderes som 
moderat ut fra et føre var perspektiv og usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget.  

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning og 
infrastruktur  

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer i varierende 
grad vil komme i konflikt med eksisterende kraftforsyning. Der hvor det vil kunne skje må det 
sikres dialog med kraftselskapene for å finne gode løsninger for omlegging av 
kraftforsyningen. Delstrekningen vil få nærføring med eksisterende kraftforsyning i området, i 
tillegg har traseen to krysninger med eksisterende jernbanetrase. Strekningen vurderes som 
lite til moderat sårbart.  

Drikkevannskilder Mattilsynet har kartlagt alle inntakspunkter for vannverk som har drikkevannsforsyning til 50 
personer eller mer. Private grunnvannsborrehull eller vannkilder som forsyner under 50 
abonnenter er ikke kartlagt. Trasé vurderes ikke som sårbart overfor kjente drikkevannskilder, 
det må gjennomføres kartlegging av mindre kilder. 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

Delstrekning over Bilstad mot Årrestad er sammenfallende med dagens E39. Dette kan 
medføre utfordringer for utrykningskjøretøy under anleggsfasen, og omkjøringer kan medføre 
lengre utrykningstid. For fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ved ferdig veg, vurderes 
redningsoppdrag ved ulykker i tunnel som mer utfordrende for utrykningskjøretøy enn ved veg 
i dagsone. Fremkommeligheten for utrykningskjøretøy vurderes som moderat sårbart.  
 

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

Det er en lang tunnel på delstrekningen på 7425 meter, og det er to overgangssoner. Lang 
tunnel vurderes å kunne øke robustheten for ytre påkjenninger, og med lang tunnel minsker 
en risiko for ulykker da det er færre overgangssoner og lavere sannsynlighet for ulykker i 
tunnelen. Det vurderes som lite sårbart. 

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare objekter Det er ifølge DSB kartinnsynsløsning sårbare bygg på Bilstad ca. 400 meter fra ny veg. Ny 
veg medfører en økt avstand mellom sårbare bygg og ny veg, sammenlignet med dagens 
E39. En hendelse med farlig gods som medfører brann/eksplosjon kan medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Grunnet avstand vurderes det som lite sårbart.  
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 R1 Oksafjell – Kydland 

 

Figur 8-5. Oversiktskart over strekningen Oksafjell – Kydland, variant V3a Vikeså. 

Denne strekningen starter ca. 700 m inn fra østre tunnelpåhugg i den lange tunnelen under Oksafjell 
mellom Gyadalen og Ørsdalsvatnet. Traseen 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 bør legges til rette for kollektivterminal. 
Tilførselsvegen mot dagens E39 blir omtrent 500 - 600 m lang.  

Fra krysset ved Holmen går ny E39 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.  

Forslag til ny E39 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. 

 
Tabell 29 - 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 
5715 m 

− Vest for Ørsdalsvatnet 360m 
− Sveladalen til Uadalsvatnet 

1680 m  
− Forbi Runaskard 700m 

− Utløpet av Ørsdalsvatnet 265 m 
− Bru over Bjerkreimselva og 

dagens E39, 195 m  
− Bru over vassdrag øst for 

Ausetjørni 200m 
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Tabell 30 - Sårbarhetsvurdering Okasfjell  Kydand 

STREKNING: R1 Oksafjell - Kydland 

NATURFARER 

Skredfare Ifølge DSB kartinnsynsløsning har delstrekning større deler av trasé hvor det er aktsomhet for 
snøskred, steinsprang, samt noen mindre områder med aktsomhet for jord- og flomskred. 
Store deler av delstrekningen er planlagt i tunnel og strekningen i tunnel er ikke sårbar for 
skred. Det er tunnelpåhuggene som er sårbare for skred, her er det også størst aktsomhet på 
strekningen. Da det foreligger stor usikkerhet knyttet til aktsomhetskartene vurdert for 
delstrekning vurderes det som moderat sårbart for skred. Det påpekes at det vil være mulig å 
gjennomføre nødvendige skredsikringstiltak, men det vil medføre en kostnad for prosjektet. 
 

Flom i vassdrag Det er ifølge NVE atlas en 200 års flomsone ved utløpet av Svelavatnet hvor varianten vil 
krysse elv i bru se figur under Figur 31. I tegningsgrunnlaget er brokryssing tegnet høyt over 
Bjerkreimselva og flomvannføringer vil derfor ikke kunne berøre vegbanen, det vurderes at 
vegen må ligge minimum 5 meter over lav vannstand i Svelavatet. Ny veg vil passere 
Svelabekken over en kulvert. Bekkekrysning må dimensjoneres for flomvannføring og det 
vurderes at vegen må ligge minimum 2,5 m høyere enn elvebunnen [4]. Med forutsatt 
dimensjonert veg etter flomvannstand vurderes det som lite sårbart.  
 

 
Figur 8-6 - 200 års flomsone Vikeså. Kilde: NVE 

Vind/ekstremnedbør Det viser til omtale av Klimaprofil Rogaland [3] i kapittel 5.1. Det er flere deler av strekningen 
som er i tunnel og som ikke er sårbare for ekstremnedbør. Dagsonene kan vøre noe utsatt og 
sårbarheten vurderes som liten til moderat. 

Skog/-lyngbrann Delstrekning går gjennom til dels store områder med tett skog, og mindre skogbranner kan 
forekomme. Tiltaket i planområdene er ny veg og det vurderes at ved ferdig drift vil ikke E39 
forårsake eller medføre økt fare for skogbrann. Drift av veg vil derimot kunne være sårbar for 
skogbrann dersom den inntreffer i eller i umiddelbar nærhet til ny veg. Anleggsarbeid vil kunne 
forårsake skogbrann, og det er derfor viktig at det i anleggsfasen sikres god brannberedskap. 
Det vurderes som lite sårbart.  

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremgår det ikke anlegg med farlig stoffer eller eksplosjonsfarlige 
stoffer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet som medfører sårbarhet for delstrekning. 
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STREKNING: R1 Oksafjell - Kydland 

Transport farlig gods Det vurderes at et uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Transport av farlig gods vil derfor være mindre sårbart 
dersom ny E39 legges unna eksisterende bebyggelse. Et uhell med transport farlig gods i 
tunnel vil kunne medføre større utfordringer for fremkommeligheten for brannvesenet og 
nødetater til skadested sammenlignet med hendelser i dagsone. Konsekvens ved hendelser i 
tunnel vurderes også å være større. Det vurderes som moderat sårbart. 

Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynløsning er det dam og vannkraftanlegg ved Storrheivatnet ved 
Vikeså. Dam ved Storrheisvatnet har også rørgate i terreng til Vikeså.  
 
Det er ikke gjennomført vurderinger av faren for dambrudd i området. Det forutsettes at det 
videre i reguleringsfasen kartlegges dammer tilknyttet vedtatt trasé og at det gjøres 
vurderinger av faren for dambrudd, og eventuelle konsekvenser dette har for ny veg. Dersom 
et dambrudd vil kunne medføre skade på sterkt trafikkert veg skal dammen minimum ha 
konsekvensklasse 3, jf § 4-2 i damsikkerhetsforskriften [S6]. Sårbarheten vurderes som 
moderat ut fra et føre var perspektiv og usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget.  
 

 
Figur 8-7 - Dammer ved Vikeså 

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning og 
infrastruktur  

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer i varierende 
grad vil komme i konflikt med eksisterende kraftforsyning. Der hvor denne kommer i konflikt 
med utbygging av veg må det sikres dialog med kraftselskapene for å finne gode løsninger for 
omlegging av kraftforsyningen Delstrekning har flere punkter med kryss/konflikt med 
eksisterende kraftforsyning. Det er kun et punkt for ny veg krysser eksisterende kraftforsyning 
i dagsone, resten er ved veg i tunnel. Det vurderes som lite sårbart.  

Drikkevannskilder Mattilsynet har kartlagt alle inntakspunkt for vannverk som forsyner 50 personer eller mer. 
Private grunnvannsborrehull eller vannkilder som forsyner under 50 abonnenter er ikke 
kartlagt. Trasé vurderes ikke som sårbart overfor kjente drikkevannskilder, det må 
gjennomføres kartlegging av mindre kilder. 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

Det er noen få steder hvor ny veg sammenfaller med eksisterende E39. Dette kan medføre 
utfordringer for utrykningskjøretøy under anleggsfasen grunnet utfordrende trafikkavvikling, og 
omkjøringer kan medføre lengre utrykningstid. For fremkommeligheten for utrykningskjøretøy 
ved ferdig veg, vurderes redningsoppdrag ved ulykker i tunnel som mer utfordrende for 
utrykningskjøretøy enn ved veg i dagsone. Fremkommeligheten for utrykningskjøretøy 
vurderes som moderat sårbart.  
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STREKNING: R1 Oksafjell - Kydland 

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

Det er fire tunneler på delstrekningen der enkelte er lange. Det medfører 8 overgangssoner. 
Vegstrekninger i tunnel har lavere sannsynlighet for ulykker og påvirkning av ytre omgivelser. 
For ulykker i tunnel er sannsynligheten størst ved overgangssonene mellom tunnel og veg i 
dagen. Grunnet i mange overgangssoner og til dels lange tunneler vurderes delstrekning som 
svært sårbart.  

SÅRBARE OBJEKTER 

 Det er noen sårbare bygg på Vikeså, nærmeste trasé er et sykehjem. Ny veg medfører en økt 
avstand mellom sårbare bygg og ny veg, sammenlignet med dagens E39. Det vurderes som 
ikke sårbart.  

 R1/R2/R3 - Kydland – Bollestad  

 
Figur 8-8. Oversiktskart over strekningen Kydland – Bollestad. 

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

Forslag til ny E39 går med en svak stigning på en stor fylling videre gjennom utmarka mellom 
Kringlelia og Kyllingstad, og krysser vegen til Kringlelia og vassdraget på bru før den etter en kort 
dagsone går inn i tunnel under Tindafjellet. 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. 
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Tabell 31 - Større konstruksjoner på strekningen Kydland – Skurve (Bollestad) 
Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kun deler av krysset ved 

Bollestad skal vurderes i 
denne analysen 

− Tunnel under 
Tindafjellet, 
828 m 

 

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

− Kryssing dalføret ved Kringleliveien, 140 m 
− Klugsvatnet, 150 m 

 

Tabell 32 - Sårbarhetsvurdering Kydland - Bollestad 

STREKNING: R1/R2/R3 Kydland – Bollestad  

NATURFARER 

Skredfare Det er ifølge DSB kartinnsynsløsning aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang flere 
steder på delstrekningen. Det er også to punkter med aktsomhetsområde for jord- og 
flomskred. Da det foreligger stor usikkerhet knyttet til aktsomhetskartene vurderes 
delstrekningen som moderat sårbart for skred, da delstrekningen hovedsakelig ligger i dagen. 
Det påpekes at det vil være mulig å gjennomføre nødvendige skredsikringstiltak, men det vil 
medføre en kostnad for prosjektet. 

Flom i vassdrag Det er ingen kartlagte flomsoner tilknyttet delstrekning av NVE, men det er utarbeidet 
hydrologiske aktsomhetsområder for flom ved alle tjern og vann, men dette gir kun grunnlag til 
videre vurdering av flomfaren. Det er ved overordnet flomvurdering for prosjektet kartlagt at 
bru over vassdraget mellom Klugsvatnet og Hellesvatnet bør ligge på minimum 3-3,5 meter 
høyere enn lav vannstand i utløpet av Klugsvatnet. [4]) Den nederste av broene like 
nedstrøms Hellesvatnet kan ha innvirkningen på flommene mellom Hellesvatnet og broen, og 
er anslagsvis vurdert at flomvannstanden kan stige opp til 4 meter over flomvannstand i 
Klugsvatnet, og det bør i tillegg legges på en sikkerhetsmargin på minimum 1 meter. Det 
forutsettes at det gjennomføres flomvurderinger i neste planfase og at vegen dimensjoneres 
for flom, pluss klimapåslag. Det vurderes som moderat sårbart.  

Vind/ekstremnedbør Det vises til Klimaprofil Rogaland [3] omtalt i kapittel 5.1. Da delstrekningen hovedsakelig er 
planlagt i dagsone vil vegen kunne påvirkes av ekstremnedbør og overvannsproblematikk. 
Vegen må utformes slik at vannet ikke samler seg i vegbanen, men drenerer ut i terreng. Det 
vurderes at delstrekning er moderat sårbart for ekstremnedbør.  

Skog/-lyngbrann Det er ingen områder langs trasé med tett skog og stor fare for skogbrann. Det vurderes som 
lite sårbart.  

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremgår det ikke anlegg med farlig stoffer eller eksplosjonsfarlige 
stoffer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet som medfører sårbarhet for delstrekning. 

Transport farlig gods Det vurderes at et uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Store deler av delstrekningen går i dagsone, men det er lite 
eksisterende bebyggelse i nærhet til planområdet. Under anleggsfasen vil store deler av E39 
på delstrekningen ikke kunne benyttes da ny trasé vil være tilsvarende eksisterende veg flere 
steder. Det ble i ROS-seminaret i Kristiansand 6. februar poengtert at omkjøringsvegene i 
området er av dårlig standard og er flere steder ikke egnet for tungtrafikk. Det vurderes som 
lite sårbart.  

Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynsløsning er det ved trasé mot Ålgård et vannkraftverk ved 
Stølsvatn og Langevatn med kraftverkstunnel under terreng. Det er dam ved oppdemmet 
innsjø ved Storevatn og Selstjørn.  
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STREKNING: R1/R2/R3 Kydland – Bollestad  

Det er ikke gjennomført vurderinger av faren for dambrudd i området. Det forutsettes at det 
videre i reguleringsfasen kartlegges dammer tilknyttet vedtatt trasé og at det gjøres 
vurderinger av faren for dambrudd, og eventuelle konsekvenser dette har for ny veg. Dersom 
et dambrudd vil kunne medføre skade på sterkt trafikkert veg skal dammen minimum ha 
konsekvensklasse 3, jf § 4-2 i damsikkerhetsforskriften [S6]. Sårbarheten vurderes som 
moderat ut fra et føre var perspektiv og usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget.  

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning og 
infrastruktur  

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer i varierende 
grad vil komme i konflikt med eksisterende kraftforsyning og infrastruktur. Der hvor det 
vurderes at eksisterende kraftforsyning kommer i konflikt med utbygging av veg må det sikres 
dialog med kraftselskapene for å finne gode løsninger for omlegging av kraftforsyningen.  
 
Ved Tindafjellet vil kraftlinje (300 kV) gå over vegtrasé. Det er også gitt konsesjoner for 
vindparker på Skurveknuten, Tindafjellet og Måkaknuten. Det vurderes at eksisterende 
kraftforsyning er moderat sårbart for delstrekning.  

Drikkevannskilder Mattilsynet har kartlagt alle inntakspunkt for vannverk som har drikkevannsforsyning til 50 
personer eller mer. Det er ved delstrekning et inntakspunkt ved Opsal Camping (brønn) i 
tillegg til IVAR IKS sin reservekilde Langevatn. Dersom korridor legges i klausulerte soner må 
det opprettes dialog med vannverk for å redusere konsekvensen for drikkevannskilder. I 
nærhet til drikkevannskilder må det opprettes tiltak under anleggsfasen og ved drift for å 
forhindre forurensning til drikkevannskilder. Basert på at en kan komme i nedbørsfeltet til IVAR 
IKS sin reservekilde, men ikke tetter enn dagens E39 vurderes det som lite til moderat sårbart. 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

Delstrekningen er hovedsakelig i dagsone, med én kortere tunnel. Nesten hele delstrekning er 
sammenfallende med eksisterende E39. Dette kan medføre utfordringer for utrykningskjøretøy 
under anleggsfasen da det vil kunne bli utfordring med trafikkavvikling, og omkjøringer kan 
medføre lengre utrykningstid. Delstrekning er nærmere geografisk brannstasjon på Ålgård, og 
vil medføre kort utrykningstid ved ferdig veg. Det vurderes som moderat sårbart i 
anleggsfasen, men ved ferdig veg vurderes det å være lite sårbart for fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy.  

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

Delstrekningen er planlagt med en tunnel over Tindafjellet, 830 meter, og det er to 
overgangssoner. Delstrekningen vurderes som lite sårbart, da delstrekning hovedsakelig går i 
dagen.  

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare bygg Det er ifølge DSB kartinnsynløsning ingen sårbare bygg i eller i umiddelbar nærhet til 
planområdet, og det vurderes som ikke sårbart.  
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 Korridor R2, Tronåsen – Årrestad – Sagland - Bollestad 

Korridor R2 i Rogaland består av følgende strekninger: 

 

• Tronåsen – Hovsvatnet. Felles strekning med korridor 
R1 og R3, – Hovsvatn, se Figur 8-2 

• Hovsvatn – Sagland 
Deler av strekningen gjennom Ualand er felles med 
korridor R1, se Figur 8-13 

• Sagland – Kydland 
Felles for korridor R2 og R3, se Figur 8-16 

• Kydland – Bollestad 
Felles for alle korridorer i Rogaland (Figur 8-10) 

 

I det videre følger sårbarhetsvurdering for de strekningene 
som ikke er vurdert under R1. 

 R2 Hovsvatn – Sagland  

 
Figur 8-10. Oversiktskart over korridor R2 på strekningen Hovsvatnet – Sagland. 

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

Figur 8-9. Skissekart over korridor R2. 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A014   Versjon: 001 
    

 
 

   72  
 

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 33 - Større konstruksjoner på strekningen Hovsvatn – Sagland. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Kryss ved Årrestad sør − Hovsvatnet – Ualand 7425 m 

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

øst for Sagland 1593 m 
− Øst for Sagland 730 m 

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

 

Tabell 34 - Sårbarhetsvurdering Hovsvatn - Sagland 

STREKNING: R2 Hovsvatnet - Sagland 

NATURFARER 

Skredfare DSB kartinnsynsløsning viser store aktsomhetsområder for snøskred og jord- og flomskred, 
samt noen få aktsomhetsområder for steinsprang ved delstrekning. Da det foreligger stor 
usikkerhet knyttet til aktsomhetskartene vurdert for delstrekning vurderes det som moderat 
sårbart for skred. Delstrekning har også store deler av strekning i dagsone som er sårbart for 
skred.  Det påpekes at det vil være mulig å gjennomføre nødvendige skredsikringstiltak, men 
det vil medføre en kostnad for prosjektet. 

Flom i vassdrag Det er ifølge NVE atlas kartlagt en 200 års flomsone ved Eldrevatnet ved Hovland som 
delstrekning vil krysse i bru. Det forutsettes at bru og vegstrekning dimensjoneres etter 
flomsone og klimapåslag, slik at veg ikke er utsatt for flom. Med gjeldende forutsetning 
vurderes det som lite sårbart. Det er også utarbeidet hydrologiske aktsomhetsområder for flom 
ved alle tjern og vann, men dette gir kun grunnlag til videre vurdering av flomfaren. 
 

 

Figur 8-11 - 200 års flomsone Eldrevatnet ved Hovland. Kilde: NVE 

Vind/ekstremnedbør Det vises til Klimaprofil Rogaland [3] omtalt i kapittel 5.1. Da delstrekningen hovedsakelig er 
planlagt i dagsone vil vegen kunne påvirkes av ekstremnedbør og overvannsproblematikk. 
Vegen må utformes slik at vannet ikke samler seg i vegbanen, men drenerer ut i terreng. Det 
vurderes at delstrekning er moderat sårbart for ekstremnedbør. 
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STREKNING: R2 Hovsvatnet - Sagland 

Skog/-lyngbrann Delstrekning vil ha deler av trasé gjennom noen områder med tett skog, og skogbrann kan 
inntreffe, spesielt i perioder med tørke hvor skogbrannfaren er spesielt stor. Tiltaket i 
planområdene er ny veg og det vurderes at ved ferdig drift vil ikke E39 forårsake eller medføre 
økt fare for skogbrann. Drift av veg vil derimot kunne være sårbar for skogbrann dersom den 
inntreffer i eller i umiddelbar nærhet til ny veg. Anleggsarbeid vil kunne forårsake skogbrann, 
og det er derfor viktig at det i anleggsfasen sikres god brannberedskap. Det vurderes at 
skogfaren ikke er stor, og det vurderes som lite sårbart.  

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremgår det et anlegg med eksplosjonsfarlige stoffer ved 
eksisterende E39 ved Refsland. Det vurderes som moderat sårbart. 

Transport farlig gods Det vurderes at et uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Transport av farlig gods vil derfor være mindre sårbart 
dersom ny E39 er nær eksisterende bebyggelse. Et uhell med transport farlig gods i tunnel vil 
kunne medføre større utfordringer for fremkommeligheten for brannvesenet og nødetater til 
skadested sammenlignet med hendelser i dagsone. Konsekvensen ved hendelser i tunnel 
vurderes også å kunne være større.  
 
For tungtrafikk, herunder transport av farlig gods til/fra Egersund er påkobling fra lokalveg til 
E39 kortere enn ved R1. Store deler av trasé er planlagt i dagsone, samt at det er lite 
bebyggelse tilknyttet veg som vil kunne påvirkes ved et uhell med transport farlig gods som 
medfører brann/eksplosjon. Det vurderes at delstrekning er lite sårbart for transport av farlig 
gods og en bedre løsning ut fra et sikkerhetsperspektiv om en inkluderer muligheter for 
hendelser på vegnettet til/ fra E39 og Egersund og Sokndal. (En del av tungtrafikken til og fra 
Sokndal går via Egersund.) 

Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynsløsning er det en dam ved oppdemt innsjø ved delstrekning ved 
Erretjern og Teksevatn. Det er ikke gjennomført vurderinger av faren for dambrudd i området. 
Det forutsettes at det videre i reguleringsfasen kartlegges dammer tilknyttet vedtatt trasé og at 
det gjøres vurderinger av faren for dambrudd, og eventuelle konsekvenser dette har for ny 
veg. Dersom et dambrudd vil kunne medføre skade på sterkt trafikkert veg skal dammen 
minimum ha konsekvensklasse 3, jf § 4-2 i damsikkerhetsforskriften [S6]. Sårbarheten 
vurderes som moderat ut fra et føre var perspektiv og usikkerhet i kunnskapsgrunnlaget. 

 
Figur 8-12 - Dammer ved Erretjern og Teksevatn. Kilde: NVE 

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning og 
infrastruktur  

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer i varierende 
grad vil komme i konflikt med eksisterende kraftforsyning. Der hvor denne å komme i konflikt 
med utbygging av veg må det sikres dialog med kraftselskapene for å finne gode løsninger for 
omlegging av kraftforsyningen.  
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STREKNING: R2 Hovsvatnet - Sagland 

 
Over Hæstad er trasé tilknyttet kraftforsyningsnettet, det vurderes som lite sårbart. 

Drikkevannskilder Mattilsynet har kartlagt alle inntakspunkter vannverk som forsyner 50 personer eller mer med 
drikkevann. Ved delstrekning er det kartlagt inntakspunkt ved Erekjer som er vannkilde for 
Helleland vannverk, 122 abonnenter (husstander). Kilden her vil være utsatt da alternativet går 
har en fylling gjennom kilden. Dersom korridor legges i klausulerte soner må det opprettes 
dialog med vannverk for å redusere konsekvensen for drikkevannskilder. Det kan vurderes bru 
over, det må være en bru som sikrer oppsamling av all avrenning fra vegen og fører det bort 
fra området. Dette inkluderer også utslipp ved ulykker på vegen på fylling. Alternativt må det 
vurderes ny vannkilde for innbyggerne på Helleland. 
 
I nærhet til drikkevannskilder må det opprettes tiltak under anleggsfasen og ved drift for å 
forhindre forurensning til drikkevannskilder. Det vurderes som moderat sårbart.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

Delstrekning over Bilstad mot Årrestad er sammenfallende med dagens E39. Dette kan 
medføre utfordringer for utrykningskjøretøy under anleggsfasen, og omkjøringer kan medføre 
lengre utrykningstid. For fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ved ferdig veg, vurderes 
redningsoppdrag ved ulykker i tunnel som mer utfordrende for utrykningskjøretøy enn ved veg 
i dagsone. Fremkommeligheten for utrykningskjøretøy vurderes som moderat sårbart da det er 
flere lange tunneler på delstrekning.  

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

3 tunneler på delstrekning, Hovsvatn – Ualand, 7425 meter, tunnel nord for Helleland, 400 
meter, og tunnel mellom Eftelandsveien og Sagland, 1800 meter og det er totalt 6 
overgangssoner. Vegstrekninger i tunnel har lavere sannsynlighet for ulykker og påvirkning av 
ytre omgivelser. Sannsynligheten for ulykker er størst ved overgangssonene mellom tunnel og 
veg i dagen. Grunnet mange overgangssoner vurderes delstrekning som moderat sårbart. 

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare objekter Det er ifølge DSB kartinnsynsløsning sårbare bygg på Bilstad ca. 400 meter fra ny veg. Ny 
veg medfører en økt avstand mellom sårbare bygg og ny veg, sammenlignet med dagens 
E39. En hendelse med farlig gods som medfører brann/eksplosjon kan medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Grunnet avstand vurderes det som lite sårbart. 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A014   Versjon: 001 
    

 
 

   75  
 

 R2/R3 Sagland – Kydland (med Buekryss) 

 

Figur 8-13. Oversiktskart over strekningen Sagland – Kydland, felles for korridor R2 og R3. 

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

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

Strekningen passerer ved foten av Solbjørgnipa og fortsetter i dagen oppover i retning øvre del av 
Sveladalen. Etter en kort tunnel øverst i Sveladalen, går traséen videre i dagsone gjennom det åpne 
landskapet øverst i Ognadalen, før den går inn i en knapt 3 km 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 35 - 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, 714 m 
− Tunnel mot Vaule, 2718 m 

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

− Høy bru ved Vaule, 345 m 
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Tabell 36 - Sårbarhetsvurdering Sagland - Kydlad (med Buekryss). 

STREKNING: R2/R3 Sagland – Kydland  

NATURFARER 

Skredfare DSB kartinnsynsløsning viser det er flere områder med aktsomhet for snøskred, to mindre 
punkter med aktsomhet for jord- og flomskred og noen få områder med aktsomhetsområde for 
steinsprang. Det må gjennomføres videre utredning av skred i neste planfase. Det påpekes at 
det vil være mulig å gjennomføre nødvendige skredsikringstiltak, men det vil medføre en 
kostnad for prosjektet. Da det foreligger stor usikkerhet knyttet til aktsomhetskartene vurdert 
for delstrekning vurderes det som moderat sårbart for skred. 

Flom i vassdrag Det er ved delstrekningen ingen gjennomførte flomberegninger eller kartlagte flomsoner av 
NVE, men kryssing av ytre Kydlandsvatnet er planlagt på en fylling. Flomstigningen er anslått 
til ca. 4 meter over lav vannstand og ny E39 må legges med minimum 5 m høyde over lav 
vannstand i ytre Kydlandsvatnet. Det vurderes som lite sårbart.  

Vind/ekstremnedbør Det vises til Klimaprofil Rogaland [3] omtalt i kapittel 5.1. Da delstrekningen har en god del 
trasé planlagt i dagsone vil vegen kunne påvirkes av ekstremnedbør og 
overvannsproblematikk. Vegen må utformes slik at vannet ikke samler seg i vegbanen, men 
drenerer ut i terreng. Det vurderes at delstrekning er moderat sårbart for ekstremnedbør. 
Delstrekning går delvis høyt i terreng som vil kunne være sårbart for store snøfall og sterke 
vindkast. Det bemerkes her at det forventes mindre snøfall pga. klimaendringene. Men det vil 
kunne medføre flere dager med glatt vinterføre og økt vintervedlikehold i forhold til øvrige 
korridorer.  Det vurderes som lite til moderat sårbart. 

Skog/-lyngbrann Delstrekning vil ha deler av trasé gjennom tett skog, og skogbrann kan inntreffe, spesielt i 
perioder med tørke hvor skogbrannfaren er spesielt stor. Tiltaket i planområdene er ny veg og 
det vurderes at ved ferdig drift vil ikke E39 forårsake eller medføre økt fare for skogbrann. Drift 
av veg vil derimot kunne være sårbar for skogbrann dersom den inntreffer i eller i umiddelbar 
nærhet til ny veg. Anleggsarbeid vil kunne forårsake skogbrann, og det er derfor viktig at det i 
anleggsfasen sikres god brannberedskap. Det vurderes som lite sårbart.  

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremgår det ikke anlegg med farlige stoffer eller 
eksplosjonsfarlige stoffer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet som medfører sårbarhet, 
og det vurderes som ikke sårbart. 

Transport farlig gods Det vurderes at et uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Transport av farlig gods vil derfor være mindre sårbart 
dersom ny E39 legges unna eksisterende bebyggelse. Et uhell med transport farlig gods i 
tunnel vil kunne medføre større utfordringer for fremkommeligheten for brannvesenet og 
nødetater til skadested sammenlignet med hendelser i dagsone.  
 
For delstrekning er det lite bebyggelse tilknyttet trasé, og det er få lange tunneler på 
strekningen. Derimot er det noen partier med stigning opp mot 5 % og tunge kjøretøy kan få 
problemer, i hovedsak vil dette medføre redusert fart og noe høyere belastning på kjøretøy. 
Vegen vil ikke ha en utforming med bratt nedstigning og over i en bratt stigning, og den vil 
være innenfor gjeldende krav til stigning på veg i dagsone.  
Det vurderes at delstrekning er lite til moderat sårbart for transport farlig gods. 

Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynsløsning er det ingen dammer eller vannkraftverk i nærhet til 
delstrekning og det vurderes som ikke sårbart.   
 

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning og 
infrastruktur  

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer i varierende 
grad vil komme i konflikt med eksisterende kraftforsyning. Der hvor det kommer i konflikt med 
utbygging av veg må det sikres dialog med kraftselskapene for å finne gode løsninger for 
omlegging av kraftforsyningen. Over Bjerkreim ligger eksisterende kraftforsyning 
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STREKNING: R2/R3 Sagland – Kydland  

sammenfallende med ny vegtrasé på deler av strekningen, samt en krysning av kraftforsyning 
opp mot Bue. Det vurderes som lite sårbart. 

Drikkevannskilder Mattilsynet har kartlagt alle inntakspunkt for vannverk som forsyner 50 personer eller mer med 
drikkevann. Det er et inntakspunkt i Eftelandsvatnet, ca. 2 km fra vegtrasé. Dersom korridor 
legges i klausulerte soner må det opprettes dialog med vannverk for å redusere konsekvensen 
for drikkevannskilder. I nærhet til drikkevannskilder må det opprettes tiltak under anleggsfasen 
og ved drift for å forhindre forurensning til drikkevannskilder. Det vurderes som lite sårbart 
grunnet lang avstand mellom planlagt veg og inntakspunktet.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

Delstrekningen har kun et kortere strekke som er sammenfallende med eksisterende E39, og 
det vurderes at anleggsfasen ikke vil medføre utfordringer for utrykningskjøretøy. Delstrekning 
med kryss ligger nærmere geografisk Egersund og brannstasjon, noe som medfører en 
kortere utrykningstid. For fremkommeligheten for utrykningskjøretøy ved ferdig veg, vurderes 
redningsoppdrag ved ulykker i tunnel som mer utfordrende for utrykningskjøretøy enn ved veg 
i dagsone. Fremkommeligheten for utrykningskjøretøy vurderes som lite sårbart da det er lite 
tunneler på delstrekning.  

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

Det er to korte tunneler på strekningen, og en lengre tunnel. Det er totalt 6 overgangssoner. 
Vegstrekninger i tunnel har lavere sannsynlighet for ulykker og påvirkning av ytre omgivelser. 
For ulykker i tunnel er sannsynligheten størst ved overgangssonene mellom tunnel og veg i 
dagen. Det er lite tunneler på delstrekning i forhold til andre delstrekninger, men på grunn av 
antall overgangssoner vurderes det som lite til moderat sårbart.  

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare objekter Det er ifølge DSB kartinnsynløsning ingen sårbare bygg i eller i umiddelbar nærhet til planlagt 
veg og det vurderes som ikke sårbart.  

 Korridor R3,  Tronåsen – Drangsdalen – Grøsfjell – Bollestad 

Korridor R3 består av disse strekningene: 

• Tronåsen – Skjeggestad ved Hovsvatnet 
Felles strekning med korridor R1 og R2 fram til 
Skjeggestad. (Figur 8-2) 

• Skjeggestad – Eide, se Figur 8-18 
• Eide – Sagland, inklusive ny ved fra Grøsfjell mot 

Sokndal, se Figur 8-19 
• Sagland – Kydland 

Felles med korridor R2 (Figur 8-16) 
• Kydland – Bollestad 

Felles med korridor R1 og R2 og omtalt under 
korridor R1 (Figur 8-10) 

I det videre følger sårbarhetsvurdering for de 
strekningene som ikke er vurdert under R1 eller R2. 

Figur 8-14. Skissekart over korridor R3 
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 R3 Skjeggestad – Eide 

 
Figur 8-15. Oversiktskart over korridor R3 på strekningen Skjeggestad – Eide med dagstrekning i Drangsdalen. 

Traseen starter i et punkt like øst for Skjeggestad 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 37 - Større konstruksjoner på strekningen Hovsvatn – Eide, variant V1a daglinje i Drangsdalen. 

Kryss Tunnel Større bruer over 150 m 
− Ingen kryss − Drangsdalen – Eide, 1555 m − Bru i bunnen av drangsdalen, 

215 m  
 

Tabell 38 - Sårbarhetsvurdering Skjeggestad - Eide 

STREKNING: R3 Skjeggestad - Eide 

NATURFARER 

Skredfare Det er gjennom variantavklaringene anbefalt variant V1a med dagsone gjennom Drangsdalen. 
DSBs kartinnsynsløsning viser aktsomhetsområde for snøskred, jord- og flomskred, samt 
steinsprang. Kartutsnittet viser også at det har historisk sett gått mange skred i området. 
Under ROS-seminaret ble det henvist til drift av jernbanen som må kjøre på meget lav fart 
gjennom dalen på grunn av skredfaren i området. Geologisk rapport [20] viser at 
påghuggsområdet for tunnel i bratte, høye og rasutsatte bergvegger i Drangsdalen, og med 



 Oppdragsnr.: 5156432   Dokumentnr.: A014   Versjon: 001 
    

 
 

   79  
 

STREKNING: R3 Skjeggestad - Eide 

nærhet til jernbanen, særlig det østlige påhugget, med høy forskjæring i særlig rasutsatt 
terreng og i urområde synes komplisert. 
 
 Det må gjennomføres videre utredning av skred i neste planfase. Det påpekes at det vil være 
mulig å gjennomføre nødvendige skredsikringstiltak, men det vil medføre en kostnad for 
prosjektet. Grunnet stor skredfare i Drangsdalen vurderes det som svært sårbart.  
 

Flom i vassdrag Det er ved delstrekningen ingen gjennomførte flomberegninger eller kartlagte flomsoner av 
NVE, og det forutsettes at det gjennomføres vurderinger av potensiell flomfare i det videre 
arbeidet med planforslaget. Overordnet flomvurdering [4] vurderer at veien langs Hovsvatnet 
må legges minimum 3 – 3,5 høyere enn lav vannstand i Hovsvatnet. Fyllingen er planlagt høyt 
og vil ikke være flomutsatt så lenge nytt elveløp dimensjoneres for å håndtere aktuelle 
flomføringer i vassdraget. Beregningen gjort på dette plannivået viser at masseutfyllingen kan 
gi en økning i flomvannstanden på 1-2 cm, maksimalt avløp øker med ca. 1 %. Det er ikke tatt 
hensyn til at overflatearealet til Hovsvatnet vil øke med økende flomvannstand, noe som tilsier 
at endringen blir litt mindre enn estimert. Det vurderes som lite til moderat sårbart.  

Vind/ekstremnedbør Store deler av trasé går i dagsone som vil kunne være sårbart for ekstremnedbør, spesielt 
overvann. Det forutsettes at gode overvannsløsninger som hensyntar forventede endringer i 
klima og drenering til grøft. Det var under ROS-samlingen 6. februar 2018 fokus på dagsone i 
Drangsdalen og utfordringen med vinterføre og utfordrende kjøreforhold med glatte vegbaner. 
Ved å bygge ny E39 vil en ikke direkte kunne sammenligne ny veg med eksisterende E39 som 
er vurdert til å ha en dårligere standard i forhold til sin funksjon som overordnet riksveg og 
europaveg. Det ligger som premiss at ny E39 skal planlegges med fire felt og midtrekkverk og 
etter vegklasse H8 med fire felt og 110 km/t som forutsetter et vedlikeholds regime med «svart 
asfalt» året rundt. Det vurderes derfor at ny E39 vil ha vesentlig høyere standard enn 
eksisterende E39, men at raske væromskiftninger kan medføre utfordringer for veg og trygg 
trafikkavvikling. Det vurderes som moderat sårbart.  

Skog/-lyngbrann Delstrekning vil ha deler av trasé gjennom tett skog, og skogbrann kan inntreffe, spesielt i 
perioder med tørke hvor skogbrannfaren er spesielt stor. Tiltaket i planområdene er ny veg og 
det vurderes at ved ferdig drift vil ikke E39 forårsake eller medføre økt fare for skogbrann. Drift 
av veg vil derimot kunne være sårbar for skogbrann dersom den inntreffer i eller i umiddelbar 
nærhet til ny veg. Anleggsarbeid vil kunne forårsake skogbrann, og det er derfor viktig at det i 
anleggsfasen sikres god brannberedskap. Det vurderes som lite til moderat sårbart. 

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremgår det ikke anlegg med farlige stoffer eller 
eksplosjonsfarlige stoffer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet som medfører sårbarhet 
for delstrekning.  

Transport farlig gods Det vurderes at et uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Transport av farlig gods vil derfor være mindre sårbart 
dersom ny E39 legges unna eksisterende bebyggelse. Et uhell med transport farlig gods i 
tunnel vil kunne medføre større utfordringer for fremkommeligheten for brannvesenet og 
nødetater til skadested sammenlignet med hendelser i dagsone. Det er bare en mindre tunnel 
på delstrekning, og det er lite bebyggelse tilknyttet veg. Det er noe stigning på deler av 
traseen som kan medføre redusert fart og noe høyere belastning på tunge kjøretøy. Vegen vil 
ikke ha en utforming med bratt nedstigning og over i en bratt stigning, og den vil være innenfor 
gjeldende krav til stigning på veg i dagsone. Det vurderes som lite til moderat sårbart.  

Dambrudd Ifølge NVE atlas kartinnsynsløsning er det ingen dammer eller vannkraftverk i nærhet til 
korridor R3 og det vurderes som ikke sårbart.   
 

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning og 
infrastruktur  

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer i varierende 
grad vil komme i konflikt med eksisterende kraftforsyning. Der hvor det vurderes at den  
kommer i konflikt med utbygging av veg må det sikres dialog med kraftselskapene for å finne 
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STREKNING: R3 Skjeggestad - Eide 

gode løsninger for omlegging av kraftforsyningen.  Videre har påghuggsområdet for tunnel i 
Drangsdalen nærhet til jernbanen.  
 
Det er mye eksisterende kraftforsyning tilknyttet delstrekningen og det vurderes som moderat 
sårbart.   

Drikkevannskilder Mattilsynet har kartlagt alle inntakspunkt for vannverk som forsyner 50 personer eller mer med 
drikkevann. Det er ingen inntakspunkt for vannverk i eller i nærhet av delstrekning, og det 
vurderes som ikke sårbart for kjente drikkevannskilder, det må gjennomføres kartlegging av 
mindre kilder. 

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

Gjennom Drangsdalen er ny vegstrekning planlagt sammenfallende med eksisterende trasé 
og det vil kunne være utfordrende med fremkommelighet for utrykningskjøretøy under 
anleggsfasen 

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

Det er på delstrekning en kort tunnel mellom Drangsdalen – Eida, 1555 meter. Det er 2 
overgangssoner. Vegstrekninger i tunnel har lavere sannsynlighet for ulykker og påvirkning av 
ytre omgivelser, men for ulykker i tunnel er risikoen størst ved overgangssonene mellom 
tunnel og veg i dagen. Det er lite tunneler på delstrekning i forhold til andre delstrekninger og 
det vurderes som lite sårbart.  

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare objekter Det er ingen sårbare bygg i eller i umiddelbar nærhet til delstrekning og det vurderes som ikke 
sårbart.  

 

Ut fra samfunnssikkerhet alene vurderes tunnel gjennom Drangsdalen som best. For alle vurderte 
temaer er dagsone vurdert som best, noe som vil gi økt sårbarhet.  Drangsdalen er utsatt for både 
skred og utfordrende kjøreforhold på vinterstid og vil medføre store krav til vedlikehold og drift av veg, 
samt forebyggende tiltak. Ved å legge vegen i tunnel vil trafikkavviklingen ikke bli utfordrende grunnet 
ytre påkjenninger.  
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 R3 Eide – Sagland  

Figur 8-16. Oversiktskart over Korridor R3 på strekningen 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. Strekningen 
fortsetter inn i tunnel og stiger mot vest før den kommer ut i dagen i heiområdene vest for Eide ved 
Dybingsvatnet. Videre går strekningen gjennom et kupert landskap og krysser flere vann i bru, før den 
krysser Grøsfjellvatnet på flere fyllinger og to bruer.  

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

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

Videre fortsetter strekningen i daglinje mot en lang tunnel mellom Helleland og Sagland. 
Tunnelpåhugget i øst er planlagt noe lenger sør i dalføret ved Eftelandsveien enn tilfellet er for 
strekningen Ualand – Sagland i korridor R2.  

Tabell 39 - 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 øst, 245 m 
− Grøsfjellvatnet vest, 365 m 
− Helleland, 300 m 
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Tabell 40 - Sårbarhetsvurdering Eide – Sagland. 

STREKNING: R3 Eide – Sagland  

NATURFARER 

Skredfare Det er ifølge DSB kartinnsynsløsning flere aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang 
tilknyttet delstrekning. Eide har store aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang. Det er 
også kartlagt noen få områder med jord- og flomskred. Det må gjennomføres videre utredning 
av skred i neste planfase. Det påpekes at det vil være mulig å gjennomføre nødvendige 
skredsikringstiltak, men det vil medføre en kostnad for prosjektet. Det vurderes som moderat 
sårbart.  

Flom i vassdrag Det er ifølge NVE atlas kartlagt en 200 års flomsone ved Eldrevatnet ved Hovland som 
delstrekning vil krysse i bru, se figur under Figur 38. Det forutsettes at bru og vegstrekning 
dimensjoneres etter flomsone og klimapåslag, slik at veg ikke er utsatt for flom. Den 
overordnede flomvurderingen [4] henviser til kryssing av Dypingsvatnet/Grøsgjellvatnet skjer 
på bro/fylling. Ny E39 må legges med minimum 3,5-4 m høyde over normalvannstand i 
Grøsfjellvatnet og minimum 3-3,5 m høyde over normalvannstand i Dypingsvatnet. 
 
Med gjeldende forutsetning vurderes det som lite sårbart. Det er også utarbeidet hydrologiske 
aktsomhetsområder for flom ved alle tjern og vann, men dette gir kun grunnlag til videre 
vurdering av flomfaren. 
 

 

Figur 8-17 - 200 års flomsone ved Eldrevatnet. Kilde: NVE 

Vind/ekstremnedbør Korridor R3 har store deler av trasé i dagsone som vil kunne være sårbart for ekstremnedbør, 
spesielt overvann. Det forutsettes at gode overvannsløsninger som hensyntar forventede 
endringer i klima og drenering til grøft. Det vurderes som lite sårbart. 

Skog/-lyngbrann Korridor R3 vil ha deler av trasé gjennom tett skog, og skogbrann kan inntreffe, spesielt i 
perioder med tørke hvor skogbrannfaren er spesielt stor. Tiltaket i planområdene er ny veg og 
det vurderes at ved ferdig drift vil ikke E39 forårsake eller medføre økt fare for skogbrann. Drift 
av veg vil derimot kunne være sårbar for skogbrann dersom den inntreffer i eller i umiddelbar 
nærhet til ny veg. Anleggsarbeid vil kunne forårsake skogbrann, og det er derfor viktig at det i 
anleggsfasen sikres god brannberedskap. Korridor R3 går gjennom flere områder med 
potensiell skogbrannfare enn R1, men det vurderes likevel som lite sårbart. 

VIRKSOMHETSSPESIFIKK FARE 
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STREKNING: R3 Eide – Sagland  

Brann/eksplosjon ved 
industrianlegg 

I oversendt kartverk fra DSB fremgår det ikke anlegg med farlige stoffer eller 
eksplosjonsfarlige stoffer i eller i umiddelbar nærhet til planområdet som medfører sårbarhet 
for delstrekning.  

Transport farlig gods Det vurderes at et uhell med transport farlig gods med brann/eksplosjon vil kunne medføre en 
evakueringsradius på 500 meter. Transport av farlig gods vil derfor være mindre sårbart 
dersom ny E39 legges unna eksisterende bebyggelse. Et uhell med transport farlig gods i 
tunnel vil kunne medføre større utfordringer for fremkommeligheten for brannvesenet og 
nødetater til skadested sammenlignet med hendelser i dagsone. Se egen vurdering knyttet til 
sårbare objekter. Det er noe bebyggelse på Eide, samt sårbare bygg i Dybingveien, ellers er 
det lite bebyggelse ved delstrekning.  
 
For tungtrafikk, herunder transport av farlig gods til/fra Egersund er påkobling fra lokalveg til 
E39 kortere enn ved R1. Det vurderes at delstrekning er moderat sårbart for transport av farlig 
gods og en bedre løsning ut fra et sikkerhetsperspektiv om en inkluderer muligheter for 
hendelser på vegnettet til/ fra E39 og Egersund og Sokndal. (En del av tungtrafikken til og fra 
Sokndal går via Egersund.). Det vurderes som moderat sårbart grunnet nærhet til bebyggelse 
og sårbare bygg.  
 

Dambrudd Ifølge NVE kartinnsynsløsning er det ingen dammer eller vannkraftverk i nærhet til korridor R3 
og det vurderes som ikke sårbart.   
 

KRITISK INFRASTRUKTUR 

Eksisterende 
kraftforsyning og 
infrastruktur  

Planområdet strekker seg over store områder og det er vurdert at alle korridorer i varierende 
grad vil komme i konflikt med eksisterende kraftforsyning. Delstrekning har noe nærføring med 
eksisterende kraftforsyning, men det vurderes som lite sårbart.  
 

Drikkevannskilder Mattilsynet har kartlagt alle inntakspunkter for vannverk som har drikkevannsforsyning til 50 
personer eller mer. Langs delstrekning er det inntakspunkter for drikkevann i Eftelandsvatnet, 
Erekjer, brønner ved Rødland hytteforening, samt brønn ved Heskestad kulturhus. Dersom 
korridor legges i klausulerte soner må det opprettes dialog med vannverk for å redusere 
konsekvensen for drikkevannskilder. I nærhet til drikkevannskilder må det opprettes tiltak 
under anleggsfasen og ved drift for å forhindre forurensning til drikkevannskilder.  Det 
vurderes som moderat sårbart, det må gjennomføres kartlegging av mindre kilder og opprette 
dialog med kommunen.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy  

Delstrekning er har ett punkt hvor vegen vil krysse eksisterende E39, men ellers fraviker 
delstrekning helt fra eksisterende E39, dette medfører god fremkommelighet under 
anleggsfasen da trafikkavviklingen ikke vil hindres av anleggsarbeid. Delstrekningen er også 
nærmere brannstasjon på Egersund og vil medføre kortere utrykningstid dersom det skulle 
inntreffe hendelser på veg. Det vurderes som lite sårbart.  

Tunneler og 
tunnelsikkerhet  

Det er på delstrekning 4 tunneler og totalt 8 overgangssoner. Vegstrekninger i tunnel har 
lavere sannsynlighet for ulykker og påvirkning av ytre omgivelser, men for ulykker i tunnel er 
sannsynligheten størst ved overgangssonene mellom tunnel og veg i dagen. Konsekvensen 
dersom det inntreffer en ulykke i tunnel vil ofte kunne være større en ved en hendelse på 
dagsone. Strekningen vurderes moderat sårbart. 

SÅRBARE OBJEKTER 

Sårbare objekter I Dybingveien ca. 60 meter fra planlagt korridor er det lokalisert et sykehjem bestående av 
flere bygg. Ved hendelse med for eksempel farlig gods på vegen som medfører 
brann/eksplosjon vil det kunne medføre en evakueringsradius på 500 meter. Det vil kunne 
være utfordrende å evakuere sykehjem. Det vurderes som moderat sårbart. 
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 Samlet sårbarhetsvurdering av korridorer i Rogaland 

 

Tabell 41 - Overordnet vurdering av korridorer Rogaland. 

 Korridor R1  Korridor R2 Korridor R3  

Tronåsen – Hovsvatnet  
Naturfare LS -MS LS -MS LS -MS 

Virksomhetsbasert fare MS MS MS 

Kritisk infrastruktur  LS LS LS 

Sårbare objekter  LS LS LS 

Hovsvatn – Oksafjell  

Naturfare LS   

Virksomhetsbasert fare MS   

Kritisk infrastruktur  LS   

Sårbare objekter  LS   

Hovsvatn - Sagland 

Naturfare  MS  

Virksomhetsbasert fare  MS  

Kritisk infrastruktur   MS  

Sårbare objekter   LS  

Skjeggestad – Eide  

Naturfare   SS 

Virksomhetsbasert fare   LS 

Kritisk infrastruktur    LS 

Sårbare objekter    IS 

Eide - Sagland 

Naturfare   LS 

Virksomhetsbasert fare   LS 

Kritisk infrastruktur    MS 

Sårbare objekter    MS 

Oksafjell - Kydland 

Naturfare LS   

Virksomhetsbasert fare MS   
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 Korridor R1  Korridor R2 Korridor R3  

Kritisk infrastruktur  MS   

Sårbare objekter  IS   

Sagland - Kydland 

Naturfare  MS MS 

Virksomhetsbasert fare  LS LS 

Kritisk infrastruktur   LS LS 

Sårbare objekter   IS IS 

Kydland – Bollestad 

Naturfare MS MS MS 

Virksomhetsbasert fare LS LS LS 

Kritisk infrastruktur  LS LS LS 

Sårbare objekter  IS IS IS 

 

Samlet konsekvens  LS LS-MS MS 

Rangering  1 2 3 

SS = Svært sårbart,  MS = Moderat sårbart, LS = Lite sårbart, IS = Ikke sårbar.   

I Rogaland vurderes korridor R1 som best i forhold til samfunnssikkerhet. Korridor R3 er mest sårbar, 
men det er det marginale forskjeller mellom dem.   

Basert på sårbarhetsvurderingene utført for korridorene i Rogaland (R1, R2 og R3) er det gjennomført 
en overordnet samlet vurdering av korridorene ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv. Det er i denne 
oppsummeringen fokusert på forskjeller mellom korridorene. Det er lagt mest vekt på forhold som er 
utfordrende og meget kostnadskrevende å implementere tiltak mot, for å redusere sårbarheten. Dette 
kan medføre at vurderinger med høy sårbarhet teller noe mindre i en samlet vurdering enn den gjør 
enkeltvis.  

Korridor R2 og R3 vurderes som minst sårbare knyttet til fremkommelighet for utrykningskjøretøy. 
Korridorene R2 og R3 ligger nærmere Egersund geografisk og dette vil medføre en kortere 
utrykningstid for brannvesenet. De har mindre lange tunneler på strekningen fra Hovsvatnet til Bue. 
Ved ulykker i tunnel er fremkommeligheten for utrykningskjøretøy utfordrende, spesielt i lange 
tunneler. Redningsoppdrag i tunnel er vurdert som vesentlig mer utfordrende enn ved 
redningsoppdrag i dagsone. Korridor R1 har lange tunneler, og er den korridoren som er lengst unna 
Egersund og brannstasjon, noe som medfører lengre utrykningstid.  

Korridor R2 vurderes som noe mer robust enn R3 på grunn av at R3 vil gå gjennom Drangsdalen i 
dagsone. Dette medfører en noe høyere sårbarhet for R3 i forhold til skred og klimatiske forhold, 
spesielt på vinterstid. Dersom linjen gjennom Drangsdalen hadde vært lagt i tunnel ville robustheten til 
R3 øke og ville blitt vurdert som mer robust enn R2. Det bemerkes at også korridor R2 har områder 
som er skredutsatt og at den er noe mer er mer sammenfallende med eksisterende E39.  
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Ut fra et samfunnssikkerhetsperspektiv vurderes korridor R1 som best og minst sårbar for 
naturhendelser, selv om den også vil ha lengst innsatstid for nødetater. I denne sammenheng 
bemerkes det at ny veg vil være en betydelig mer trafikksikker enn dagens veg. R3 er vurdert som 
mest sårbar, men som det fremgår av tabellen over og de gjennomførte vurderingen er det marginale 
forskjeller mellom dem.   
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  Konklusjon og tiltak 
For kommunedelplan for ny E39 Lyngdal vest – Sandes er det gjennomført en overordnet vurdering av 
samfunnssikkerhet. Gjennom prosessen har det blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon. 
Følgende farer fremsto som relevante har blitt vurdert videre i sårbarhetsanalysen:  

• Naturbasert fare  
o Skredfare  
o Flom i vassdrag  
o Vind/ekstremnedbør  
o Skog-/lyngbrann 

• Virksomhetsbasert fare  
o Brann/eksplosjon ved industrianlegg 
o Transport av farlig gods  
o Dambrudd 

• Infrastruktur  
o Eksisterende kraftforsyning  
o Drikkevannskilder  
o Fremkommelighet for utrykningskjøretøy  
o Tunneler og tunnelsikkerhet  

• Sårbare objekter (herunder også sårbare bygg) 

 

Vurderingen av farer for korridorene er vurdert og basert på følgende sårbarhetskategori og 
fargegoder. 

Tabell 42 - Sårbarhetskategorier. 

Sårbarhetskategori Beskrivelse 

Svært sårbart (SS) 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes slik at akutt fare oppstår 

Moderat sårbart (MS) 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes slik at ulempe eller fare oppstår 

Lite sårbart (LS) Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe der sikkerheten og 
områdets funksjonalitet rammes ubetydelig 

Ikke sårbart (IS) 
 

Et vidt spekter av uønskede hendelser kan inntreffe uten at sikkerheten 
og områdets funksjonalitet rammes  

 

Analysens konklusjon vurderer korridorene opp mot hverandre utelukkende fra et samfunnssikkerhets-
perspektiv. Gjennom analysen er det identifisert ulikheter mellom korridorene. Men alle korridorer og 
varianter er gjennomførbare og representerer en økt samfunnssikkerhet i forhold til dagens 
situasjon.  

Fra et samfunnssikkerhetsperspektiv vurderes korridor A2 via Flikka som bedre enn A1 for Agder og 
korridor R1 som best, og R3 som mest sårbar i Rogaland. Som det fremgår av rapporten er det 
marginale forskjeller mellom dem.   

Det foreligger en usikkerhet knyttet til detaljeringsgraden på dette plannivået. Derfor må dette utredes 
og kartlegges videre i neste planfase. Usikkerhet er spesielt knyttet til skredfare, grunnforhold og 
områdestabilitet samt flomfare.  
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Det er også, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det er nødvendig 
å gjennomføre for å redusere sårbarheten i vegtiltaket. Tiltakene er sammenfattet nedenfor som 
grunnlag for oppfølging i det videre arbeidet på reguleringsplannivå.  

Tabell 43 - Oversikt over identifiserte risikoreduserende tiltak. 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Skredfare Det er identifisert områder med skredfare (snø, jord, stein) i alle 
korridorer. Dersom det ikke gjennomføres skredsikringstiltak i 
identifiserte område må vegen bygges i tilstrekkelig avstand til skredfarlig 
terreng.  

Ustabil grunn Det forutsettes at det gjennomføres geotekniske grunnundersøkelser av 
områdestabilitet i neste planfase.  

Flom i vassdrag Vassdrag hvor det ikke er utført flomkartlegging/ vannlinjeberegninger 
mv. må vurderes med tanke på flom som kan skade en ny veg. Videre 
må det gjøres ytterligere detaljerte vurderinger i de videre arbeidene om 
tiltaket kan medfører endringer i etablerte flomregimer.  

Vind/ekstremnedbør  For vindutsatter deler av vegstrekningen (særskilt bruer) må det vurderes 
nødvendige varslingstiltak mv. For veg i dagsone må det utarbeides 
gode overvannsløsninger med drenering til terreng. 

Kjemikalieutslipp og 
annen akutt forurensning 

Entreprenør må i anleggsfasen ivaretar sikker drift av maskiner og 
kjøretøy for å unngå kjemikalieutslipp og annen akutt forurensning. Ved 
valg av riggplasser må det gjøres vurderinger i forhold til områdets 
sårbarhet.  
For deler av tiltaket med dagsone se tiltak knyttet til drikkevannskilder. 

Transport av farlig gods  Eksisterende beredskap i regionene må være i fokus når det gjøres 
risikoanalyse av tunneler i henhold til tunnelforskriften.  

Dambrudd Det må i den videre planfasen kartlegges dammer tilknyttet trasé og 
faren for dambrudd må vurderes sammen med eventuelle konsekvenser 
dette har for ny veg. Videre må det også gjøres vurderinger om ny veg 
medfører endring av konsekvensklasse for eksisterende dammer, det 
forventes at ny veg legges slik at dagens konsekvensklasser 
opprettholdes. 

VA-anlegg/-ledningsnett Det må sikres dialog med kommunene for å redusere konfliktpunktene 
med VA-anlegg (inntak og klausuleringssoner)  

Eksisterende 
kraftforsyning 

Det må sikres dialog med kraftselskapene for å finne gode løsninger for 
omlegging av nettet der det er behov for dette.  
Det må gjøres nødvendige tiltak i anleggsfasen for å opprettholde 
sentralnettet under anleggsfasen.  

Drikkevannskilder I neste planfase må det sikres dialog med vannverkene for å sikre at 
klausulerte soner og nedbørsfelt også vurderes i forbindelse med 
kartleggingen og vurderingen av drikkevannskilder. Videre må det 
vurderes løsning for Helleland vannverk.  
Grunnvannsborehull må kartlegges, under anleggsfase og ved ferdig veg 
må det implementeres tiltak for å forhindre forurensning til 
drikkevannskilder.  

Fremkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

Dersom ny vegtrase blir sammenfallende med eksisterende E39 må det 
for anleggsfasen sørges for gode omkjøringsveger eller andre løsninger 
som ivaretar og sikrer god fremkommelighet for utrykningskjøretøy. 
Nødetatene må inviteres inn og delta i planlegging av 
anleggsgjennomføring. 
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Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Det kan bli behov for å anlegge egne utrykningsveger for nødetatene for 
å sikre tilkomst i områder med stor avstand mellom kryss. Dette gjelder 
spesielt i dekningsområdet til Egersund brannvesen. Dette vil kunne 
være utrykningsveger via lokalveger og porter inn på E39. Dette må 
følges opp i videre planfase. 

Slokkevann for 
brannvesenet 

Det forutsettes ved fremtidig vurdering av tunnelsikkerhet at løsning for 
slokkevann er helhetlig og lik for alle de tunnelene som skal etableres.  

Tunneler og 
tunnelsikkerhet 

Det forutsettes at tunneler bygges uten fravik fra gjeldende 
sikkerhetskrav for aktuelle tunnel klasser, herunder også gjennomføre 
sikkerhetsgodkjenning av tunnelene.   
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Referanser og styrende dokumenter 
Styrende dokumenter  

For samfunnssikkerhet i arealplansammenheng er det en rekke styrende dokumenter som legges til 
grunn for analysen og fremgår av oversikten her: 

[S1] Standard Norge: NS 5814:2008 Krav til risikovurderinger, 2008 
[S2] Kommunal- og  moderniseringsdepartementet: Lov om planlegging og byggesaksbehandling 

(plan- og bygningsloven), LOV-2008-06-27-71, sist endret: LOV-2018-04-20-12   
[S3] Kommunal- og moderniseringsdepartementet: Forskrift om tekniske krav til byggverk 

(Byggteknisk forskrift – TEK 17). FOR-2017-06-19-840,  2017  
[S4] Direktoratet for byggkvalitet: Veiledning om tekniske krav til byggverk, 2017  
[S5] Justis- og beredskapsdepartementet: Lov om vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig 

stoff og om brannvesenets redningsoppgaver (Brann- og eksplosjonsvernloven),  
LOV-2002-06-14-20, 2002 

[S6] Olje og Energidepartementet: Forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 
(damsikkerhetsforskriften), FOR-2009-12-18-1600, 2009 

[S7] Justis- og beredskapsdepartementet: Forskrift om tiltak for å forebygge og begrense 
konsekvensene av storulykker i virksomheter der farlige kjemikalier forekommer 
(Storulykkeforskriften), FOR-2016-06-03-569, 2016  

[S8] Helse- og omsorgsdepartementet: Forskrift om strålevern og bruk av stråling 
(strålevernforskriften), FOR-2016-12-16-1659, 2016  

[S9] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging, 2017. 

[S10] Norges vassdrags- og energidirektorat: Retningslinjer nr. 2-2011: Flaum og skredfare i 
arealplanar, revidert 22. mai 2014 

[S11] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Retningslinjer for Fylkesmannens bruk av 
innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven, 2010  

[S12] Statens vegvesen: Retningslinjer for risikoakseptkriterier for skred på veg NA-rundskriv 
2014/08, 2014 

[S13] Samferdselsdepartementet: Forskrift om minimum sikkerhetskrav til visse vegtunneler 
(tunnelsikkerhetsforskriften), FOR-2007-05-15-517, 2007 

 

Referanse - grunnlagsdokumentasjon 

Vurdering av temaet samfunnssikkerhet i arealplaner favner over et vidt spekter av farer, noe som gjør 
at det ligger til grunn et større omfang grunnlagsdokumenter som gir opplysninger om området og 
danner et kunnskapsgrunnlag om analyseobjektet. Dokumenter benyttet i denne analysen fremgår her 

[1] Statens Vegvesen: E39 Lyngdal vest – Sandnes – Statlig kommunedelplan, planprogram 
28.8. 2018 

[2] Norsk klimaservicesenter: Klimaprofil Agder, juli 2017 
[3] Norsk klimaservicesenter: Klimaprofil Rogaland, juli 2017  
[4] Norconsult: Notat. Overordnet flomvurdering for utvalgte delstrekninger på ny E39 Lyngdal-

Ålgård,  19.10.18  
[5] Norges vassdrags- og energidirektorat: Veileder nr. 7-2014: Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og 
andre jordarter med sprøbruddegenskaper, 2014 

[6] Norges vassdrags- og energidirektorat: Veileder nr. 8-2014: Sikkerhet mot skred i bratt 
terreng. Kartlegging av skredfare i arealplanlegging og byggesak, 2014 

[7] Statens strålevern: StrålevernInfo 14:2012 Radon i arealplanlegging, 2012 
[8] Statens strålevern: Forvaltningsstrategi om magnetfelt og helse ved høyspentanlegg, 2005 
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[9] Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap: Havnivåstigning og stormflo – 
samfunnssikkerhet i kommunal planlegging, 2016  

[10] Kartverket, Nansensenteret og Bjerknessenteret: Sea Level Change for Norway, 2015  
[11] Klimatilpasning Norge: Håndtering av havnivåstigning i kommunal planlegging 2015 
[12] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Klimahjelperen, 2015  
[13] Mattilsynet m.fl: Økt sikkerhet og beredskap i vannforsyningen – Veiledning, 2017 
[14] Politiets sikkerhetstjeneste: Åpen trusselvurdering 2017 og 2018 
[15] Etterretningstjenesten: Fokus – Etterretningstjenestens vurdering, 2017 og 2018 
[16] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Norges vassdrags- og energidirektorat, 

Norges geologiske undersøkelse, Statens vegvesen, Miljødirektoratet, Statens strålevern, 
Riksantikvaren, Statens kartverk, m.fl.: Offisielle kartdatabaser og statistikk 

[17] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Temaveiledning: Sikkerheten rundt anlegg 
som håndterer brannfarlige, reaksjonsfarlige, trykksatte og eksplosjonsfarlige stoffer.  

[18] Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap: Veiledning til forskrift 8. juni 2009 om 
håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes 
ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff), 2017  

[19] Direktoratet for samfunns-sikkerhet og beredskap: Temaveiledning om innhenting av 
samtykke (forskrift om håndtering av farlig stoff § 17),2016 

[20] Norconsult: Rapport ingeniørgeologi. E39 Lyngdal vest – Ålgård. 10.12.201 
[21] Norconsult: Notat geoteknisk vurdering for utvalgte delstrekninger på ny E39 Lyngdal-Ålgård. 

10.12.2018. 
[22] Trafikkøkonomisk institutt: Trafikksikkerhetshåndboken, 4 utgave 2012 
[23] Statens vegvesen: Statlig kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E39 fra Lyngdal 

vest til Ålgård. Tegningsvedlegg 10.12.2018.  
[24] Statens vegvesen: Håndbok N100 Veg- og gateutforming, November 2013. Statens vegvesen 

(2014). 
[25] Statens vegvesen: NA-rundskriv 2015/2 - Fartsgrenser og motorveger - Ny 

dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 km/t. Oktober 2015.  
[26] Statens vegvesen: Vegtunneler. Håndbok N500. November 2016 
[27] Statens vegvesen (2018). Kommunedelplan med konsekvensutredning. Variantområde V1: 

Skjeggestad – Eide. 10.12.2018 
[28] Statens vegvesen (2018). Kommunedelplan med konsekvensutredning. Variantområde V2: 

Tronåsen – Oksafjell. 10.12.2018 
[29] Statens vegvesen (2018). Kommunedelplan med konsekvensutredning. Variantområde V3: 

Oksafjell – Kydland. 10.12.2018 
[30] Statens vegvesen (2018). Kommunedelplan med konsekvensutredning. Variantområde V4: 

Kydland - Bollestad. 10.12.2018 
[31] Norges vassdrags- og energidirektorat: Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen 

NVEs saksområder i arealplanlegging. -Grunnlag for innsigelse, Veileder 2-2017, September 
s2017.  
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