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Forord 
Forslaget til kommunedelplan for E39 Lyngdal vest- Ålgård var utlagt til offentlig ettersyn i perioden 
15.10.2019 – 10.01.2020. Statens vegvesen har mottatt 110 høringsuttalelser. 

Innspillene er oppsummert og kommentert av Statens vegvesen i det etterfølgende. Foreslåtte 
endringer i kommunedelplanen som følge av høringsuttalelsene framgår av kapittel 1. 

Noen innspill er i det etterfølgende «tatt til orientering» uten nærmere beskrivelse. Disse inneholder 
ofte nyttig og verdifull informasjon som bør vurderes videre i neste planfase, men har ikke medført 
endringer i kommunedelplanen.  

 

 

Offentlige instanser 
 
 
 
Se kap.3 

Kommuner 
 
 
 
Se kap.4 

Interesseorganisasjoner  
og næringsliv 
 
 
Se kap.5 

Private; 
Enkeltpersoner og 
grupper innenfor 
tilhørende kommune 
Se kap.6 

 Direkte berørt 7: 
Kvinesdal  
Flekkefjord 
 Lund 
Sokndal  
Eigersund  
Bjerkreim  
Gjesdal 
Nabokommuner 2: 
Farsund  
Sirdal  

 Kvinesdal (5 stk) 
Flekkefjord (6 stk) 
Lund (13 stk) 
Sokndal (1 stk) 
Eigersund (9 stk) 
Bjerkreim (11 stk) 
Gjesdal (6 stk) 
Farsund (1 stk) 
Sandnes (1 stk) 

Til sammen 15 Til sammen 9 Til sammen 33 Til sammen 53 
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1 Foreslåtte endringer i kommunedelplanen som 
følge av innspill ved offentlig ettersyn 

Det er innkommet mange gode innspill, og en del av forslagene foreslås tatt til følge. Dette innebærer 
endringer i både i plankartet, bestemmelsene og planbeskrivelsen.  
Høringsuttalelsene har også gitt innspill til et «Optimaliseringsnotat» som følger plandokumentene til det 
videre arbeid med reguleringsplan.  
Statens vegvesen viser også til endringer i anbefalingen gitt i Planbeskrivelsen.  
 

1.1 Endringer i plankart 

 SVV foreslår følgende endringer i plankartene: 

Korridor A1 og A2:  
Ingen endringer.  

Korridor R1: 

• Sideveg fra kryss Årrestad syd til Fv.42 i Gyadalen mot Sirdal, er tatt ut av planen. Denne sidevegen 
er uavhengig av E39 planen, var ikke del av rekkefølgebestemmelse i planen, og er i stor konflikt med 
mineralforekomstene i området.  

• Linjesymbol for veg, bru, tunnel og kryss på en ca.4 km lang strekning forbi Vikeså (Holmen – tunnel 
i Svartaknuten) er justert innenfor korridoren. Kryss og sideveg til kryss er tatt ut fra planen ved 
Holmen og krysset er flyttet til Svelaodden, ca. 2 km lenger vest. Dette som en vurdert forbedring av 
planen etter innspill fra høringen.  

• Sideveg Eigestad – Lomeland fra E39 til Rv.421 ned mot Egersund, er tatt ut av planen. Denne har 
positiv samfunnsnytte, men er uavhengig av E39 planen, og var ikke del av rekkefølgebestemmelsen i 
planen. På tilnærmet samme strekning ligger det en vedtatt plan, Westlink, som opprettholdes.    

 

Korridor R2 og R3 

Sideveg Eigestad – Lomeland tas ut av planen, som beskrevet for R1. 

 

1.2 Endringer i planbestemmelser og retningslinjer 

Som følge av høringsinnspillene er det gjort omfattende forslag til endringer og tillegg i 
planbestemmelsene. Her gjengis alle nye tilføyelser og endringer: (endringer fra høringsutgavens 
bestemmelser er gjengitt med blå skrift) 

I pkt. 2.1.1. presiseres det at «Innenfor planområdet skal det utarbeides ny reguleringsplan for alle 
tiltak etter pbl. § 1-6.» 

Som følge av ønske fra Bane NOR foreslås følgende tilføyelse til pkt 2.2 (Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur) 

Det skal være tillatt å drifte og vedlikeholde jernbanen i en sone på 30 meter fra eksisterende spor, 
uten at det stilles krav om reguleringsplan for tiltaket etter punkt 2.1.  
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Rekkefølgekrav, pkt. 2.3 endres slik:  

Areal for kollektivtiltak inklusivt parkeringsareal, rasteplasser, døgnhvileplasser for tungtransport, 
kontrollplass samt de kryss som er vist på plankartet, og nødvendige tilførselsveger fra/til nye E39 og 
gang-sykkelveger som må etableres eller justeres som følge av ny E39, skal ferdigstilles samtidig med 
åpning av veganlegget på den aktuelle strekningen. 

I høringsutgaven stod det: skal ferdigstilles innen et år etter åpning av veganlegget.  

 

Som følge av høringsuttalelser, hovedsakelig fra fylkesmennene, er det også lagt inn noen flere 
generelle bestemmelser og retningslinjer for veganlegget: 

2.5 Miljøkvalitet og natur (Pbl § 11-9 nr. 6) 
Når fiskeførende vassdrag legges i kulvert, skal de utformes slik at fiskevandring og gyting 
opprettholdes. Ved kryssing av gytebekker skal det være naturlig substrat i bunnen av 
bekken. 

2.6 Forhold som skal avklares og belyses i reguleringsarbeidet (Pbl § 11-9 nr. 8) 

2.6.1 Ved inngrep skal matjorda tas vare på slik at den kan disponeres til jordbruksformål. 
Hvordan matjorda skal håndteres og tilbakeføring til landbruk på en hensiktsmessig måte skal 
avklares i reguleringsplanarbeidet for den aktuelle strekningen. 

2.6.2 Det skal utarbeides et klimabudsjett for reguleringsplanen, i henhold til Statens 
vegvesens gjeldende rutiner (VegLCA) eller tilsvarende verktøy. 

2.6.3 Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det utarbeides en massedisponeringsplan for 
veganlegget på den aktuelle strekningen. 

 

5. Generelle retningslinjer  

5.1. Landskapstilpasning 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det legges stor vekt på god landskapstilpasning av 
tiltaket. Estetisk veileder for Nye Veier, datert 15.02.2018 skal legges til grunn ved 
utarbeidelse av reguleringsplan. 

5.2. Vilt 

Det skal bygges tilstrekkelig med planfrie faunapassasjer til at ny E39 Lyngdal vest-Ålgård ikke 
blir en betydelig barriere for vilttrekk. Oppdatert kunnskap skal legges til grunn for plassering 
og utforming av faunapassasjer og tilliggende terreng for å sikre deres funksjon. 

5.3. Jordvern 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å unngå omdisponering av dyrka mark.   

5.4 Naturbasert overvannshåndtering 

Det skal legges til rette for naturbasert overvannshåndtering. 

5.5 Myr 
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Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å unngå nedbygging av myr. 

5.6 Friluftsliv 

Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes løsninger som minimaliserer inngrep 
og gir god ivaretagelse av friluftsliv-, bo- og nærmiljøkvalitetene. 

5.7 Vassdrag 

5.7.1. Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å opprettholde alle bekker og 
elveløp langs og på tvers av veitraseen.  

5.7.2. Bruløsninger og kulverter med naturlik bunn bør benyttes framfor rørkulverter.  

5.7.3 Veganlegget skal i minst mulig grad påvirke vannstrømmen ved 200-års flom med 
klimapåslag negativt. 

5.8 Vannkvalitet 

Det skal tilstrebes at økologisk tilstand i vannforekomster som ligger i influensområdet til ny 
E39 ikke skal forringes til en dårligere tilstandsklasse som følge av bygging og drift av 
veianlegget. 

 

1.3 Endringer i planbeskrivelsen 

• Dokument merket «Til sluttbehandling». 
• Dato endret til 10.05.2020. 
• Dokument endret fra versjon 01 til versjon 02. 
• Forord supplert med henvisning til endringer i plandokumentene etter høring. 
• Kap. Sammendrag og anbefaling, anbefaling endret. 
• Kap.8 Oppsummering og anbefaling, anbefaling endret med forklaring. 
• Vedlegg. Plandokument supplert med «Oppsummering av høringsuttalelsene». 
• All annen tekst i dokumentet er som utlagt på høring 
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2 Merknader mottatt ved offentlig ettersyn, 
tematisk behandling 

Vi har mottatt forslag til justeringer av linjer/korridorer, blitt gjort oppmerksom på lokale forhold som 
innsenderne mener ikke er vektlagt godt nok, og konkrete forslag til endringer i planbestemmelsene. Det er 
også en del oppfatninger, forslag til endringer og justeringer som bygger på andre forutsetninger enn Statens 
vegvesen har lagt til grunn for planarbeidet. En del problemstillinger og synspunkt går igjen i mange uttalelser, 
og vi har derfor valgt å innlede med å omtale og kommentere noen av disse temaene innledningsvis for å 
klargjøre hva Statens vegvesen legger til grunn for planarbeidet. Forøvrig er innspillene kommentert enkeltvis i 
det etterfølgende. 

 

2.1 Valg av korridor R1 i forhold til R2 

Statens vegvesen la planen ut på høring med anbefaling av Korridor A1-R1, men ønsket å få belyst 
gjennom høringen om de lokale virkningene for Egersundsområdet kan forsvare at R2 rangeres foran 
R1.  

Flere merknader påpeker viktige samfunnsmessige forhold som taler for at R2 burde velges: 

• Konflikt med mineralressurser for R1 
• Nærhet til Egersund by og nasjonal havn som det største regionsenteret innenfor planen  
• Egersund med den største befolkningskonsentrasjonen med muligheter for vekst og felles 

bo- og arbeidsmarked 
• Kryss Sagland har nærhet til regulert næringsområde på Eigestad, som ikke gir press på dyrka 

mark 
• Planen er ikke tilstrekkelig utfyllende for andre samfunnsmessige virkninger, spesielt knyttet 

til næring- og industriutvikling 
• Ca. 80% av næringstransporten fra Egersund går i retning Stavanger 
• Avlaster trafikken på Fv.44 og Fv.4296 (Tengesdalsvn.) i større grad 
• Færre og kortere tunneler langs R2 enn R1 mellom Årrestad og Bue 
• Det er større rom for reduksjon av anleggskostnader for R2 enn for R1 

 

2.2 Alternativ korridor over Fedafjorden 

Nye Veier har som høringsinnspill fremmet en ny korridor over Fedafjorden. Forslaget starter lenger 
øst innenfor tidligere vedtatt kommunedelplan for ny E39, ved Røyskår i Lyngdal kommune, og går 
mot Lølandsvatn i Flekkefjord kommune. Denne inngår ikke i planprogrammet og er utenfor 
planområdet for kommunedelplanen. Ref. brev fra Samferdselsdepartement datert 03.08.2018 hvor 
deres vurdering og tilråding av dette forslaget skriver, sitat «Dersom Nye Veier senere skulle ønske en 
annen avgrensning eller løsning, mener SD at de senere bør kunne fremme et endringsforslag om 
dette.».  
Skissen fra Nye Veier viser at forslaget har mye tunnel, lang bro over Fedafjorden og kryss i litt lenger 
avstand fra både Farsund og Flekkefjord, men med en bedre tilførselsveg til Kvinesdal. Foreløpig 
vurdert tilnærmet lik byggekostnad, total vegstrekning er kortere og korridoren kan gi økt 
samfunnsnytte sammenlignet med korridoren i forslaget til kommunedelplan. Et eventuelt valg av 
denne korridoren betinger at korridor A1 i Lister med kryss på Lølandsvatn velges. Statens vegvesen 
mener det er viktig i videre planarbeid også å vurdere muligheten til større gjenbruk av 2/3-
feltsvegen som ble åpnet over Kvinesheia i 2006, evt. med lavere byggekostnad og lavere skiltet 
hastighet.   
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Det videre arbeidet vil være å starte opp nytt arbeid med kommunedelplan med KU for strekningen 
Røysgård i Lyngdal kommune til kommunegrensa mellom Kvinesdal og Flekkefjord. Dersom 
utredningen viser at denne skal velges, må den samme strekningen da tas ut av kommunedelplanen 
E39 Lyngdal-Ålgård.  Rent praktisk løses dette ved at kommunedelplanen for korridor A1 vedtas, slik 
den nå foreligger, og så tas den omtalte strekningen ut av kommunedelplanen når/dersom den nye 
planen vedtas. 

 

 
Illustrasjon av alternativ trase over Fedafjorden. 

 

  

2.3 Forslag til andre korridorer, justering av veglinjer og kryssplassering 

Det er kommet inn noen forslag til andre korridorer: 

(1):  
Beboere på Sira har foreslått en ny korridor A3 ved Sira, (se dokument nr 15/214615-468) 
Vegalternativet krysser Sirdalsvatnet ca 1 km nord for Sira, og selv om det er mer skånsomt mot 
tettstedet Sira er det flere moment som taler imot å utrede det nærmere: 

• Korridor A3 er ca. 600 meter lengre enn Korridor A1 på strekningen Løland-Moen. 
Trafikantnytten kommer dårligere ut med en slik forlengelse av veien. 

• Brokryssingen over Sirdalsvatnet er svært krevende. Vatnet er dypt, og det er en stor bredde 
på det aktuelle brokryssingspunktet. Disse faktorene setter begrensninger på valg av 
brotype. Skissa viser en brolengde på 1040 meter og en brohøyde på ca. 170 meter over 
vatnet. Brokostnaden ved å bygge en så lang og høy bro er svært høy. En fritt frambygg 
betongbro kan ha en maksimal lengde på hovedspennet på ca. 300m. Hvis man skal bygge 
denne brotypen betyr det fundamenter helt ned på 50m dyp. Dette er både svært vanskelig 
og svært dyrt. Alternativet er hengebro eller skråstagbro som er betydelig dyrere brotyper 
enn en fritt frambyggløsning. Det at det er over et innlandsvann gjør disse brotypene mer 
komplisert enn om det hadde vært over en fjord der elementer kan fraktes sjøveien. 
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• Veilinja A3 har en dårligere lengdeprofil enn A1. Den har en ca. 1,5 km lang strekning med 
maks stigning på 5%. Korridoren ligger på det høyeste punktet ca. 320 meter over havet, en 
slik høyde kan gi større utfordringer med vinterdriften av veien. 

• Det er vanskelig å få til en god terrengtilpassing fra Lølandsvatnet og opp på heia. Veilinja er 
lagt med maksimal stigning, men vi klarer ikke å unngå at linja skjærer seg kraftig ned i 
terrenget slik at vi får en lang strekning med dobbelsidig skjæring med høyde 20-35 meter. 

  
Etter denne utsjekken er konklusjonen at SVV ikke anbefaler å gå videre med korridorforslaget. 
Omtrent samme korridor ble vurdert og silt bort i silingsrapporten som ble utarbeidet i forbindelse 
med planprogrammet. 

 

 
Illustrasjon av alternativ veglinje ved Sira (alternativ A3), utarbeidet av forslagsstillere på Sira.  

 

(2):  
I flere innspill pekes det på behovet for å justere veglinja og endre kryssutformingen på Moen ved 
Moi. SVV har sett på alternative løsninger for planskilt kryss på Moen, og mener det vil være mulig å 
finne løsninger som er bedre for bebyggelsen og ivaretar jordvernet bedre enn det som er illustrert i 
plan og profil tegningene (C-tegninger). Planområdet ble derfor utvidet på Moen, slik at forbedret 
kryssløsning evt. kan innarbeides i reguleringsplan. Det bør vurderes å trekke tunnelpåhugget mot 
nord, og legge krysset delvis på fylling i Hovsvatnet. Nye Veier AS må ta hensyn til 200-års flom med 
klimapåslag i det videre arbeidet med reguleringsplanen.    
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Illustrasjon av mulige veglinjer og kryssplassering på Moen ved Moi. Kommunedelplanens 
eksempelløsning (grå) og mulig ny optimalisert løsning (rød).    

 

(3):  
Det har også kommet innspill om justering av korridor R1 (V2b) for å ta mer hensyn til utvinning av 
mineralressursene. SVV har sett på dette. Se kap. 2.5. 

 

(4):  
I flere innspill, bl.a. fra Bjerkreim kommune ønskes krysset på Holmen i korridor R1 flyttet til 
Svelaodden. Et kryss på Holmen gir arealbeslag av dyrka jord og spesielt Bjerkreim kommune med 
flere mener en kryssplassering her vil føre til et utbyggingspress på tilstøtende landbruksarealer i 
framtida. En kryssplassering på Svelaodden vil gi bedre tilknytning for kommunesenteret Vikeså 
til/fra E39 og bygge opp under dagens senterdannelse og næringsområder. Samtidig med en endret 
kryssplassering vil det være aktuelt å justere eksempellinja forbi Vikeså slik at den tar mindre dyrka 
jord. Det kan også være positivt for kollektivtrafikken at holdeplass/ kollektivterminal blir liggende 
nærmere boligområdene. Samtidig er det også noen ulemper med et kryss på Svelaodden. Det vil 
trolig medføre større landskapsinngrep i det hellende terrenget med omfattende skjæringer og 
fyllinger eksponert mot Vikeså og Svelavatnet. SVV mener at hovedvekten av argumentene taler for å 
flytte krysset til Svelaodden, og foreslår at plankartet endres i tråd med dette.  Endringene er 
innenfor planavgrensningen for kommunedelplanen. 
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Illustrasjon av mulig kryss på Svelaodden.  

 

(5):  
Grunneiere på Svela v/Egil Svela (dokument nr 20/308-66) foreslår en ny veglinje som er en 
kombinasjon av R1 og R2. Veglinja følger korridor R2 fram til Fjermedal i Bjerkreim, videre i et daldrag 
og tunnel til Store Svela ved Vikeså, der den koples til R1. Med denne traseen kunne en unngått noen 
negative konsekvenser for ikke prissatte tema, og ha kryss på Sagland, men traseen gir ca 1,3 km 
lenger veg enn R2/R3 og ca 4,5 km lenger veg enn R1. En overslagmessig kostnadsvurdering viser 
også at alternativet vil være 0,6-0,7 mrd kr dyrere enn R2. Forslaget er vurdert av både SVV og Nye 
Veier AS, som har konkludert med at denne veglinja vil få dårligere samfunnsnytte enn både korridor 
R1 og R2. Traseen er også utenfor korridorene som ble varslet i planprogrammet. SVV foreslår 
dermed at forslaget avvises og ikke utredes videre. 
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Illustrasjon av foreslått veglinje som kombinerer R1 og R2. 

 

(6):  
Planforslaget viser et fullt planskilt kryss på Bollestad ved Ålgård. Det er flere innspill som ønsker en 
annen kryssløsning, med to halve planskilte kryss, vestrettet ved Bollestad og østrettet ved Skurve. 
Dette vil spare noe kjøring for tungtrafikk som kommer østfra og unngå at de benytter gamle E39 fra 
Bue til Skurve. Nye Veier AS har igangsatt reguleringsplanarbeid for strekningen Bue-Ålgård. I dette 
arbeidet bør det ses på kryssløsning, plassering av kryss og evt. gjenbruk av eksisterende E39. Disse 
forholdene vil dermed bli avklart forholdsvis raskt gjennom arbeidet med reguleringsplanen.  
Vi endrer derfor ikke plankartet nå.   

 

(7):  
Andre forslag er mindre justeringer av veglinja innenfor korridorene. Disse er kommentert i omtalen 
av det aktuelle innspillet nedenfor og kan vurderes av nye Veier As i det videre reguleringsplan-
arbeidet.  

 

  

2.4 Tilførselsveger og rekkefølgebestemmelser til disse 

Lølandsvatnet – Flikka:  
Planbestemmelsene fastslår at «nødvendige tilførselsveger fra/til nye E39 og gang-sykkelveger som 
må etableres eller justeres som følge av ny E39, skal ferdigstilles innen et år etter åpning av 
veganlegget på den aktuelle strekningen.» Flere høringsinstanser påpeker at rekkefølgekravet bør 
endres slik at tilførselsvegen blir ferdigstilt samtidig med veganlegget for øvrig. SVV er enig i dette og 
foreslår at rekkefølgebestemmelsen endres i tråd med dette. Tilførselsvegen fra Lølandsvatn til Flikka 
(Korridor A1) er direkte knyttet til ny E39 og inngår i prosjektet. 
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Årrestad – Fv42 i Gyadalen: 
Flere høringsinstanser, og spesielt Sirdal kommune og Listerrådet peker på at ny tilførselsveg fra 
Årrestad til fv.42 i Gyadalen vil ha stor betydning for trafikk til/fra Sirdal. Beregninger viser også at 
denne tilførselsvegen har positiv samfunnsnytte for R1. Fylkesmannen i Rogaland har imidlertid faglig 
råd om at vegen utgår. SVV mener at det ikke kan knyttes rekkefølgebestemmelser til bygging av ny 
tilførselsveg til fv.42.  Den er ikke direkte tilknyttet ny E39 og omfattes derfor ikke av 
rekkefølgekravet. Nye Veier AS kan ikke pålegges å bygge den, og pr nå ser det ikke ut til at den vil bli 
bygget som del av E39-prosjektet. Tilførselsvegen slik den er vist i plankartet vil gi store konflikter 
med en utvinning av mineralressursene, og vi anbefaler at den tas ut av planen. En eventuell 
tilførselsveg fra ny E39 til fv.42 i Gyadalen må bli et fylkesvegprosjekt i framtida, som tilpasses 
prosjektet med utvinning av mineralressursene.   

 

Lomeland – Eigestad / Westlink:  
Flere høringsinstanser, og spesielt Eigersund kommune peker på at ny tilførselsveg, enten fra 
Lomeland til Eigestad, eller Westlink vil ha stor betydning og vil være viktig for Eigersund sin 
tilknytning til E39. Tilførselsvegen vil gi en vesentlig innkorting for trafikanter som skal i retning 
Stavanger. Beregninger viser også at denne tilførselsvegen har positiv samfunnsnytte. SVV mener at 
det ikke kan knyttes rekkefølgebestemmelser til bygging av ny tilførselsveg.  Den er ikke direkte 
tilknyttet ny E39 og omfattes derfor ikke av rekkefølgekravet. Nye Veier AS kan ikke pålegges å bygge 
den, og pr nå ser det ikke ut til at den vil bli bygget som del av E39-prosjektet. Flere høringsuttalelser, 
bl.a fra Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune peker på at det er Westlink som bør 
bygges. Denne er allerede lagt inn i kommuneplanen og de mener at etablering av denne gir færre 
negative konsekvenser enn forbindelsen fra Lomeland til Eigestad. SVV tar dette til etterretning og 
foreslår derfor at tilførselsvegen Lomeland- Eigestad tas ut av plankartet. Dermed opprettholdes 
tidligere vedtatt plan for Westlink som tilførselsveg. Se også våre kommentarer til Eigersund 
kommunes og Rogaland fylkeskommunens innspill nedenfor.  

 

Illustrasjon som viser Westlink (blå linje) og tilførselsvegen i kommunedelplanforslaget (rød linje). 
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2.5 Utvinning av mineraler ved Tekse 

 Det har kommet innspill om at mulighetene for utvinning av de internasjonalt viktige 
mineralressursene ved Teksevann ikke er tilstrekkelig vektlagt i konsekvensutredningen og at dette 
må føre til endringer i veglinje/korridorvalg forbi området.  

Dokumentasjonen som har framkommet i høringen viser at konflikten mellom korridor R1 og 
mineralressursene i Øygrei-området (Ualandsdalen området Tekse-Årrestad) er større enn det 
konsekvensutredningen viser. Statens vegvesen vurderer denne ressursen til å være av så stor 
nasjonal og internasjonal verdi at den påvirker planen for ny E39. Høringsuttalelser beskriver at 
korridor R1 har store konflikter med mineralforekomstene, men at R2 kan aksepteres.   R2 berører 
mineralressursene mindre enn R1 og R3.  

 

Illustrasjon hentet fra Direktoratet for Mineralforvaltning sin høringsuttalelse.  

Ut fra høringene til Direktorat for mineralforvaltning, Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og 
Norge Mining, fremkommer ressursene som av spesiell internasjonal verdi, og med en oppgitt «in-
situ» verdi på 290 mrd. og oppover. NGU gir i sin uttalelse en beskrivelse av viktigheten av vanadium 
i magnetitt, titan i ilmenitt og fosfor i apatitt.   

Det vises til at korridor R1 har store konflikter, men Statens vegvesen oppfatter alle høringsuttalelser 
knyttet til mineralressursene til at R2 kan aksepteres.  

Statens vegvesen har sett på alternative muligheter for å redusere konflikten med 
mineralressursene. Variant V2a, som bl.a. Lund kommune ønsker kommer dårligst ut av alle vurderte 
veglinjer, og SVV mener denne bør utelukkes helt på grunn av hensynet til mineralressursene. 
Variant V2b er bedre, men dersom denne skulle blitt valgt burde veglinja flyttes lengre mot sør som 
vist i skissen under.  Det er mulig å justere korridoren på en strekning av ca. 5 km ved Årrestad, flytte 
Årrestad krysset og ikke bygge sideveg fra krysset til Fv42. Videre vestover er traseen noe justert, 
men da kun i tunnel gjennom Oksafjell fram mot Ørsdalsvatnet. 
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For at R1 ikke skal komme i konflikt med mineraler og tilhørende sikkerhetssoner, må vegen flyttes så 
langt mot syd-vest at den kommer utenfor både planenes korridor og planprogrammets korridor. 
Planmessig betyr det at korridoren ca.22 km fra Årrestad til Bue, gjennom hele Eigersund kommune 
og Bjerkreim kommune, ikke kan bestemmes før planjusteringen ved Årrestad er avklart.  

 

 
Illustrasjonen viser eksempellinjene for korridor R1 V2b (øverst) og R2 (nederst). I midten vises mulig 
veglinje for justert R1, for å unngå konflikt med mineralressursene. 

 
For ny E39 er det to aktuelle løsninger for å redusere konflikten med mineralressursene: 
- anbefale korridor R2 
- anbefale korridor R1 V2b med justering på en ca. 5 km lengde   

 

 

2.6 Hensyn til dyrka jord, nydyrking og massedeponier (overskuddsmasse) 

  
Stortinget har vedtatt en nasjonal jordvernstrategi for å styrke jordvernet. Det er et nasjonalt mål å 
begrense omdisponeringen av dyrka jord. Svært mange høringsinstanser peker på at veglinja må 
legges slik at man i størst mulig grad unngår å beslaglegge dyrka jord. I tillegg foreslås det at dyrka 
jord som berøres skal tas vare på, og at det må nydyrkes jord for hvert daa som beslaglegges.  
Innspillene varierer i forhold til hvor mange daa som må nydyrkes. Noen mener ett daa må nydyrkes 
for hvert daa som beslaglegges. Andre mener to daa må nydyrkes for hvert daa beslaglagt. Andre 
igjen mener 5-10 daa må nydyrkes for hvert daa beslaglagt.  SVV er enig i at jorda må tas vare på og 
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at nytt areal må oppdyrkes som følge av vegbyggingen. Vi foreslår derfor en ny planbestemmelse, 
pkt. 2.6.1, og en ny retningslinje pkt. 5.3 (se kap. 1.2.)    

I noen innspill pekes det på muligheten for å utnytte overskuddsmasser til å lage nye 
landbruksarealer eller næringsarealer. Det er stort masseoverskudd på noen strekninger, og det er 
gode muligheter for dette. Det er Statens vegvesens mål å få til en bærekraftig håndtering av 
overskuddsmassene. Overskuddsmassene skal ses på som en ressurs som skal utnyttes på en best 
mulig måte. Kommunedelplanen tar ikke stilling til plassering av deponi og massetak.  SVV foreslår at 
det skal lages en massedisponeringsplan som del av reguleringsplanen. Regional plan for 
massehåndtering på Jæren 2017-2040 utarbeidet av Rogaland fylkeskommune, legges til grunn for 
arbeidet med massedisponeringsplanen. SVV foreslår en ny planbestemmelse, pkt. 2.6.3 om dette, 
(se kap. 1.2.) Se også kommentar til innspill fra Fylkesmannen i Rogaland (dokument 20/308-98). 
 
 

2.7 Forhold til vassdrag. Forebygging av flom 

Flere merknader peker på at ny E39 medfører store utfyllinger i vassdrag og at nytt veganlegg ikke 
må gi økt flomfare. Det er også stilt spørsmål om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for valg av 
korridor. SVV mener at kommunedelplanen med konsekvensutredning gir tilstrekkelig grunnlag for 
valg av korridor. I planforslaget har korridoren i utgangspunktet en bredde på 400 m, slik at det er 
mulig å fange opp behov for justeringer i reguleringsplanarbeidet. Vi mener at ytterligere vurderinger 
i forhold til vassdrag og forebygging av flom må gjøres for valgt korridor i reguleringsplanarbeidet. 
Reguleringsplanarbeidet for strekningen Bue-Ålgård er allerede igangsatt. Som følge av innspillene er 
det nå tatt med en ny retningslinje, pkt. 5.7.3.  Her framgår at Veianlegget skal i minst mulig grad 
påvirke vannstrømmen ved 200-års flom med klimapåslag negativt. Dette temaet er mer utdypet i 
våre kommentarer til merknaden fra Norges vassdrags- og energidirektorat, dokument 20/308-31 
nedenfor. 
 

 

2.8 Plankrav 

I forslaget til planbestemmelser (pkt. 2.1.1) er det foreslått at det innenfor planområdet må 
utarbeides reguleringsplan for alle tiltak etter Pbl. § 1-6, også innenfor sikringssonen til tunnelene. I 
flere merknader pekes det på at det er urimelig å kreve reguleringsplan for små tiltak som ikke vil 
være i konflikt med ny E39. Vi foreslår å gi unntak for tiltak som gjelder drift og vedlikehold av 
jernbanen. (planbestemmelsene pkt 2.2.)  

Slik bestemmelsen om plankrav er formulert, gjelder den også for områder som allerede er regulert, 
eksempelvis på Skurve. Det er flere innspill, bl.a fra Gjesdal kommune og næringsdrivende på Skurve 
som mener dette gir uheldige konsekvenser for utvikling av næringsområdet. SVV ser at det gir noen 
utfordringer, men fastholder likevel plankravet, også for områder som er regulert. Dette er viktig for 
å hindre at det gjøres tiltak som vanskeliggjør Nye Veier AS sin videre planlegging og utbygging av ny 
E39. For Skurve vil plankravet ha liten betydning, siden reguleringsplanarbeidet for ny E39 allerede er 
igangsatt.  Også for områder som ikke er regulert er plankravet viktig, slik at det gjøres grundige 
vurderinger og ikke gjøres tiltak som vanskeliggjør bygging av ny E39. Det vil selvfølgelig være mulig å 
søke og få dispensasjon for mindre tiltak som man, etter en grundig vurdering, ser ikke vil være til 
hinder for framtidig bygging av ny E39. 
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3 Innspill fra offentlige instanser 
i alt 15 stk.  

 

3.1 Fiskeridirektoratet Region sør 
Dok.nr.15/214615-454 

Fiskeridirektoratet region Sør kan ikke se at dette planarbeidet vil medføre konsekvenser for de 
interesser direktoratet er satt til å ivareta i planleggingen, og de har derfor ingen innspill/merknader 
til kommunedelplanen. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon 

Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

3.2 Agder Politidistrikt   
Dok.nr. 15/214615-456 

Politiet i Farsund og Lyngdal har ingen bemerkninger til Kommunedelplan E39 Lyngdal vest – Ålgård. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon 

Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård.  

 

 

3.3 Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)   
Dok.nr. 15/214615-459 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har ikke kapasitet til å gå inn i alle tilsendte 
plansaker, og svarer derfor med et generelt svar. DSB viser til Fylkesmannen som skal følge opp at 
hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i plansaker. DSB samarbeider med Fylkesmannen og vil gi 
faglig innspill til Fylkesmannen dersom det er nødvendig. De viser til DSBs veileder om 
samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt 
storulykkevirksomhet. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon 

Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård 
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3.4 Statnett 
Dok.nr. 15/214615-466 

Statnett eier og drifter følgende transmisjonsnettanlegg, - hovednettet i strømforsyningen, innenfor 
planområdet for de forskjellige traséalternativene: 

- 525kV-ledningen Ertsmyra –Vollesfjord 

- 300 kV-ledningen Tonstad –Stokkeland 

- 300 kV-ledningen Kvinesdal –Åna –Sira 

- 300 kV-ledningen Kvinesdal –Lista L1 

- 300 kV-ledningen Kvinesdal –Lista L2 

- NorNed sjøkabel i Fedafjorden 

Statnett har lagt ved oversiktskart over disse anleggene. Innenfor planområdet må det tas 
nødvendige hensyn til drift og utvikling av Statnetts anlegg. Transmisjonsnettledninger skal ikke 
tegnes inn som et planformål i en statlig kommunedelplan. Anleggene skal i stedet innarbeides i 
plankartet som hensynssone med SOSI-kode H740 (båndlegging etter energiloven) og tilhørende 
reguleringsbestemmelser (PBL §11-8 d/ §12-6). Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse 
knyttes opp mot hensynssone for transmisjonsnettanleggene: 

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle tiltak i 
terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier. 

Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Statnett har lagt ved 
Sosi-filer med byggeforbudsbelte for luftledninger og foreslått hensynssone for sjøkabelsett. 

Statnett informerer også om reglene og pliktene som må følges ved anleggsarbeid nært 
høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense. Arbeid nært spenningsatt anlegg må skje på en måte 
som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, maskiner og utstyr. De viser til 
veiledning på Statnett sine hjemmesider, samt publikasjonen «Anleggsmaskiner og elektriske 
anlegg». Denne publikasjonen skal følge det videre planarbeidet da den illustrerer grunnlaget for 
Statnett sitt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningsatt. Statnett ber om at ROS-
analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet som kritisk infrastruktur. 
De ber også om å være høringspart i det videre planarbeidet. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. SVV har kjent til transmisjonsnettanlegga i planområdet og tatt hensyn til 
de, men vi har ikke lagt de inn som hensynssone H740 i plankartet og knyttet planbestemmelser opp 
mot hensynssonene. Sosifiler med byggeforbudsbelte for luftledninger og foreslått hensynssone for 
sjøkabelsett er videresendt Nye Veier AS til orientering, slik at de allerede nå kan ta hensyn til disse 
anlegga i det videre arbeidet med reguleringsplanene. 

Konklusjon 
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Høringsinnspillet medfører ingen endring av plankart og planbestemmelser 

 

3.5 Fylkesmannen i Agder 
Dok.nr.20/308-83 

Fylkesmannen i Agder uttaler seg kun om alternativene som går gjennom Agder, korridorene A1 og 
A2. Fylkesmannen mener det er faglig gode utredninger og at plandokumentene har vært relativt lett 
tilgjengelig, gitt det store omfanget. 

1. Konsekvensutredning 
 
Planarbeidet har foregått over en lengre tid og mange av utredningene er datert tilbake til 2015- 
2016. I mellomtiden har det kommet ny forskrift om konsekvensutredninger, med ikrafttredelse 
01.07.2017, med tydeligere og skjerpede krav til innholdet i konsekvensutredninger. 
 
Det fremgår av overgangsbestemmelse § 37: 
«Planer og tiltak som ikke var omfattet av forskrift 19. desember 2014 nr. 1726 om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven og forskrift 19. desember 2014 nr. 
1758 om konsekvensutredninger for tiltak etter sektorlover omfattes ikke av denne forskriften hvis 
saksbehandlingen av planen ble startet, jf. plan- og bygningsloven § 8-3, § 11-12 og § 12-8, 
verneforslaget ble kunngjort etter naturmangfoldloven § 47, eller søknad etter annen lov ble sendt 
på høring før 1. juli 2017. 

For planer og tiltak som er tatt opp til behandling etter de to tidligere forskriftene, skal denne forskriften 
legges til grunn i den videre behandlingen av saken.» 

 
Da første ledd eksplisitt unntar planer og tiltak fra behandling etter den nye forskriften har 
Fylkesmannen i Agder tolket ordlyden i siste avsnitt av bestemmelsen dithen at det er den 
nye forskriften som skal legges til grunn i den videre behandlingen for planer som var 
omfattet av krav om konsekvensutredning etter gammel forskrift. 
 
Etter Fylkesmannen i Agder sin vurdering er ikke det foreliggende planmaterialet 
konsekvensutredet i tråd med kravene i gjeldende forskrift og ikke fullt ut konsekvensutredet 
på tiltaksnivå. 
Fylkesmannen vil gi faglig råd om at det utføres tilleggsutredninger og at den samlede 
konsekvensutredningen og planen oppdateres i tråd med eventuelle endrede 
konsekvensgrader basert på oppdatert kunnskapsgrunnlag og forslag til planjusteringer i 
disse tilleggsutredningene. 

 
Det følger av KU-forskriften § 6 bokstav b at reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan er unntatt krav om konsekvensutredning. Det fremgår 
av veiledningsnotat til KU-forskriften fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet av 
2017 at bestemmelsen om unntak for konsekvensutredning kun gjelder der det konkrete 
tiltaket er konsekvensutredet etter forskriften og oppfyller kravene til konsekvensutredning 
på tiltaksnivå. Slik konsekvensutredningene nå foreligger, mener vi at fremtidige 
detaljreguleringer ikke er omfattet av et slikt unntak. 
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Anleggsfasen innebærer til dels store konsekvenser, både midlertidige og permanente, for 
flere av våre interesseområder. Konsekvensutredningen må derfor ta utgangspunkt i totalt 
arealbehov for anleggsgjennomføring, slik det er krav til etter KU-forskriftens § 19 bokstav 
a. Her under skal det vurderes behov for og plassering av rigg- og anleggsområder, samt 
permanente og midlertidige massedeponier. Arealbehov for anleggsgjennomføring og 
massedeponier kan etter vår vurdering gi betydelig endring i konsekvensgrad for interesser 
Fylkesmannen er satt til å ivareta. 

 
Grad av fleksibilitet i arealplaner for store veiprosjekter må balanseres mot grad av 
forutsigbarhet for beslutningstakere og sektormyndigheter. Stor fleksibilitet vil kunne innebære 
uakseptabel usikkerhet knyttet til reell konsekvensgrad for blant annet naturmangfold, 
friluftsområder, landbruksområder, landskap, støy osv. Fylkesmannen har stor forståelse for at 
tiltakshaver ønsker fleksibilitet for å bufre opp mot uforutsette forhold under anleggsarbeidet, 
og for å sikre rom for kostnadseffektive løsninger i detaljplanleggingen. I de tilfellene hvor det 
er risiko for at tiltaket kommer i konflikt med nasjonale verdier eller interesser må imidlertid 
planene være detaljerte nok til å gi tilfredsstillende forutsigbarhet for både vedtaksmyndighet 
og berørte sektormyndigheter. I områder med liten konflikt med dokumenterte verdier eller 
nasjonale interesser er det større rom for ønsket fleksibilitet. 
 

2. Fylkesmannen i Agder vil på bakgrunn av kravene i forskrift om konsekvensutredninger 
gi faglig råd om at følgende utredninger gjøres før sluttbehandling: 

- Arealbehov for anleggsgjennomføring – herunder behov for rigg- og 

anleggsområder og permanente og midlertidige massedeponier – med oppdaterte 

konsekvensgrader for eventuelle berørte lokaliteter 

- Klimagassutslipp som følge av arealbruksendringer 

- Saltpåvirkning av vannforekomster 

- Forurensningsmessige konsekvenser i bygge- og driftsfase 

- Regionale og sesongmessige vilttrekk 

 
3. Fylkesmannen i Agder vil gi faglig råd om at planforslaget, ved eventuelle endrede 
konsekvensgrader basert på ovennevnte utredninger, legges ut til ny begrenset høring 
før sluttbehandling. 
 
4. Fylkesmannen i Agder vil gi faglig råd om at det innarbeides forpliktende 
bestemmelser, med tilhørende hensynssoner om aktuelt, om følgende tema i 
planforslaget før sluttbehandling: 

- Avbøtende tiltak 

- Vilt- og faunapassasjer 

- Naturbasert overvannshåndtering 

- Jordvern 

- Vannkvalitet 

- Myr 

- Klimabudsjett 
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- Barn og unge 
- Friluftsliv 
- Naturmiljø 
- Landskap 

 

5. Fylkesmannen vil gi faglig råd om følgende endringer i plankartene: 

- Innsnevring av planområdet ved utløp av tunnel ved Selura, ved Kringletjørn og 
vest for Flikka for å ivareta naturtypelokaliteter med nasjonal verdi 

- Legge inn hensynssoner for naturmiljø for naturtypelokaliteter med nærføring til 
den konsekvensutredete veilinjen 

- Legge inn hensynssone landskap ved Selura, Flikka og Sira 
- Vurdere lang tunnel mellom Trollåsen og kryssområde Løland 

 

6. Korridorene i Agder 
Korridor A1 går i all hovedsak i dagsone gjennom relativt jomfruelig mark og har i 

konsekvens- utredningen blitt lavest rangert for ikke-prissatte verdier. Veitiltaket vil ha en 

betydelig påvirkning på en rekke vannforekomster både under anleggsfase og i driftsfase. 

På grunn av lang dagsone vil denne korridoren også ha størst negative konsekvenser for 

friluftsliv og landskapsøkologiske sammenhenger. A1 kan også, om det ikke blir anlagt 

tilstrekkelig med godt utformede og riktig plasserte faunapassasjer, innebære en betydelig 

økologisk barriere-effekt. 

 
Fylkesmannen vurderer at det er stort potensiale for å redusere de negative effektene i 

denne korridoren, ved eksempelvis å anlegge flere vassdragskrysninger med bruløsning og 

planlegge for flere tunneler. Vi vil konkret be om at det vurderes tunnel fra Trollåsen ved 

Øysædvatnet frem til kryssområdet ved Lølandsvatnet. Tunnel gjennom dette området vil gi 

viktige landskapsøkologiske fordeler og redusert konsekvensgrad for friluftsliv og 

vannmiljø. I tillegg har daglinjen her en relativt bratt stigning som vil kunne unngås med 

en tunnel-løsning. 

 
Korridor A2 går i flere lange tunneler og har slik sett mindre negative konsekvenser for 

landskapsøkologiske sammenhenger enn korridor A1. A2 har også i mindre grad enn A1 

konflikter med vannmiljø. Der A2 går i dagsone er den imidlertid i nærføring med en rekke 

naturtypelokaliteter av nasjonal og vesentlige regional verdi, samt viktige 

nærfriluftslivsområder og regionalt viktige friluftslivsområder. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen til punkt 1: 

1. Konsekvensutredning 
Fylkesmannen i Agder sin uttale tar utgangspunkt i at hverken tiltaket eller enkelte tema er 
tilstrekkelig utredet. Dette er knyttet opp imot henvisning til Forskrift om konsekvensutredning §6b 
og en forestilling om at prosjektet har lagt til grunn at det ikke er behov for KU i forbindelse med 
forestående reguleringsplanarbeid. 

Hvorvidt det vil være ytterlige krav om KU i neste planfase avklares ikke nå. Fylkesmannens ønsker 
om behov for tilleggsutredninger og tiltaksdetaljer vil derfor være en del av neste planfase. 
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Tiltakshaver som i dette tilfellet er staten mener at detaljeringsgrad og kunnskapsgrunnlag er 
tilstrekkelig til å gjøre et valg på korridornivå. 

Fra veileder til KU-forskrift: «Ved vurdering av hva en konsekvensutredning skal inneholde, er det 
viktig å legge vekt på informasjon som har betydning for at det skal kunne tas en beslutning i saken. 
Det må vurderes konkret hva som er relevante utredninger, som skal legge grunnlag for å kunne ta 
stilling til om en plan skal vedtas. Både omfang av utredningen, og temaene som utredes, vil avhenge 
av den konkrete planen og egenskaper ved området.» 

Vi kan nevne at Nye Veier i januar 2020 har lagt ut Planprogram for delstrekning E39 Bue-Ålgård. Her 
er innspill fra høring av KDP E39 Lyngdal vest-Ålgård kommentert, og det er skissert en løsning for KU 
i neste planfase som vil skje i tett dialog med sektormyndigheter (kap. 6 i Planprogram E39 Bue-
Ålgård).  

2 Fylkesmannen sitt faglige råd om at følgende utredninger gjøres før sluttbehandling 
• Arealbehov for anleggsgjennomføring – herunder behov for rigg og anleggsområder og 

permanente og midlertidige deponier - med oppdaterte konsekvensgrader for eventuelle 
berørte lokaliteter. 

SVV kommentar: Detaljer vedrørende rigg og anleggsområder blir avklart i reguleringsplanen og skal 
i utgangspunktet kunne etableres innenfor planavgrensningen for KDP. Lokalisering av permanente 
og midlertidige deponi vil være korridoravhengig og må avklares nærmere etter at korridor er valgt. 
Det vil kunne være behov for å utarbeide egne reguleringsplaner for deponi som ikke skal ligge i 
umiddelbar nærhet til vegprosjektet. Krav om konsekvensutredning vil kunne bli aktuelt. 
 

• Klimagassutslipp som følge av arealbruksendringer 
SVV kommentar: Dette ble lagt til som eget punkt under EFFEKT-beregning i ny håndbok V712 fra 
2018 under prissatte konsekvenser. Kostnadseffekten vil være svært små. SVV mener det har liten 
hensikt å utføre en tilleggsutredning for klimagassutslipp som følge av arealbruksendring i 
kommunedelplanen. Klimagassutslippet bør heller beregnes i reguleringsplanen når veilinja er 
detaljert og arealbruk er avklart. For delstrekning i Agder, hvor svært mye av A2 går i tunnel, ligger 
det i kortene at klimagassutslipp som følge av arealbruksendringer er størst for A1. 
 

• Forurensningsmessige konsekvenser i bygge- og driftsfase, herunder saltpåvirkning av 
vannforekomster 

SVV kommentar: Det er i planen vist til at det særlig i byggefasen er risiko for forurensing generelt og 
i vassdrag spesielt. Tiltak for å redusere dette vil bli vurdert mer i detalj i neste planfase og i 
utarbeidelse av egen plan for Ytre miljø. Midlertidig forringelse av for eksempel vannkvalitet i 
anleggsfasen vurderes særskilt og ikke som del av KU.  Akutt uønsket forurensing i driftsfasen 
vurderes under ROS-tema. Det foreslås en ny retningslinje som omtaler vannkvalitet: «Det skal 
tilstrebes at økologisk tilstand i vannforekomster som ligger i influensområdet til ny E39 ikke skal 
forringes til en dårligere tilstandsklasse som følge av bygging og drift av veianlegget.» 
Luftforurensing i driftsfasen er en del av de prissatte konsekvenser og vurderes særlig der 
tunnelmunninger ligger nær boligområder. Veilinjene er lagt slik at det er svært lite konflikt med 
eksisterende bebyggelse. Det er ingen luftfølsom bebyggelse som skoler, barnehager eller sykehjem 
som ligger i rød eller gul luftforurensningssone. Antall boliger i rød sone ved tunnelmunninger varierer 
mellom 2 og 4 boliger. Avklaring om eventuell innløsing av boliger skjer i neste planfase. 
Det er egne krav til håndtering av tunnelvaskevann og rensing av vegvann som vil bli fulgt opp i det 
videre planarbeidet. Statens vegvesen har i nyere tid gjennomført en rekke prosjekt for å avklare 
hvilke effekt vegsalt har på vann og vassdrag. Konklusjonen er at det er relativt langt mellom 
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tålegrenser og faktisk målte verdier. Stor avrenning til små bekker gir høyest konsentrasjon. Tema vil 
bli vurdert nærmere som del av reguleringsplanarbeidet og arbeidet med YM-plan. 
 

• Regionale og sesongmessige vilttrekk 
SVV kommentar: I grunnlagsdokumentasjonen for KU naturmangfold (Verdivurdering av 
naturmangfold E39 Lyngdal-Moi) ble det utarbeid eget temakart for vilttrekk (fig. 7). Opplysninger 
derifra er bakt inn i verdi- og omfangsvurderingene i KU-rapporten. I plankartet ble det ikke lagt 
hensynsoner for vilttrekk da det ble bestem at behov og riktig plassering må avklares i neste planfase 
når korridor er bestemt. Det ble lagt inn i kostnadene et visst antall viltoverganger som del av tiltaket 
og forutsatt bygging av viltgjerder. Dette har også medført at barriereeffekten ikke er vurdert som 
absolutt i konsekvensvurderingen. Det foreslås en ny generell retningslinje som følger: 
 
«Det skal bygges tilstrekkelig med planfrie faunapassasjer til at ny E39 Lyngdal vest-Ålgård ikke blir en 
betydelig barriere for vilttrekk. Oppdatert kunnskap skal legges til grunn for plassering og utforming 
av faunapassasjer og tilliggende terreng for å sikre deres funksjon.» 
 
 
SVV sin konklusjon til punkt 2 og 3: 
Statens vegvesen mener med bakgrunn i kommentarene over at det ikke er aktuelt med ytterligere 
utredninger av tiltaket før sluttbehandling. Vi mener at detaljeringsgrad og kunnskapsgrunnlag er 
tilstrekkelig til å kunne gjøre et valg av korridor. Eventuelle behov for ytterligere utredninger gjøres i 
dialog med sektormyndighetene, men først i neste planfase. Det er tilføyd nye planbestemmelser og 
retningslinjer som legger føringer for reguleringsplanarbeidet. 

4. Fylkesmannen sitt faglig råd om at det innarbeides forpliktende bestemmelser, med 

tilhørende hensynssoner om aktuelt, om følgende tema i planforslaget før 
sluttbehandling. 

• Avbøtende tiltak 
Det er konkret ønske om at avbøtende og eventuelt kompenserende tiltak som er nevnt i 
underlagsrapporter (IP-tema) tas inn i tematiske tabeller i planbeskrivelsen, og at det gis 
bestemmelser om at disse tiltakene skal vurderes innarbeidet i reguleringsplanen jf. pbl §11-9 
punkt8.   
SVV kommentar: Avbøtende og kompenserende tiltak, YM-plan og oppfølging av miljøhensyn er 
beskrevet i kap. 4.3 i planbeskrivelsen. Det er dessuten henvisning til fagrapporter som er en del av 
planmaterialet. SVV mener at tiltaket er tilstrekkelig belyst slik det framstår i planen. Ved utforming 
og lokalisering av korridorene er det tatt hensyn til ikke prissatte konsekvenser i en avveiing mot 
trafikksikkerhet, kostnad og funksjonalitet. En rekke negative konsekvenser er allerede unngått 
gjennom planleggingen. For å finne gode og avbøtende eller kompenserende tiltak, er man avhengig 
av en detaljert vegløsning. Dette skal vurderes og omtales i reguleringsplanen. I planbeskrivelsen står 
det at i byggeprosjektet vil det bli utarbeidet en ytre miljøplan for å følge opp de miljøhensyn som 
framkommer i planleggingen. Ytre miljøplan skal sikre at nødvendige tiltak blir gjennomført i 
prosjektering og byggefase. 
 

• Landskapstilpasning: 
Ønske om en bestemmelse som viser til at det skal tas særskilt hensyn til landskapstilpasning og 
fjernvirkning i området Selura, Flikka og Sira.   
SVV kommentar: Vi foreslår å ta med en retningslinje om god landskapstilpasning av vegtiltaket. 
Noen steder har ekstra høy verdi med tanke på landskapskvaliteter og høy sårbarhet for nye 
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naturinngrep, i disse områdene er det ekstra viktig at en prosjekterer og bygger en løsning med god 
estetisk kvalitet. Vi kunne kanskje ha brukt hensynssoner i større omfang enn hva vi har gjort, men nå 
når vi tilføyer en egen retningslinje mener vi det er tilstrekkelig ivaretatt. I reguleringsplanen bør en 
vise ekstra omsyn til landskapsverdiene ved Selura, Flikka og Sira i Agder. 
 
SVV foreslår en ny retningslinje om landskapstilpasning, med følgende ordlyd: 
«Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det legges stor vekt på god landskapstilpasning av tiltaket. 
Estetisk veileder for Nye Veier, datert 15.02.2018 skal legges til grunn ved utarbeidelse av 
reguleringsplan» 
 

• Vilt- og faunapassasjer 
 
SVV kommentar: Vi foreslår en ny retningslinje om vilt, med følgende ordlyd: 
«Det skal bygges tilstrekkelig med planfrie faunapassasjer til at ny E39 Lyngdal vest-Ålgård ikke blir en 
betydelig barriere for vilttrekk. Oppdatert kunnskap skal legges til grunn for plassering og utforming 
av faunapassasjer og tilliggende terreng for å sikre deres funksjon.» 
 

• Jordvern 
Fylkesmannen ber om at det innarbeides forpliktende bestemmelser om at matjord som blir 
omdisponert som følge av utbygging skal sikres en forsvarlig gjenbruk i nærområdet, primært til 
jordbruksformål. 
 
SVV kommentar: Vi foreslår en ny planbestemmelse (pkt. 2.6.1) og en ny retningslinje (pkt. 5.3) om 
jordvern, med følgende ordlyd: 
Pkt. 2.6.1 «Ved inngrep skal matjorda tas vare på slik at den kan disponeres til jordbruksformål. 
Hvordan matjord skal håndteres og tilbakeføring til landbruk på en hensiktsmessig måte skal avklares 
i reguleringsplanarbeidet for den aktuelle strekningen.» 
Pkt. 5.3 «Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å unngå omdisponering av dyrka 
mark.» 
Selv om en tilføyer planbestemmelse og retningslinje om jordvern, vil jordloven også gjelde når en 
skal utarbeide reguleringsplan. Krav om å sikre jordressurser må repeteres på neste plannivå og tas 
inn i egen plan for massehåndtering/YM-plan. 
 

• Naturbasert overvannshåndtering 
Fylkesmannen gir faglig råd om å innarbeide en bestemmelse til planen om at i det videre 
planarbeidet skal legges til rette for naturbaserte løsninger for overvannshåndtering og at 
overvannshåndteringen skal ses i sammenheng med eventuell økologisk kompensasjon for inngrep 
som ikke kan unngås i vassdrag, myr og våtmark. 
 
SVV kommentar: SVV vil følge faglig råd og foreslår en ny retningslinje om naturbasert 
overvannshåndtering, med følgende ordlyd: 
«Det skal legges til rette for naturbasert overvannshåndtering.» 
 

• Vannkvalitet 
Det er litt ulik oppfatning av hvilken planleggingsfase det er riktig å få vurdert tiltak etter 
vannforskriften §12.Det har blitt en etablert praksis at disse vurderingene er blitt gjort i forbindelse 
med vedtak av reguleringsplan eller ved videre behandling etter f.eks. forurensningsloven. 
Fylkesmannen peker på de mange utfyllingene i vann som ligger inne i planforslaget, og som det kan 
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bli vanskelig å få endret i neste planfase. Han trekker frem Lølandsvatnet med en omfattende 
utfylling og den langvarige saltpåvirkningen av vannforekomster innenfor influensområdet i 
driftsfasen. Saltstabilisering av vannforekomster fører til en betydelig endring av de økologiske 
forholdene i vannforekomsten, og vil kunne gjøre det vanskelig å nå målene om god kjemisk og 
økologisk tilstand etter vannforskriften §12. Risiko for nedklassifisering av tilstand for 
vannforekomster som følge av blant annet nevnte effekter av veitiltaket må derfor etter 
Fylkesmannen oppfatning foretas i pågående kommunedelplanfase. Fylkesmannen peker også på at 
de forurensningsmessige sidene ved tiltaket skal være en del av konsekvensutredningen. 
Fylkesmannen anbefaler at følgende bestemmelse knyttet til vannmiljø innarbeides i planen. 
 
SVV kommentar: SVV følger rådet og tilføyer følgende retningslinje: 
«Det skal tilstrebes at økologisk tilstand i vannforekomster som ligger i influensområdet til ny E39 
ikke skal forringes til en dårligere tilstandsklasse som følge av bygging og drift av veianlegget.» 
 

• Myr  
Fylkesmannen ønsker en generell bestemmelse om at det ved utarbeidelse av reguleringsplan skal 
tilstrebes å unngå nedbygging og omdisponering av myrområder.  
 
SVV kommentar: Et generelt punkt om å unngå nedbygging og omdisponering av myr kan vi gjerne 
ta med, men kunne også gjelde andre viktige naturtyper og naturverdier. Samtidig er det 
konsekvensvurdert alternativ som nettopp vil berøre slike verdier. SVV ser likevel ikke noen sterke 
argument for ikke å ta med en generell retningslinje om myr, og følger derfor rådet til Fylkesmannen 
og tilføyer følgende retningslinje: 
«Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å unngå nedbygging av myr.» 
 

• Hensynssoner for naturtyper med A- og B-verdi. 
 
SVV kommentar: Prosjektet har valgt å bare vise hensynsoner for utvalgte naturtyper eller områder 
med A-verdi. Det er dessuten bestemt at hensynssonen ikke skal vises i en buffersone på 100 m fra 
tiltak selv der det er A-verdi. SVV velger å ikke endre på planen ved å legge inn flere hensynssoner for 
naturtyper B-verdi, heller ikke endre på prinsippet om ikke å legge hensynssoner i buffersonen på 100 
meter. Selv om vi ikke endrer planen, vil det være en målsetting for det videre planarbeidet at 
vegtiltaket i størst mulig grad unngår verdifulle naturtyper.  
 

• Klimabudsjett 
 
Fylkesmannen forventer at det før sluttbehandling av saken gjøres en tilleggsutredning av 
klimagassutslipp som følge av arealbruksendringer, og at det samtidig innarbeides en bestemmelse 
om at det i det videre planarbeidet skal søkes løsninger som gir minst mulig klimagassutslipp fra slike 
arealbruksendringer. Fylkesmannen mener dette er viktig og beslutningsrelevant kunnskap som bør 
gi føringer både for endelig trasevalg og for valg av løsninger for kryssing av myrområder og andre 
karbonrike arealer. Det anbefales derfor at det innarbeides bestemmelser om at det skal utarbeides 
klimabudsjett i det videre planarbeidet, hvor effekten av ulike klimatiltak kvantifiseres, herunder valg 
av løsninger for kryssing av myrområder og andre karbonrike arealer. 
 
SVV kommentar: Dette er som nevnt ovenfor en del av EFFEKT-beregningene som gjøres. På 
reguleringsplannivå, når det bare skal vurderes ett alternativ er det ikke automatisk at det gjøres en 
ny EFFEKT-beregning som viser tiltakets totale klimabudsjett. Derfor kan det være fornuftig å legge 
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inn som en bestemmelse at det skal utarbeides et fullstendig klimabudsjett for valgt løsning og dette 
ikke fanges opp av annet lovverk eller krav. 
 
SVV følger rådet om klimabudsjett i reguleringsplan og foreslår følgende planbestemmelse: 
«Det skal utarbeides et klimabudsjett for reguleringsplanen, i henhold til Statens vegvesens 
gjeldende rutiner (VegLCA) eller tilsvarende verktøy.»  
 

• Barn og unge og friluftsliv 
Fylkesmannen fremhever betydningen av nærfriluftsområder som viktig for menneskers helse og 
trivsel. Som følge av en voksende erkjennelse av at det er nærfriluftsområdene der folk bor og lever 
til daglig som har størst betydning for folkehelsen, får slike områder nå økt fokus i planprosesser, på 
linje med friluftsområde av nasjonal og regional verdi. Generelt savner Fylkesmannen at avbøtende 
tiltak for nærmiljø og friluftsliv sikres i planbestemmelser, det være seg å sikre turstier, sikre mot støy 
og også sikre at det blir gitt gode erstatningsarealer eller eventuelt kompenserende tiltak dersom 
videre medvirkning viser at områder er i bruk av barn og unge. 
 
SVV kommentar: SVV foreslår å sikre friluftsliv ved hjelp av følgende retningslinje: 
«Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes løsninger som minimaliserer inngrep og gir 
god ivaretagelse av friluftsliv- bo- og nærmiljøkvalitetene.» 
 
5. Faglige råd om endringer i plankartene 

• Fylkesmannen foreslår innsnevring av planområdet ved utløp av tunnel ved Selura, ved 
Kringletjørn og vest for Flikka for å ivareta naturtypelokaliteter med nasjonal verdi. 

Plan- og profiltegningene viser at lokalitetene berøres i liten grad, men Fylkesmannen er imidlertid 
bekymret for at arealbehovet under anleggsfasen kan bli betydelig større både ved Flikka og ved 
Selura. Fylkesmannen gir faglig råd om å snevre inn planområdet mest mulig ved disse lokalitetene, 
og at det stilles krav til anleggsgjennomføring som minimerer påvirkningen. 
SVV kommentar: For å kunne etablere nødvendige konstruksjoner og foreta anleggsarbeid ved Selura 
er det ikke mulig å unngå inngrep i området. Inngrep i skråning begrenser seg til tunnelmunning. 
Plangrensene på overordnet nivå skal sikre at det er mulig å gjennomføre tiltaket. Det er ikke ønskelig 
å snevre inn planområdet. Ved Flikka og Kringletjørn er det ikke direkte konflikt med registreringene i 
Naturbase.no. 

• Fylkesmannen foreslår å legge inn hensynssoner for naturmiljø for naturtypelokaliteter med 
nærføring til den konsekvensutredete veilinjen. 

SVV kommentar: Det kan være aktuelt å legge inn en hensynssoner for bevaring av natur i 
reguleringsplanen for området ved Selura og Kringetjørn for å ivareta naturtypelokalitetene i størst 
mulig grad. 

• Fylkesmannen foreslår å legge inn hensynssone landskap ved Selura, Flikka og Sira. 
SVV kommentar: SVV er enig i at det må tas ekstra landskapshensyn på disse stedene. Det er 
foreslått en generell retningslinje som sier at det skal legges stor vekt på god landskapstilpasning av 
tiltaket. Planområdet er innsnevret ved kryssing av Sira ut fra blant annet landskapshensyn. Vi mener 
at det er tilstrekkelig å legge inn hensynssone landskap ved Selura, Flikka og Sira i 
reguleringsplanfasen. 

• Fylkesmannen råder SVV om å vurdere lang tunnel fra Trollåsen ved Øysædvatnet frem til 
kryssområdet ved Lølandsvatnet. 

SVV kommentar: For flere av de ikke-prissatte temaene ville en lang tunnel på denne strekningen 
redusert den negative konsekvensgraden. Kostnaden med å bygge og drifte en så lang tunnel, ca. 4 
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km forlengelse av planlagt tunnel (640 meter), er for høy til at vi kan anbefale en slik løsning. En lang 
tunnel her ville resultert i et bedre lengdeprofil for vegen, og vi hadde unngått å ligge så høyt med 
vegen, veien er planlagt med en høyde på ca. 290 moh. Prisdifferansen mellom tunnelløsning og en 
veg i dagen løsning er for stor til at vi kan forsvare en slik merkostnad, målt opp mot fordelene 
løsningen gir for de ikke-prissatte temaene. 
 
6. Korridorene i Agder 

Fylkesmannen har betraktninger om korridor A1 som vil ha en betydelig påvirkning på en rekke 
vannforekomster, og på grunn av lang dagsone vil A1 ha størst negativ konsekvens for friluftsliv og 
landskapsøkologiske sammenhenger. Korridor A2 går i flere lange tunneler og har derfor mindre 
negative konsekvenser for landskapsøkologiske sammenhenger enn korridor A1. Fylkesmannen 
mener at det er stort potensiale for å redusere de negative effektene for korridor A1, ved å anlegge 
flere vassdragskrysninger med bruløsning og planlegge for flere tunneler. 

SVV kommentar: Innspillet tas til orientering. Innspillet er kommentert under punkt 5, siste 
kulepunkt. 

Konklusjon: Høringsinnspillet medfører ingen endringer i plankartet, men det innarbeides flere nye 
planbestemmelser og retningslinjer.  

 

3.6 Fylkesmannen i Rogaland 
Dok.nr.20/308-98 

Sammendrag/konklusjon av høringsinnspill fra Fylkesmannen i Rogaland 

Statens vegvesen har anbefalt korridor R1 som korridor for ny E39 med variantene V2b, V3a og V4a. 
Fylkesmannen vurderer også at korridorvalg R1 er det klart beste alternativet for våre sektorinteresser 
knyttet til landbruk, natur- og landskap. R1 kommer samlet sett best ut både for prissatte og for ikke-
prissatte konsekvenser. Vi har faglig råd om valg av V3b ved Vikeså. Vi etterlyser mer redegjørelse om 
hvordan ny tilførselsvei fra rv. 421 ved Lomeland til dagens E39 ved næringsområde på Eigestad, kalt 
«Westlink», skal gjennomføres, og hvilken overordna veiplan som skal gjelde. Vi gir faglig råd om at 
tilkoblingsvei mellom krysset «Årrestad sør» og fv. 42 utgår. Det er viktig at tilkoblingsveien ses i 
sammenheng med mineralressursene i Ualandsdalen/Gyadalen. Vi har faglig råd om 2/3 feltsvei med 
midtrekkverkkonseptet for hele eller deler av strekningen. 

SVV ønsker gjennom høringen også å få belyst om de lokale virkningene for Egersundsområdet kan 
forsvare at R2 prioriteres foran R1. 
Forskjellen mellom R1 og R2 vurderes, slik vi ser det, ikke å være stor, men R2 gir en del inngrep i nye 
områder. R3 kommer dårligst ut og vil i langt større grad berøre helt nye områder. Fylkesmannen 
legger til grunn at det alternativet ikke er aktuelt i det videre arbeidet med ny E39. Ved en kommunal 
kommunedelplan ville vi fremmet innsigelse til dette alternativet. 

Kommunedelplanen skal først og fremst fastslå hvilken korridor veistrekningen skal ligge i. 
Fylkesmannen vurderer derfor ikke i detalj de ulike områdene som skal sikres på reguleringsplannivå, 
og gir kun en uttale til de overordna grepene. Fylkesmannen legger til grunn at detaljer og avbøtende 
tiltak sikres gjennom reguleringsplan. De har en liste over punkt som de forventer blir fulgt opp i 
reguleringsplanforslaget. 

Fylkesmannen ønsker at en del av de faglige rådene sikres gjennom bestemmelser. 
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Westlink/ sammenkobling av stamvei-stamnetthavn i Egersund 
Det er lagt inn en tilførselsvei fra fv. 42 ved Lomeland til dagens E39 ved næringsområdet på 
Eigestad. Veien er aktuell for alle de foreslåtte trasé-alternativene. Veien har stor samfunnsnytte, 
men det er i planforslaget ikke innarbeidet rekkefølgekrav til denne. I bestemmelsene står det i §2.3 
at nødvendige tilførselsveier fra/til nye E39 som må etableres eller justeres som følge av ny E 39, skal 
ferdigstilles innen ett år etter åpning av veianlegget på den aktuelle strekningen. Tilførselsveien 
avviker fra vei med samme formål som allerede ligger inne i kommuneplan for Eigersund, og som 
tidligere er utredet av Statens vegvesen. Fylkesmannen har ikke sterke innvendinger mot noen av de 
aktuelle alternativene, men etterlyser en bedre redegjørelse for valg av ny trasé. Vi har derfor faglig 
råd at en av traseene prioriteres og gjennomføring sikres. 
 
Ny forbindelse til fv. 42 Sirdalsveien 
I korridor R1(2B) er det planlagt tilførselsvei mellom krysset Årrestad sør og fv. 42 i Gyadalen og bru 
over Bjerkreimselva for adkomst fra dagens E39 til nytt kryss på Holmen. Sirdal kommune kom med 
innspill til planarbeidet om forbedret forbindelse mellom nytt kryss for E39 ved Årrestad sør og fv. 42 
i Gyadalen. Veien skal gi innsparing på 5-7 minutter for næringstrafikk mellom Tonstad og Sirdal og 
nordøstlige deler av Eigersund. Veien er vurdert til å ha liten til middels negativ konsekvens knyttet til 
ikke-prissatte verdier. Det går mest utover naturressurser, men det vil også ha en liten til middels 
negativ konsekvens for landskapsbilde og kulturmiljø. Verdien av mineralressursen er ikke tatt med i 
denne beregningen. Fylkesmannen har derfor faglig råd at veistrekningen utgår. 
 

Mineralressurs Ualandsdalen/Gyadalen 
Mineralressursen har vært kjent, men etter nyere registreringer viser det seg at ressursen er større 
enn antatt. Det blir opplyst i saksdokumentene at mineralressursene ikke er tillagt verdi på grunn av 
at graden av konflikt er uavklart, og fordi avgrensingen av ressursen og aktuelle driftsmetoder ikke er 
avklart. Direktoratet for mineralforvaltning (DIRMIN) skriver i sin uttale, datert 10.01.2019, at 
manglende verdivurdering gir et mangelfullt vurderingsgrunnlag i konsekvensutredningen. Det er 
uheldig ettersom en oppdatert konsekvensutredning kunne hatt betydning for vektingen mellom 
korridor R1 og R2. Videre blir det vist til at variant V2a er svært konfliktfylt. Variant V2b er den som 
er anbefalt av vegvesenet. Selv om tilførselsveien til fv. 42 Sirdalsveien ikke blir spesifikt nevnt, legger 
vi også til grunn at denne også vil komme i konflikt med ressursen rundt Tekstevannet. 
Det bør i reguleringsplanen vurderes i hvordan en kan hensynta mineralressursen, eksempelvis 
spørsmål knyttet til adkomst. Driftsmetoder og aktualisering av utvinning er uavklart. Store dagbrudd 
som utvinningsmetode kan uavhengig av veiutbygging komme i konflikt med andre interesser som 
landskap, naturmiljø, kulturmiljø og hydrologi. Det er vanskelig å vurdere hvordan traseen påvirker 
og eventuelt umuliggjør et uttak. Fylkesmannen er ellers enig med DIRMIN i at kjente 
verdiverdivurderinger og kunnskap for mineralforekomster må oppdateres i konsekvensvurderingen. 
 
Vern av landbruksressurser som jord, skog og beite 
Vi har fått skjerpede overordnede føringer knyttet til jordvern. Vi viser her til det nasjonale målet på 
maksimalt 4000 dekar årlig omdisponering av dyrka jord. Dette målet speiles også i den regionale 
jordvernstrategien Rogaland fylkeskommune har vedtatt med mål om maksimal årlig omdisponering 
på 400 dekar (10 % av det nasjonale). Det er spesielt viktig å prioritere jordvern i store 
utbyggingsprosjekter. Det er store jordbruksressurser innenfor utredningsområdene, dominerende 
ressurser er fulldyrka mark og innmarksbeite. Vi vil framheve at verdien av innmarksbeite ikke må 
undervurderes. Opp mot jordvern blir korridor R3 rangert som best med middels negativ konsekvens. 
R1 og til sist R2 blir begge vurdert til middels til stor negativ konsekvens, selv om det er lite forskjell 
på de to alternativene. Arealbeslaget for korridor R1 er opplyst til å være 363 dekar fulldyrka mark og 
530 innmarksbeite, for korridor R2 er det 373 dekar fulldyrka og 699 innmarksbeite. Samlet sett er 
konflikten med jordvern blant de største negative effektene av prosjektet. Det er derfor viktig at 
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jordvern får prioritet ved valg av korridor, og ved videre detaljplanlegging. Vi registrerer at flere 
kommuner i sine uttaler peker på erstatningsareal. Fylkesmannen er også positiv til å finne 
erstatningsareal, og til sikring av gjenbruk av toppjordlaget. På den andre siden er det viktig å ta med 
i vurderingen at selv om det finnes dyrkbare tilgjengelige arealer, kan det være viktige naturkvaliteter 
knyttet til slike områder. Nydyrking kan gi negative konsekvenser for hydrologi, flomdemping, 
biologisk mangfold og landskap. Vi mener likevel at nydyrking kan være et egnet kompenserende 
tiltak i områder med lite konflikter i forhold til andre verneinteresser. Videre viser vi til regional 
jordvernstrategi der det pekes på at arealer som blir ledige når veier eller annen infrastruktur flyttes, 
skal vurderes tilbakeført til jordbruksformål. Vi legger til grunn at det blir gjort tilsvarende 
vurderinger ifbm. tilførselsveier aller annen infrastruktur som blir bli overflødig i forbindelse med 
etablering av ny E39. Ulempene ved et veianlegg i et landbruksområde kan ha store konsekvenser 
knyttet til struktur, til eksempel at landbrukseiendommen blir oppdelt av ny vei og det kan oppstå 
nye behov for kryssinger. I denne sammenheng er det viktig at veibygger tar initiativ til 
makebytte/jordskifte. 

Naturmangfold, vassdrag og klimapåvirkning  
Korridor R1berører færre verdifulle og sårbare områder enn de andre alternativene, og er i minst 
konflikt med naturverdier av nasjonal verdi som naturreservat og nasjonale laksevassdrag. Vi legger 
også til grunn at vurderinger om økologisk kompensasjon, kompensasjon vassdragstiltak og tap av 
viktige naturtyper må vurderes som en del av det videre reguleringsplanarbeidet. 
Vi savner en vurdering av hvilken påvirkning omdisponering av ulike arealer har på klima. 
Omdisponering av myr og skog vil eksempelvis ha negativ effekt for klima, og klimapåvirkning av 
arealendringer bør derfor utredes nærmere. Vi minner ellers om at eventuell miljøforringelse 
kompenseres av utbygger, jamfør naturmangfoldlovens §1. 
Konsekvensene for vassdragene er vurdert i konsekvensutredningen i fagrapport for naturmangfold. I 
Rogaland har vi to verna vassdrag som ligger innenfor influensområdet til de to korridorene, 
Bjerkreims- og Figgjovassdraget. Konsekvensutredningen tar høyde for å avdekke viktige storskala 
sammenhenger og potensielle brudd på nasjonale mål. Vurderingen er gjort på bakgrunn av en 
eksempellinje, som kan flyttes innenfor hensynssonen. De faktiske konsekvensene av tiltaket blir 
nærmere avklart gjennom detaljreguleringen. Dersom det i forbindelse med regulering viser seg at 
korridorvalget gir store negative konsekvenser for vassdrag- og natur, som ikke er i tråd med 
overordna lover og forskrifter som RPR for verna vassdrag, vannressursloven og vannforskriften, må 
det vurderes alternative lokale løsninger og/eller linjeføringer. 
 
Landskapsvirkning 
Korridor R1 har lavest konfliktnivå opp mot landskap. Store deler av traseen er lagt i tunell og det er 
også dette alternativet som er mest i tråd med dagens trase. En utfordring ved dette alternativet er 
at mye tunell også genererer mye overskuddsmasser, noe som kan endre og påvirke landskapsbilde 
ved deponering av masser. Landskapsvirkning blir derfor også et viktig tema i 
reguleringsplanprosessen. Uavhengig av korridorvalg er det viktig at videre planarbeid sikrer en 
utbygging som begrenser landskapsinngrepene, og at valg av mest mulig skånsomme løsninger 
prioriteres. 
 
Folkehelse 
Korridor R1 har vesentlig lavere negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv som er viktige 
aspekter når vi vurderer folkehelse. I variantområdet V2 i Ualandsdalen vil den sørlige varianten V2b 
ha små negative konsekvenser for folkehelse, mens V2a har vesentlig større som følge av negativ 
påvirkning på friluftslivet. I variantområdet V3 vil begge varianter, men særlig V3b gi en betydelig 
bedret situasjon i nærmiljøet langs dagens E39 gjennom blant annet Vikeså i Bjerkreim kommune. 
Støykonsekvenser for boliger langs veien er samlet sett positive, med en betydelig reduksjon i antall 
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boliger som er støyutsatt langs dagens E39. Med ny korridor vil likevel mange boliger som ikke har 
veistøy i dag bli eksponert for dette. 
 
Vurdering av alternativene og tilrådning 

Det er en vanskelig balanseoppgave å vekte ulike verneinteresser som naturmangfold, vassdrag 
landbruk opp mot hverandre, og opp mot andre samfunnsinteresser som samlet belastning for 
berørte lokalsamfunn. En del av denne vektingen er det også mest hensiktsmessig å ta i forbindelse 
med detaljplanleggingen. For de fleste ikke-prissatte tema kommer R1 bedre ut enn de andre 
korridorene, mye på grunn av at veilinja er foreslått lagt i områder hvor det allerede er inngrep fra 
før. R1 følger i størst grad dagens trasé, mens R3 i langt større grad vil gå inn i helt nye områder. Vi 
har innledningsvis lagt til grunn at R3 ikke blir valgt veilinje. Linja har størst negative konsekvenser for 
ikke prissatte temaer, særlig kulturmiljø og naturmangfold. Blant annet inngrep i et større 
sammenhengende naturområde og nærføring til flere naturreservat. R2 vil også gi en del inngrep i 
nye områder, den blir vurdert til å komme litt dårligere ut på alle tema enn R1, utenom 
naturresurser. 

I etterkant av at kommunedelplanen ble sendt på høring er det etterlyst, blant annet fra Eigersund 
kommune, Norge Mining og Direktoratet for mineralforvaltning, om det er tatt tilstrekkelig høyde for 
mineralressursen i Ualandsdalen/Gyadalen. I forhold til våre sektorinteresser knyttet til landbruk, 
natur, landskap mm. kommer R1 klart best ut. Dersom V2a ikke velges, samt at tilkomstvei mellom 
fv. 42 og Årrestad sør utgår i korridor R1, i tillegg at man tar hensyn til mineralressursen i forbindelse 
ved detaljplanleggingen, vil R1 etter vår vurdering også være akseptabel for mineralverdiene. Vi 
fremmer et sterkt faglig råd at valg av linje R1. 
 
V3b ved Vikeså er estimert til å koste 940 millioner mer enn V3a, er lengre og gir lavere 
samfunnsnytte enn alternativet. Dette er hovedgrunnene til at V3a er foreslått. I forhold til de ikke 
prissatte konsekvensene kommer V3b best ut, med et lavere konfliktpotensial knyttet til fire av fem 
ikke-prissatte tema, og kommer ut likt med det siste. Samlet sett vil R1 komme enda bedre ut enn R2 
for de verdiene vi er satt til å ivareta. På grunn av de ikke prissatte konsekvensene har vi faglig råd 
om valg av V3b. 
 
V2b ved Ualand går like sør for dagens E 39, selv om den kommer dårligst ut når det gjelder landbruk, 
gir den en bedre strukturerende effekt for landbruket enn alternativet. Dette alternativet er bedre 
for de ikke prissatte konsekvensene. V4a går også nærmere dagens E 39, denne kommer bedre ut for 
ikke prissatte konsekvenser, men forskjellen er liten. Vi er derfor enig med Statens vegvesen i 
vurderingen av variantene V2b og V4a som de beste alternativene, og har derfor faglig råd om at 
disse velges. 
 
Videre planarbeid må ha stort fokus på å avgrense og sikre gode avbøtende tiltak både i veianlegget 
og under anleggsfasen. 

Veistandard 
I vår uttale til planprogram etterlyste vi spesielt en nærmere utredning av veistandard, der vi viste til 
konseptvalgutredingen som la opp til midtrekkeverkkonseptet med 2/3-feltsvei. Veistandard kan 
etter vår vurdering være et like viktig tema som valg av trasé. Vi etterlyser en nærmere begrunnelse 
for hvorfor veistandard ikke er tatt med også i den avsluttende prosessen. Spesielt med hensyn til 
natur- og landskapsinngrep, jordvern og andre ikke-prissatte konsekvenser. Også mål om mindre 
vekst i personbiltrafikken og 0-vekstmål i storbyområdet, taler for utgreiing av dette alternativet. Og i 
denne sammenheng vil vi også vise til jernbanen som alternativ både når det gjelder person- og 
godstransport, og at det derfor er planlagt store investeringer knyttet til videre bygging av 



34 
 

dobbeltspor på Jærbanen. Vi har derfor et faglig råd at en enklere veistandard blir tatt opp igjen som 
tema i den avsluttende planprosess. Flere kommuner peker også på i sin uttale til veistrekningen at 
de ikke-prissatte konsekvensen bør tillegges mest vekt, og at begrensning av negative konsekvenser 
er viktigere enn at veien dimensjoneres for stor fart. 

Kollektivtrafikk 
Statens vegvesen vurderer at det er mulig å finne gode framtidige løsninger for omlegging av 
jernbanen på delstrekninger senere med alle korridorer for ny E39. Transportmodellberegninger 
indikerer at ekspressbussen kan ta noen passasjerer fra toget, men i mindre grad fra bilene. Vår 
vurdering er at dette er for lite ambisiøst. Ut fra 0-vekstmålet og mål om reduksjon i klimagassutslipp 
må vi planlegge slik at økningen i personreiser skjer i størst mulig grad med kollektivtrafikk, og 
godstransporten på land med tog. Dette er endring i reisemønster for lite omtalt i planutredingen, i 
dette inngår også nevnte spørsmål om veistandard. 
 
Vannforskriften 
Miljømål for overflatevann er etter § 4 i vannforskriften minst god økologisk og kjemisk tilstand. § 12 
i vannforskriften omhandler ny aktivitet eller nye inngrep. Det er den aktuelle sektormyndighet for 
det omsøkte tiltaket som foretar vurdering etter § 12, både om den kommer til anvendelse og om 
vilkårene i § 12 er oppfylt. Det er laget veiledning til bruk av vannforskriften § 12, vi har faglig råd at 
blir lagt til grunn for det videre arbeidet. 
 
Inngrep og utfylling i vassdrag 
Traseen er lang og omfatter flere vassdragskrysninger, og det legges til grunn svært store utfyllinger i 
vassdrag som kan gi store konsekvenser. Konkrete inngrep i og ved alle vassdrag, hvor NVE ikke stiller 
krav om konsesjonsbehandling, krever tillatelser etter vannressursloven og lakse- og 
innlandsfiskeloven med tilhørende forskrifter. Vi anbefaler derfor at Nye Veier allerede nå tar 
kontakt med Fylkesmannen og Fylkeskommunen for disse tiltakene i prosjektet. Videre har vi faglige 
råd om at vassdragshensyn belyses og forankres i bestemmelsene. Bestemmelsene må knyttes opp 
mot vannforskriften og miljømål, hvor det sikres at det må iverksettes tiltak slik at miljøtilstanden 
ikke forringes. Videre må det i bestemmelsene sikres mot avrenning til vassdrag i anleggsperiode og 
driftsfase. Videre anbefaler vi at det sikres rekkefølgekrav for å sikre vassdragsverdiene på en god 
måte følgende bestemmelse; «Ved inngrep i vassdrag må dette avklares etter vassdragsregelverket, 
herunder vannressursloven og lakse- og innlandsfiskeloven med tilhørende forskrift om fysiske tiltak i 
vassdrag». 
 
Massedisponering 
Massebalanse og massedisponering blir utvilsomt et viktig tema i forbindelse med utarbeidelse av 
reguleringsplanen. Fylkesmannen legger til grunn at dette inngår som en del av arbeidet med 
reguleringsplanen for veien, og ved behov i egne reguleringsplaner. Det blir viktig i de videre 
vurderingene hvordan overskuddsmassen skal deponeres. I kommunedelplanen legges det til grunn 
svært store fyllinger i vassdrag. Dette vises også igjen i bestemmelsene hvor det legges opp til at 
overskuddsmassene kan legges i sonen rundt foreslått veilinje. Selv om Regionalplan for 
massehåndtering på Jæren ikke gjør seg gjeldende for aktuelle kommuner, er prinsippene fortsatt 
like aktuelle. Vi viser da spesielt til at gjenbruk av masser, hvor målet for gjenvinningsgraden er på 
70-80 %. Fylkesmannen mener at i vurderingen hvor overskuddsmassene skal brukes eller plasseres, 
vil plangrep som å samle massene i større områder, i stedet for å spre det over på mange områder 
vurderes. 
 
Medvirkning 
Barn og unges medvirkning bør sikres i det videre planarbeidet. Dette bør skje så tidlig som mulig og 
før planen ferdigstilles til høring. Plan – og bygningsloven, RPR for barn og planlegging og 
Barnekonvensjonen pålegger de ansvarlige å høre barn i saker som angår dem. Det er ikke 
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tilstrekkelig å gjøre dette gjennom organisasjoner. Det skal tilrettelegges spesielt slik at barn kan 
forstå planen og de tema som har relevans for dem. Det kan dreie seg om trafikksikkerhet, bruk av 
offentlig transport, bruk av friluftsområder og lignende. Vi viser i denne forbindelse til ny veileder for 
barn- og unge i plan- og byggesaker. 
 
Bestemmelser 
Det er få bestemmelser til reguleringsplannivået til kommunedelplanen. Vi har som faglig råd at det 
blir formulert konkrete bestemmelser til følgende punkt: 
 

• Håndtering av overskuddsmasser, eksempelvis massedisponeringsplan etter prinsippene i 
Regionalplan for massedisponeringsplan på Jæren. 

 
• Håndtering av inngrep i vassdrag ihht. Vannforskrift og vannressursloven. 

 
• Håndtering av matjord og tilbakeføring til landbruk på hensiktsmessige områder. 

 
 

Statens vegvesen sine kommentarer: 

Innspillet tas til orientering. Vi merker oss Fylkesmannen sin vurdering av korridorvalg i Rogaland ut 
fra sektorinteressene knyttet til landbruk, natur og landskap, hvor korridor R1 kommer klart best ut, 
og hvor Fylkesmannen gir faglig råd om valg av variant 3b ved Vikeså. Fylkesmannen vurderer 
forskjellen mellom R1 og R2 som liten, men at R2 gir en del inngrep i nye områder. R3 er dårligst, og 
vil berøre helt nye områder. Dersom det hadde vært en kommunal kommunedelplan ville 
Fylkesmannen fremmet innsigelse til korridor R3. 

1. Faglig råd om å velge V3b i stedet for V3a ved Vikeså 
SVV kommentar: Det er gjennomført en optimaliseringsfase for å gjøre begge alternativ så bra som 
mulig for ikke prissatte konsekvenser. Likevel drar prissatte og ikke prissatte konsekvenser i hver sin 
retning for hvilken variant som er best. For ikke prissatte konsekvenser er V3b rangert som best for 
alle tema utenom naturressurser der begge alternativ er rangert likt. Også for ROS er alternativene 
rangert likt. For lokal og regional virkning er det også liten forskjell, men V3b vil gi noe bedre 
bostedsattraktivitet. Høyere investeringskostnader på strekningen (ca. 940 mill.) og lavere netto nytte 
er årsaken til at SVV har anbefalt V3a og vil holde fast på den anbefalingen.   

2. Faglig råd om å sløyfe ny tilkoblingsvei fra nytt kryss Årrestad sør til fv. 42 Sirdalsveien for 
korridor R1 var 2b 

SVV kommentar: Tilkoblingsvegen ble inkludert i planarbeidet etter innspill fra Sirdal kommune. 
Tilsvarende kobling i dag er Årrestadveien mellom E39 og fv. 42. Dette er en ett-felts veg med lav 
standard og høyderestriksjon på 3,4 m på grunn av jernbaneundergang. En oppgradering av denne 
forbindelse kan i stor grad finne sted uavhengig av ny E39. SVV vurderer den nye forbindelsen som 
mindre aktuell nå, da den vil komme i konflikt med de rike mineralressursene i området ved Øygrei. 
SVV har derfor tatt ut tilførselsveien fra Årrestad sør til fv. 42 Sirdalsveien fra plankartet. Se for øvrig 
kap. 2.4 Tilførselsveger og rekkefølgebestemmelser. 

3. Faglig råd om 2/3 felts vei med midtrekkverk for hele eller deler av strekningen 
SVV kommentar: Vi viser til notatet «Faglig underlag til planprogram. Vegstandard – trafikk – 
samfunnsnytte» som ble utarbeidet i forbindelse med planprogrammet på oppdrag fra 
Samferdselsdepartementet. Basert på regjeringens beslutning, krav om doble tunneler når 
trafikkmengde passerer 8000 kjøretøy/døgn, krav om full 4-feltsvei med ÅDT over 12 000 
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kjøretøy/døgn, samt nye beregninger for prognoseår 2050, er det lagt til grunn 4-felts standard og 
skiltet hastighet 110 km/t. i planarbeidet. Selv om kommunedelplanen er planlagt med 4-felts 
standard er det rom for en trinnvis utbygging med først 2 og 3-feltsveivil før eventuelt utvidelse til 4-
feltsvei. I planbestemmelsene, pkt.2.2 står det at ny hovedveg skal planlegges som firefelts veg med 
fysisk midtdeler mellom kjøreretningene. Nye veger skal planlegges i samsvar med den veistandard 
som gjelder på det tidspunkt reguleringsplanen vedtas. 

4. Merknad vedrørende Westlink/sammenkobling av stamvei-stamnetthavn i Egersund. 
Fylkesmannen etterlyser en redegjørelse for valg av trase 

SVV kommentar: Fylkesmannen har ikke sterke innvendinger mot noen av de aktuelle alternativene, 
men etterlyser en bedre redegjørelse for valg av ny trase. Trase i KPA Eigersund ligger noe lenger vest 
og er ca. 3 km. SVV sitt forslag, Lomeland – Eigestad, er ca. 2 km. Eigersund har i sin nye 
kommuneplan videreført trase fra sin tidligere kommuneplan og avventer trolig vedtak knyttet til E39. 
Det legges derfor til grunn at det er trase som vist i KDP som nå er til vurdering. Statens vegvesen har 
ikke sterke, avgjørende argument for å anbefale korridoren Lomeland -Eigestad fremfor «Westlink», 
bortsett fra økonomi.  Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune ønsker seg «Westlink», og 
da vil ikke SVV motsette seg det ønsket. Korridoren Lomeland-Eigestad vil da bli tatt ut av 
kommunedelplanen Lyngdal vest-Ålgård. Tilførselsveien omfattes ikke av rekkefølgebestemmelsene 
til planen. Finansiering er ikke vurdert i KDP. Se for øvrig kap.2.4 Tilførselsveger og 
rekkefølgebestemmelser. Når KDP for E39 er vedtatt kan tilførselsvei reguleres og bygges uavhengig 
av ny E39. 

5. Merknad vedrørende vern av landbruksressurser som jord, skog og beite 
 
Konflikt med jordvern er blant de største negative effektene av prosjektet. Fylkesmannen mener det 
er viktig at jordvern får prioritet ved valg av korridor, og ved videre detaljplanlegging. Fylkesmannen 
er derfor positiv til å finne egnede og konfliktfrie erstatningsareal og sikre gjenbruk av toppjordlag 
ved nydyrking. Ved oppdeling av landbrukseiendommer er det viktig at veibygger tar initiativ til 
makebytte/jordskifte. Fylkesmannen gir faglig råd om å tilføye en forpliktende bestemmelse om 
håndtering av matjord og tilbakeføring til landbruk på en hensiktsmessig måte. Se også kommentar 
til Fylkesmannen i Agder, og kap. 2.6 Hensyn til dyrka jord, nydyrking og massedeponier. 

SVV kommentar: SVV tar merknad til orientering og tilføyer en bestemmelse, pkt.2.6.1, om plan for 
håndtering av matjord, og en ny retningslinje, pkt. 5.3 som omhandler jordvern. 

6. Merknad vedrørende naturmangfold, 
Fylkesmannen konstaterer at R1 er i minst konflikt med nasjonalt viktige naturverdier. Det legges til 
grunn at vurdering av økologisk kompensasjon blir vurdert i det videre reguleringsplanarbeidet ved 
tap av viktige naturverdier. 

SVV kommentar: Økologisk kompensasjon ved tap av viktige naturverdier vil bli vurdert i det videre 
reguleringsplanarbeidet. 

Fylkesmannen mener at dersom det i forbindelse med regulering viser seg at korridorvalget gir store 
negative konsekvenser for naturverdier på land og i vann må det vurderes alternative lokale 
løsninger og/eller linjeføring. Det vises til overordna lover og forskrifter som rikspolitiske 
retningslinjer for verna vassdrag, vannressursloven og vannforskriften, 

SVV kommentar: SVV har foretatt en konsekvensvurdering med utgangspunkt i en eksempellinje. Her 
er det påpekt at en rekke av tiltakene i planen vil medføre negative konsekvenser med ulik 
alvorlighetsgrad for ulike ikke-prissatte verdier slik linjeføringen er vist. Når planen er vedtatt, vil 
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dette være forventede konsekvenser av planen. Dersom det gjøres endringer i planen som vil medføre 
større negativ konsekvens enn planen gir uttrykk for, vil annet lovverk og forskrifter komme til 
anvendelse for å sikre at tiltaket ikke skal få større negative konsekvenser enn avklart i KDP. Det vil 
også være insitament for å redusere de negative konsekvensene som framkommer i KDP ved å 
gjennomføre skadereduserende tiltak.   

7. Landskapsvirkning 
Det er viktig at det videre planarbeidet sikrer en utbygging som begrenser landskapsinngrepene og at 
valg av mest mulig skånsomme løsninger prioriteres. Fylkesmannen peker på en utfordring ved 
korridor R1, at mye tunnel genererer mye overskuddsmasse, noe som kan endre og påvirke 
landskapsbilde i stor grad. Temaet blir viktig i reguleringsplanfasen. 

SVV kommentar: SVV tar merknad til orientering og foreslår en ny retningslinje om 
landskapstilpasning. 

8. Kollektivtrafikk 
Fylkesmannen mener at endring i framtidig reisemønster er for lite omtalt i planutredningen.  
SVV kommentar: Transportmodellene er ikke optimale verktøy til å predikere framtidig 
kollektivtrafikk. Det vil også være mange andre faktorer enn reisetid som avgjør valg av 
transportmiddel. Transportmodell knyttes ikke til 0-vekstmål og ønske om økt bruk av jernbane. 

9. Faglig råd om at enklere vegstandard tas opp igjen i den avsluttende planprosessen 
SVV kommentar: SVV merker seg Fylkesmannen sitt faglige råd. Bestillingen fra 
Samferdselsdepartementet er å planlegge fire felts vei, og SVV vil derfor ikke endre noe i 
kommunedelplanen med tanke på planlagt veistandard. Nye Veier har ansvaret for det videre arbeide 
med reguleringsplan og gjennomføring av byggeprosjektet. Vedtak om en lavere veistandard må 
eventuelt tas i reguleringsplanprosessen. 

10. Faglig råd om at vassdragshensyn belyses og forankres i bestemmelsene og at veiledning til 
bruk av vannforskriftens §12 legges til grunn for det videre planarbeidet. 

SVV kommentar: Se svar på merknader vedr. naturmangfold.  

Alternativ R1 forutsetter omfattende utfylling i flere vannforekomster herunder, Hovsvatnet, 
Kydlandsvatnet og Klugsvatnet for å kunne etablere de kryssfunksjoner som ligger til grunn for 
tiltaket og for å redusere andre konsekvenser. Det er også tatt hensyn til at det allerede er veifyllinger 
i flere av disse vannene.  

Flytting av trase vil kunne medføre større negative konsekvenser for andre ikke-prissatte 
konsekvenser og dermed komme i konflikt med annet lovverk. I tillegg vil det kunne medføre vesentlig 
høyere kostnader.   

SVV kan akseptere å følge faglig råd for andre berørte vannforekomster der det er større muligheter 
for optimaliserende tiltak. SVV kan ikke legge inn bestemmelser knyttet til annet lovverk som vil 
kunne medføre at tiltaket slik det framkommer i KDP ikke lar seg gjennomføre. 

Nye Veier har i forslag til planprogram for strekningen E39 Bue-Ålgård tatt hensyn til merknad fra 
NVE og Fylkesmannen og vil som del av reguleringsplanarbeidet sjekke ut mulighet for annen 
linjeføring langs Kydlandsvatnet. 

SVV foreslår følgende retningslinje: Det skal tilstrebes at økologisk tilstand i vannforekomster som 
ligger i influensområdet til ny E39 ikke skal forringes til en dårligere tilstandsklasse som følge av 
bygging og drift av veianlegget. 
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11. Massedisponering 

Fylkesmannen mener at masseoverskudd plasseres i noen større områder i stedet for at det spres på 
mange områder. Det gis faglig råd at det utarbeides en planbestemmelse om utarbeiding av 
massedisponeringsplan for anlegget. Prinsippene i Regionalplan for massedisponering på Jæren kan 
legges til grunn.  

SVV kommentar: Massetransport påvirker både reelle transportkostnader, men også klimabudsjett. 
SVV tar for øvrig merknad til orientering, og foreslår en ny planbestemmelse med følgende ordlyd: 
«Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det utarbeides en massedisponeringsplan for veganlegget 
på den aktuelle strekningen.» 

12. Klimapåvirkning 
Fylkesmannen savner en vurdering av hvilken påvirkning omdisponering av ulike arealer har på klima.  

SVV kommentar: Klimabudsjett inkludert konsekvens av arealbeslag inngår i EFFEKT-beregning og er 
en del av de prissatte konsekvensene. Dette kom som et tillegg i ny håndbok V712 fra 2018. 
Forskjellene mellom traseene med utgangspunkt i eksempellinjene vil bare i ubetydelig grad påvirke 
de totale prosjektkostnadene.  Gitt at endelig trase ikke er fastlagt vil det være naturlig å utarbeide et 
slikt arealbudsjett som del av reguleringsplanen.  

SVV foreslår følgende ny planbestemmelse: «Det skal utarbeides et klimabudsjett for 
reguleringsplanen, i henhold til Statens vegvesens gjeldende rutiner (VegLCA) eller tilsvarende 
verktøy.» 

13. Medvirkning 
Barn og unges medvirkning bør sikres i det videre planarbeidet. Dette bør skje så tidlig som mulig. 
Det blir vist til ny veileder for barn- og unge i plan- og byggesaker. 

SVV kommentar: SVV tar dette til orientering. Den nye retningslinjen, pkt 5.6 Friluftsliv, vil ivareta 
dette.  

Konklusjon: Plankartet endres ved at tilførselsvegene Lomeland-Eigestad og Årrestad-Fv42 Gyadalen 
tas ut og det innarbeides flere nye planbestemmelser og retningslinjer.  

 

3.7 Norges vassdrags- og energidirektorat 
Dok.nr.20/308-31 

NVE viser til innspill ved oppstart av planarbeidet, og til møter hvor planarbeidet er drøftet. Det 
skisserte tiltaket – eksempellinjene - innebærer svært store utfyllinger i vassdrag. Dette er 
omfattende vassdragstiltak som kan gi store konsekvenser for allmenne interesser knyttet til 
flomsikkerhet, naturverdier, landskapsverdier med mer. 
NVE mener beslutningsgrunnlaget er utilstrekkelig for å vurdere om tiltaket kan gjennomføres i tråd 
med vannressursloven. Det hefter også stor usikkerhet med kostnadsoverslag, da disse legger til 
grunn omfattende vassdragstiltak der alternativer og/eller avbøtende tiltak ikke er vurdert. 
Planforslagets alternativer er ikke tilstrekkelig belyst til å vurdere om de vil være i konflikt med 
nasjonale interesser. Kunnskapsgrunnlaget er derfor ikke tilstrekkelig for å utpeke korridorer for 
videre planlegging. 
 
NVE sin konklusjon og anbefaling: 
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NVE mener kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å vurdere planforslaget og alternativene opp 
mot nasjonale interesser knyttet til flom- og skredsikkerhet og allmenne interesser i vassdragene. 
NVE anbefaler at det legges til rette for samordning av reguleringsplan etter plan- og bygningsloven 
og vår behandling av tiltaket etter vannressursloven, jamfør vannressurslovens § 20 d). For at NVE 
skal kunne samordne sin behandling må reguleringsplanen være belyst tilsvarende kravene til søknad 
om konsesjon, jamfør vannressurslovens §23. Tiltaket må være tilstrekkelig beskrevet, alternativer 
belyst, og avbøtende tiltak må være innarbeidet i reguleringsplanens bestemmelser. Hvis det ikke er 
grunnlag for å samordne vil forslag om reguleringsplan være i strid med nasjonale interesser, jamfør 
vår veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging. 
 
NVE anbefaler at det jobbes videre med statlig kommunedelplan for ny E39 Lyngdal vest – Ålgård, slik 
at planforslaget blir et tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning om valg av korridor. 
 
Statens vegvesen sine kommentarer: 
NVE mener kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig for å vurdere planforslaget og alternativene opp 
mot nasjonale interesser knyttet til flom- og skredsikkerhet og allmenne interesser i vassdragene. 
NVE anbefaler at det jobbes videre med statlig kommunedelplan slik at planforslaget blir et 
tilstrekkelig grunnlag for å fatte beslutning om valg av korridor. 

SVV kommentar: I henhold til godkjent planprogram har SVV utarbeidet et planforslag hvor ett av 
flere resultatmål er at planforslaget skal ende opp med vedtatt KDP som i utgangspunktet vil ha en 
korridorbredde på 400 meter. Dette for å fange opp eventuelle behov for justeringer i 
reguleringsplanarbeidet. 

I håndbok V712 kap. 6.3.1 Ikke prissatte konsekvenser er det presisert at både verdivurdering og 
omfangsvurdering er det knyttet usikkerhet til på grunn av detaljeringsnivå. For verdi heter det at 
verdivurderingen gjennomføres på et overordnet detaljeringsnivå, tilpasset plannivå og planens 
geografiske størrelse.  Videre at omfangsvurdering i KDP baseres på en vegkorridor som skal gi rom 
for justering ved detaljering i neste planfase. Detaljer rundt vegens utforming som murer kontra 
skjæring, mindre fyllinger og skråningsutslag eller kantvegetasjon m.m. inngår ikke i vurderingene i 
denne planfasen. I reguleringsfasen vil slike detaljerte forhold bli behandlet og vurdert. 

  

NVE anbefaler at det legges til rette for samordning av reguleringsplanen etter plan- og 
bygningsloven og vår behandling av tiltaket etter vannressursloven.  

SVV kommentar: SVV tar innspill til orientering. Dette vil bli videreformidlet til Nye Veier. 

Planen kan fastsette retningslinjer eller bestemmelser som sikrer at avbøtende eller kompenserende 
tiltak som foreslåes, skal være realistiske og gjennomførbare samt stå i forhold til planens detaljnivå.  

Tiltak i anleggsfasen som medfører permanent miljøskade skal inngå i vurdering av konsekvens, men 
ikke dersom konsekvens er midlertidig.  

Vurdere avbøtende tiltak i områder med store konsekvenser. Kompensasjon skal vurderes der det er 
nødvendig med inngrep i områder med naturverdier som er vernet eller fredet etter forskrift, eller 
berører områder med utvalgte naturtyper og prioriterte arter. 

Det har vært fokus på naturreservat, landskapsvernområder og dyrefredningsområder, 
landskapsøkologiske naturverdier, utvalgte naturtyper, viktige naturtyper og rødlistearter.  
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Vann og vassdrag; vurdere miljøtilstand og funksjonsområder for laks/sjøørret og elvemusling.  

Utredningsbehov i planprogram har ikke hatt fokus på ytterligere kunnskapsinnhenting vedrørende 
detaljerte konsekvenser for biologisk mangfold i vann og vassdrag. 
 
 

NVE mener at beslutningsgrunnlaget er utilstrekkelig for å vurdere om tiltaket kan gjennomføres i 
tråd med vannressursloven.  

• Det hefter stor usikkerhet med kostnadsoverslag, da disse legger til grunn omfattende 
vassdragstiltak der alternativer og/eller avbøtende tiltak ikke er vurdert.  

• Planforslagets alternativer er ikke tilstrekkelig belyst til å vurdere om de vil være i konflikt 
med nasjonale interesser. 

Kunnskapsgrunnlaget er derfor ikke tilstrekkelig for å utpeke korridorer for videre planlegging. 

SVV kommentar: Detaljeringsnivå er i tråd med godkjent planprogram. En skal ta stilling til valg av 
korridor som er satt til 400 m. Det heter blant annet at: «Kommunedelplan (KDP) er verktøy for å 
velge mellom alternativer, mens den endelige fastsetting av trase og konkret avgrensing av 
arealinngrep gjøres i reguleringsplan. Omfangsvurdering i KDP baseres på en veikorridor som skal gi 
rom for justering ved detaljering i neste planfase.» 

Det må videre presiseres at det i prosess fram til planforslag er vurdert og diskutert mer/mindre 
tunnel og mer/mindre fylling i vann og vassdrag. Flytting av trase er å anse som et annet alternativ 
og ligger utenfor rammene for avbøtende tiltak (skadereduserende tiltak) i henhold til metode.  

Aktuelle skadereduserende tiltak kan inngå i en «formingsveileder» til reguleringsplanen. 

 

Sikkerhet mot flom: I plankartet er eksempellinje vist med brukryssing av alle større vassdrag, og det 
er i bestemmelse 2.1.2 angitt funksjonskrav til veianlegget. Det er positivt at det angis at alle bekker 
og elveløp på tvers av traseen skal opprettholdes, med bru eller kulvert med naturlig bunn. NVE 
anmoder om at det presiseres at veianlegget ikke skal påvirke vannstrømmen ved 200 års flom. 

SVV kommentar: Det er tatt med en ny retningslinje i pkt. 5.7.3 med følgende tekst «Veianlegget skal 
i minst mulig grad påvirke vannstrømmen ved 200-års flom med klimapåslag negativt. 

 

Allmenne interesser knyttet til vassdragstiltak: NVE har anbefalt at vassdragstiltak avklares i størst 
mulig grad opp mot vannressurslovens bestemmelser for å gi forutsigbarhet i videre planprosess. 
Mener at foreliggende planforslag ikke avklarer hvorvidt vei/sikringsanlegg innebærer vassdragstiltak 
som kan være til skade/ulempe for interesser i vassdrag/sjøen. Dette gir mindre forutsigbarhet 
knyttet til reguleringsplan. Viser til at dersom vei/sikringsanlegg kan være til skade/ulempe er det 
krav om alternative tekniske løsninger/lokaliseringer jf. vannressurslovens §23. NVE forutsetter at 
avklaringer etter vannressursloven gjøres ifbm. reguleringsplanen, jf. 20 d. Vassdragstiltakene må 
være tilstrekkelig belyst i reguleringsplanen. 

SVV kommentar: Statens vegvesen tar dette til orientering, og formidler det videre til Nye Veier. Den 
endelige plasseringen av veilinja med tilhørende konstruksjoner vil først bli bestemt i arbeidet med 
reguleringsplanen. Nye Veier vil jobbe videre med å få avklart forholdene knyttet vannressursloven i 
reguleringsplanen. 
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Planområdet krysser 4 verna vassdrag. Her kan nye anlegg bare tillates dersom hensynet til 
verneverdiene i vassdraget ikke taler imot. NVE mener at dette ikke er vurdert i planforslaget. 

SVV kommentar: Statens vegvesen tar dette til orientering og formidler det videre til Nye Veier som 
vil vurdere dette konkret i arbeidet med reguleringsplanen. Slik som planforslaget er utformet legges 
det opp til at alle bekker og elveløp skal opprettholdes. Verna vassdrag innenfor båndlagt korridor må 
inngå i en konkret vurdering. 

Statens vegvesen foreslår en ny planbestemmelse pkt.2.5 og en ny retningslinje pkt. 5.7 med følgende 
formulering: 

2.5 Miljøkvalitet og natur 

Når fiskeførende vassdrag legges i kulvert skal de utformes slik at naturlig fiskevandring og gyting 
opprettholdes. Ved kryssing av gytebekker skal det være naturlig substrat i bunnen av bekken. 

5.7 Vassdrag 
5.7.1 Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal det tilstrebes å opprettholde alle bekker og elveløp 
langs og på tvers av veitraseen. 
5.7.2 Bruløsninger og kulverter med naturlik bunn bør benyttes framfor rørkulverter. 
5.7.3 Veianlegget skal i minst mulig grad påvirke vannstrømmen ved 200-års flom med klimapåslag 
negativt. 
 

Konklusjon: Høringsinnspillet medfører ingen endring i plankartet, men det innarbeides nye 
planbestemmelser og retningslinjer.  

 

3.8 Direktoratet for mineralforvaltning (DMF) 
Dok.nr. 20/308-85 

DMF forvalter lov om erverv og utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg 
et særlig ansvar for at mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida og å 
hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. Dette vil også være DMF sitt hovedanliggende i denne saken, hvor 
mineralforekomster av internasjonal og nasjonal betydning, i Lund og Eigersund kommuner, 
berøres i vesentlig grad av planforslaget. 
 

Registrerte mineralforekomster og mineralprospekter av stor samfunnsmessig betydning i konflikt med 
planforslaget, Teksevatnet, Åsen-Bjerkreim, Terland og Helleland 
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Mineral forekomst Teksevatnet- internasjonal og nasjonal betydning. 
Korridor R1 og R1-V2a vil komme i konflikt med registrert mineralforekomst Teksevatnet3og4 av 
internasjonal og nasjonal betydning. Mineralforekomsten er nøye 
kartlagt og avgrenset slik NGU beskriver i vedlagte redegjørelse. 
 
Bergrettigheter 
Om det innenfor området foreligger tildelte bergrettigheter etter mineralloven, skal i henhold til 
planprogrammet inngå som moment i konsekvensutredningen. Nevnte forekomst Teksevatnet og 
prospekter Helland og Terland har vært belagt med flere undersøkelsesrettigheter etter 
mineralloven § 13 nesten kontinuerlig siden planarbeidet startet, se vedlagte lister og kart over 
fristilte bergrettigheter og eksisterende bergrettigheter, vedlegg 2. DMF kan ikke se at 
bergrettigheter har vært med som kunnskapsgrunnlag for vurderinger i konsekvensanalysen slik 
planprogrammet forutsetter. 
 
Kommuneplanens arealdel - Hensynssone mineralressurs 
I gjeldende kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, vedtatt 23.09.2019, er 
mineralforekomstene ved Teksevatnet avsatt som sone med angitt særlige hensyn jf. pbl § 11–8 
Hensynssoner med tilhørende retningslinje: 
 
«Sone med særlig hensyn til mineralressurser Hensynssonene H590 omfatter områder med mulig 
drivverdige råstoffressurser. I disse områdene skal det ikke tillates tiltak som vanskeliggjør fremtidig 
råstoffutvinning. Nært opp til viktige masseforekomster/ mineralforekomster skal det ikke 
gjennomføres tiltak som båndlegger arealene eller på annen måte vanskeliggjør utnytting av 
ressursene, som bygging av bolig- og fritidsbebyggelse, samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur m.m. 
Ordinær landbruksdrift er tillatt.» 

DMF sin vurdering av konsekvensutredningen 
DMF mener konsekvensutredningen ikke gir tilstrekkelig og beslutningsrelevant informasjon om 
omfang, betydning og verdi av berørt mineralforekomst Teksevatnet som er av internasjonal og 
nasjonal betydning samt de viktige, men ikke vurderte, mineralprospektene Åsen–Bjerkreim, 
Helleland og Terland, jf. NGUsin redegjørelse. 
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Hovedformålet med en konsekvensutredning er å få fram beslutningsrelevant kunnskap som er egnet 
til å skille mellom korridorer. Når det gjelder konsekvensanalyse for naturressurser fremgår det av 
håndbok V712 (2014) at formålet med analysen er å frambringe kunnskap om naturverdiene i 
planområdet og influensområdet samt belyse hvordan tiltakets alternativer vil kunne påvirke disse 
verdiene. Det skal videre tydeliggjøres hvilke alternativ som er best og dårligst for fagtemaet. 
 
DMF ønsker derfor å kommentere utreders oppfatning av at «Temaet (mineralressurser – vår 
parentes) antas å være lite egnet til å skille korridorene som er til vurdering, fordi avgrensingen av 
ressursene og aktuelle driftsmetoder ikke er avklart. Ressursene som berøres er nevnt i 
verdivurderingen og deretter i omfangs/- konsekvensvurdering når de berøres direkte av tiltaket.» 
 
Manglende avgrensninger av ressursene 
Som vist i kartet over, og med henvisning til NGU sine kartdatabaser og NGU sin vedlagte 
redegjørelse om kvalitet på kartavmerkingene, avviser DMF at mineralressurser er lite egnet til å 
skille korridorer til vurdering. Ved å nyttiggjøre seg tilgjengelig informasjon er det mulig å benytte 
registrerte mineralforekomster til verdisetting av hvert enkelt delområde, og som grunnlag for å 
vurdere ulike traséalternativer opp mot hverandre. 
 
Gruver i drift 
Det er ikke pågående gruvedrift innenfor noen av planalternativene, og er dermed ikke et relevant 
tema for konsekvensutredningen. 
 
DMF registrer imidlertid at uavklarte driftsmetoder for fremtidig gruvedrift brukes som argument 
for at temaet ikke er egnet til å skille korridorer til vurdering. DMF minner om at hovedformålet 
med forvaltning av naturressurser generelt og mineralressurser spesielt er i størst mulig grad å 
bevare dem for fremtiden og hindre nedbygging. 
Hvordan en fremtidig gruve skal drives vil være utenfor det som skal utredes og utenfor fastsatt 
planprogram. Fremtidig gruvedrift vil dermed ikke kunne brukes som grunnlag for ikke å utrede 
konsekvensene for mineralforekomstene. 
 
Bergrettigheter 
Utreder har ikke, som forutsatt i planprogrammet, benyttet tilgjengelig kunnskap om gitte 
bergrettigheter i konsekvensanalysen. Bergrettigheter viser at områder har geologisk interesse og er 
interessant med tanke på fremtidig gruvedrift. Konsekvensutredningen kan dermed sies å være 
mangelfull ved at bergrettigheter ikke 
inngår som analysegrunnlag. 
 
Manglende utredninger av mineralressurser 
Mineralressurser inngår ikke i verdivurdering, omfangs- og konsekvensvurderinger. Til tross for at det 
nevnes at mineralene er av internasjonal og nasjonal betydning og ressursene vises i kart, tillegges de 
ingen verdi fordi «Graden av direkte konflikt med forekomsten er uavklart fordi avgrensingen av 
ressursen og aktuelle driftsmetoder ikke er avklart». Dette er en gjennomgående passus for 
forekomstene i området. 
 
For naturressurser er konsekvensgrad satt ut fra verdier knyttet til dyrka mark og beitemark. 
Mineralressurser nevnes ikke som verdikategori. Mineralressurser inngår heller ikke som 
vektingskategori for samlet verdi for delområdene. Eksempelvis vil delområde E7 (området med de 
viktigste mineralforekomstene vest for Teksevatnet og som nå er avsatt som hensynssone i gjeldende 
kommuneplan), kun få middels/stor verdi for naturressurs på grunn av landbruk. 
 
Samlet sett er det korridor R3 som vurderes som beste alternativ for naturressurser i 
konsekvensutredningen. I rangeringen mellom korridor R1 og R2 er det lavere grad av 
innmarksbeite som gjør at R1 rangeres som best av de to alternativene. 
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Manglende verdivurdering av mineralforekomster har resultert i en mangelfullt opplyst 
konsekvensutredning ved at konsekvensutredningsmetodikken ikke er benyttet som forutsatt. Ved å 
reelt utrede konsekvensene for mineralressurser ville verdisettingen av flere delområder ha vært 
forhøyet fra middels/stor verdi til stor verdi for temaet naturressurs. Omfang og konsekvensen av 
tiltaket ville på samme måte ha blitt forhøyet til stor negativ/meget stor negativ konsekvens for 
naturressurser. 
 
Som et resultat av ovenstående ville, etter DMF sin vurdering, konsekvensutredningen ha falt ned 
på korridor R2, som et bedre alternativ enn R1 for naturressurs. Etter vårt syn burde dette ha 
bidratt til at den samlede vurderingen av de prissatte og ikke-prissatte virkningene ha ført til en 
anbefaling av korridor R2 fremfor R1. 
 
Samfunnsøkonomisk tilnærming 
 Mineralforekomstene er vurdert av NGU til en «in situ» verdi opp mot 233 milliarder norske 
kroner. 

- DMF sine beregninger indikerer at mineralforekomst Teksevatnet står for ca. 60 % av mulig 
økonomisk verdi. 

- Prospektene Helland-Terland og Åsen-Bjerkreim står for ca. 40 % av mulig økonomisk 
verdi, jevnt fordelt. 

Det er sentralt at viktige forekomster som ikke er i drift i dag, men som på lang sikt har et 
sannsynliggjort potensial for drift, blir tatt hensyn til. Man bør derfor unngå å bygge ned eller 
båndlegge arealene til andre formål. Videre bør konsekvensen for forekomsten vurderes mer nøye 
hvis en vei skjærer gjennom og/eller berører denne. Konsekvensen kan være at svært store verdier 
båndlegges og sannsynligheten for fremtidig næringsutvikling og verdiskaping basert på uttak av 
forekomsten reduseres. 

 
DMF anser det som svært uheldig at delvis tap og varig båndlegging av mineral- forekomster av 
internasjonal betydning eller verdiskaping knyttet til utnyttelse av naturressursen ikke inngår som et 
moment i den samfunnsøkonomiske analysen av tiltaket. In situ verdiene av mineralforekomstene er 
ikke hensyntatt og vurdert i konsekvensutredningen eller i de samfunnsøkonomiske vurderingene. På 
denne måten vil DMF hevde at den samfunnsøkonomiske analysen ikke gir et riktig bilde av de ulike 
traséalternativene. 
 
Konklusjon og faglig tilrådning 
Sentrale mål i forvaltningen av naturressurser er i størst mulig grad å bevare dem for fremtiden. For 
mineralressurser, som er en ikke-fornybar ressurs, innebærer det at ressursene skal sikres og 
forvaltes på en måte som legger til rette for langsiktig og bærekraftig utnytting. DMF kan ikke se at 
disse vurderingene er gjort i tilstrekkelig grad i denne saken. 
 
Konsekvensutredninger skal som utgangspunkt i hovedsak basere seg på eksisterende kunnskap. 
Eksisterende kunnskap om kartlagte mineralforekomster i området er lett tilgjengelig gjennom 
NGU sine databaser med faktaark for hver forekomst samt litteraturhenvisninger i faktaarkene. 
 
Utreder har i denne saken valgt å ikke bruke tilgjengelig informasjon, og kun henvist uriktig til at 
forekomstene ikke er avgrenset. DMF mener at utreder burde ha kontaktet fagmiljøene 
(eksempelvis NGU og DMF) for ytterligere opplysninger om berørte forekomsters avgrensing og 
verdi og for å få bedre kunnskapsgrunnlag, dersom opplysninger og oppgitt litteratur i 
faktaarkene ikke var tilstrekkelige for å kunne vurdere konsekvensene for mineralressurser. 
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De viktige mineralforekomstene har vært belagt med bergrettigheter så å si kontinuerlig siden 
planarbeidet startet opp, men bergrettigheter inngår ikke i konsekvensutredningen slik 
planprogrammet fastsetter. Utreder har i tillegg lagt vekt på ikke-relevante momenter som uavklarte 
driftsmetoder for en fremtidig gruvedrift i området, som begrunnelse for å ikke behandle temaet 
grundig. 
 
Vi mener at det i denne sammenhengen også er relevant å henvise til forskrift om 
konsekvensutredninger (2017), §§ 1, 17 og 21. Hvis det mangler informasjon om viktige forhold, 
skal slik informasjon innhentes. Videre er det relevant å vise til den generelle utrednings- og 
undersøkelsesplikten som følger av forvaltningsloven § 17. 
 
Utreder har vært kjent med at det er viktige mineralressurser i området, og at korridorene ville 
komme i konflikt med disse, uten at dette er tilstrekkelig synliggjort 
og vektlagt i konsekvensutredning og beslutningsgrunnlaget i tråd med føringer i regelverk, håndbok 
for konsekvensutredninger og utredningskrav fastsatt i 
planprogrammet. 
 
DMF sin vurdering er at konsekvensutredningen ikke oppfyller kravene som følger av KU-
forskriften og forvaltningsloven. Videre mener vi at konsekvensutredningen heller ikke er utført i 
samsvar med krav og metoder i håndbok for konsekvensutredninger (2014-utgaven) og 
utredningskrav fastsatt i planprogrammet. 
 
Dersom konsekvensene for mineralressurser hadde vært reelt behandlet, burde dette etter vårt 
syn ha påvirket vektingen mellom korridor R1 og R2. 
 
Faglig tilrådning 
DMF har gjennomgått og vurdert tilgjengelig informasjon om mineralressursene som blir berørt av 
korridorene og har bedt NGU om en nærmere redegjørelse og vurdering av kunnskapsgrunnlaget. 
Ut fra dette har vi avveid hva vi anser som reelle/sannsynlige konsekvenser for mineralressursene 
ved de ulike korridoralternativene. Vi har også gjort en samfunnsøkonomisk vurdering som 
indikerer behov for revidering av de fremlagte samfunnsøkonomiske vurderingene ved 
traséalternativene. 
 
For mineralressurser er det etter DMF sitt syn vesentlig forskjell på de fremlagte alternativene. R1 
og R1-V2a vil medføre permanente beslag av mineralforekomster av internasjonal og nasjonal 
betydning, med forventet høy verdi både økonomisk og som samfunnskritiske mineraler, som det 
vil være stort behov for i nasjonal, europeisk og internasjonal sammenheng. R1 og R1-V2a vil 
umuliggjøre optimal utnyttelse av mineralforekomst Teksevatnet. 
 
Korridor R2 vil også beslaglegge deler av de samme forekomstene, men i mindre grad. DMF kan 
derfor, av hensyn til øvrige berørte samfunnsinteresser og etter en helthetlig vurdering, akseptere 
korridor R2. Dette forutsetter imidlertid at det utformes reguleringsbestemmelser og foreslås 
eventuelle avbøtende tiltak som ivaretar mulighet for fremtidig utnyttelse av mineralforekomstene 
nært opptil veglegemet, dersom det skulle bli aktuelt. 
 
DMF vil anbefale at alternativ R2 velges framfor R1 eller R1-V2ai Lund kommune og Eigersund 
kommune. Dette begrunnes utfra samfunnsøkonomiske betraktninger hvor også in situ verdiene 
av mineralforekomstene inngår i vurderingene og med bakgrunn i samfunnets behov for 
fremtidig tilgang til svært viktige mineraler. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
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Innspillet tas til orientering. Statens vegvesen har utført konsekvensutredningen så godt det lar 
seg gjøre etter metodikken i håndbok V712 (2014). Mineralforekomstene i planområdet har vært 
kjent for utreder, og synliggjort i fagrapporten for naturressurser med kart over 
mineralforekomstene og mineralprospektene. Inndelingen i verdiområder har vært tilpasset 
planens omfang og størrelse, og kan derfor oppfattes noe grovmasket for noen tema. Selv om en 
hadde løftet verdien av de områdene hvor mineralforekomstene er lokalisert med en halv til en 
grad opp slik at verdien ble satt til høyeste verdi etter KU-metodikken, dvs. stor verdi, ville det i 
liten grad slått ut på konsekvensgraden. Etter metodikken i håndboka skal mineralressurser 
vurderes og omtales under ikke-prissatte temaer. Det er derfor vanskelig å få synliggjort den 
økonomiske verdien som ligger i forekomsten. Kanskje hadde det vært mer riktig å synliggjøre 
konsekvensen for temaet med et kronebeløp?  Statens vegvesen ser i ettertid at vi har tatt for 
lite hensyn til de internasjonale og nasjonalt viktige mineralressursene som ligger i bakken. Det 
er viktig at de forvaltes på en måte som legger til rette for langsiktig og bærekraftig utnytting. Vi 
er enig med DMF om at det viktigste med forvaltningen av mineralressursene er i størst mulig 
grad å bevare dem for fremtiden og hindre nedbygging. Det er nok også riktig slik DMF peker på 
at bergrettigheter ikke har inngått som analysegrunnlag. Statens vegvesen har vært klar over at 
korridorene vil være i konflikt med mineralressursene i området, men det er ikke vektlagt 
tilstrekkelig i konsekvensutredningen og beslutningsgrunnlaget. DMF mener det er vesentlige 
forskjell på de fremlagte korridorene, når det gjelder konsekvenser for mineralressursene. 
Korridor R1 V2a og R1 V2b vil umuliggjøre optimal utnyttelse av mineralforekomst Teksevatn. 
Korridor R2 vil også beslaglegge deler av samme forekomst, men i mindre grad. DMF kan derfor, 
av hensyn til øvrige berørte samfunnsinteresser og etter en helhetlig vurdering, akseptere 
korridor R2. Statens vegvesen merker seg DMF sin konklusjon og faglig tilrådning. 
Statens vegvesen har vurdert muligheten for å flytte på veilinja i korridor R1 V2b i retning sørvest 
ved Øygrei, for bedre å gå klar mineralforekomsten vest for Teksevatn. Ut fra en samlet 
vurdering for ikke-prissatte og prissatte temaer viser det seg at linja må/bør flyttes så mye mot 
sørvest at den kommer utenfor korridoren. En slik flytting ville resultert i en ny begrenset høring 
av planforslaget. 
Etter en samlet vurdering av den samfunnsøkonomiske analysen og vektlegging av flere 
høringsinnspill som peker på den svært viktige mineralforekomsten, mener vi det er riktig å 
unngå tiltak som vanskeliggjør utnytting av ressursene i fremtiden. Med bakgrunn i samfunnets 
behov for fremtidig tilgang til viktige mineraler, og den verdiskaping og næringsutvikling det kan 
medføre for regionen, vil Statens vegvesen anbefale en av korridorene R2 eller en justert R1-V2b. 
En justering/flytting av R1-V2b vil resultere i en ny planprosess. 
 
Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører endring i plankartet ved at tilførselsveien fra Kryss Årrestad sør til fv. 42 
Sirdalsveien tas ut av planen. Hensynet til mineralforekomst Teksevatn må vektlegges sterkere enn 
hva det ble gjort i høringsforslaget, når valg av korridor skal vedtas.  

 

3.9 Nye Veier AS 
Dok.nr. 20/308-94 

Nye Veier takker for godt samarbeid underveis i planarbeidet. De er opptatt av framdrift slik at de 
kan komme i gang med utbyggingen, og ønsker at arbeidet med kommunedelplanen fullføres så raskt 
som mulig. De har følgende kommentarer til planmaterialet: 

1 Alternativ trase mellom Røyskår og Lølandsvatnet. 
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Nye Veier har gjennomført en teknisk/økonomisk mulighetsstudie av ei alternativ veilinje på 
strekningen fra Røyskår og gjennom Kvinesdal kommune. Alternativet krysser Fedafjorden lenger 
inne i fjorden, nordøst for kommunedelplanen. 

Nye Veier sin alternative veilinje er ca. to km kortere enn kommunedelplanen, og har foreløpig blitt 
beregnet å gi rundt en milliard kroner i økt samfunnsnytte sammenliknet med kommunedelplanen. 
Alternativet har blitt vurdert med kryss vest for Fedafjorden og nye lokalveier til eksisterende E39 
ved Birkeland og til fv. 465 Øyesletta. Videre er alternativet vurdert til å gi en forbedret tilknytning til 
E39 for Kvinesdal kommune. 

Eksisterende E39/OPS-strekning over Fedafjorden og Fedaheia vil med dette være uforandret. OPS-
strekningen har forholdsvis høy veistandard og lav trafikkmengde, og vil derfor trolig bli bygget ut 
noe lenger fram i tid. Nye Veier mener derfor at det vil være tid til å gjennomføre et nytt planarbeid 
før strekningen vil være utbyggingsklar. Det vil i hovedsak være områder i Kvinesdal kommune som 
berøres av den alternative veilinja, og vi oppfatter at Kvinesdal kommune støtter at det 
gjennomføres en ny planprosess med konsekvensutredning. Som en del av utredningen bør gjenbruk 
av dagens OPS-strekning inngå dersom dette totalt sett er samfunnsøkonomisk fordelaktig. Nye Veier 
anbefaler at det gjennomføres en ny planprosess med hensikt å finne den korridoren som totalt sett 
gir mest nytte for samfunnet. 

Nye Veier foreslår at kommunedelplanen for E39 Lyngdal vest-Ålgård, korridor A1, vedtas fra 
kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord og fram til Ålgård. Endelig kommunedelplan vil 
dermed omfatte strekningen Flekkefjord til Ålgård. Dette innebærer at en del av forslaget til 
kommunedelplan som har vært på høring, på strekningen fra Lyngdal mot Flekkefjord grense 
gjennom Kvinesdal, ikke blir del av endelig planvedtak. 

Nye Veier AS vil i samarbeid med Lyngdal kommune, Kvinesdal kommune og øvrige myndigheter 
gjennomføre et planarbeid med konsekvensutredning på strekningen fra Lyngdal til 
kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord. 

2 Anbefaling av korridorvalg A1-A2 

Nye Veier støtter Statens vegvesen om å anbefale korridor A1 via Lølandsvatnet framfor A2 via 
Flikka. Som det framkommer av planbeskrivelsen og konsekvensutredningen har A2 vesentlig lavere 
nytte enn A1. A2 vil gi vesentlig høyere investeringskostnader enn A1, og kostnadene vurderes som 
så store at A2-alternativet fremstår som uaktuelt for Nye Veier. Tilkomst til Flekkefjord sikres 
gjennom plankart og rekkefølgebestemmelser om ny tilførselsvei/oppgradert fv. 466 mellom 
Lølandsvatnet og Flikka. 

3 Anbefaling av korridorvalg R1-R2 

Nye Veier har vært tydelige overfor Statens vegvesen at R2 ikke bør velges. Den har dårligere 
måloppnåelse enn R1. Kostnadsbesparelsen ved å velge R2 er 400 millioner, mens trafikantnytten 
reduseres med 2,1 milliarder. Det samfunnsøkonomiske tapet ved denne investeringen er derfor mer 
enn 30 prosent av investeringsbeløpet. Nye Veier vurderer derfor dette som et samfunnsøkonomisk 
dårlig alternativ. 

De positive virkningene for Egersundområdet er ifølge kommunedelplanen om lag 100 millioner 
større ved R2 enn ved R1. Dersom R2 velges vil andre grupper i samfunnet få redusert sin nytte med 
anslagsvis 1,6 milliarder pluss tap av netto ringvirkninger. Nye Veier kan ikke se at en positiv gevinst 
for Egersundområdet kan brukes som begrunnelse for R2 når andre grupper i samfunnet taper det 
mangedobbelte. 
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4 Øvrige forhold i planmaterialet 

Planbeskrivelsen tabell 2-1 og skriftlig omtale/kulepunkt i kapittel 2.2.2 viser at fv. 42 Lomeland-
Eigestad og til fv. 42 Sirdalsveien i Gyadalen «inngår i planen». I informasjons-møter ved høring av 
kommunedelplanen hevdet Statens vegvesen at veistrekningene ikke er omfattet av 
rekkefølgebestemmelsene til planen. Det vises til referat fra møte i Vegdirektoratet 25.03.19, der det 
samme forholdet ble diskutert og bekreftet. 

I rekkefølgekrav i bestemmelsene punkt 2.3 er det beskrevet «… nødvendige tilførsels-veger fra/til 
nye E39 …», jamfør «presiseringsnotat» fra Statens vegvesen datert 15.05.19. Det er etter vårt syn 
ikke entydig at de nevnte veistrekningene ikke omfattes av bestemmelsene. Slik plankart, 
planbeskrivelse og bestemmelser er utformet gir dette unødvendig usikkerhet for senere 
reguleringsarbeid. Nye Veier forutsetter at de to aktuelle veistrekningene ikke inngår i planens 
rekkefølgetiltak, og ber om at dette spesifiseres (unntas) i planbestemmelsene. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

1. Innspillet tas til orientering. Statens vegvesen er åpen for en grundigere 
samfunnsøkonomisk vurdering av en indre korridor. Det bør gjennomføres et alternativsøk 
for strekningen Røysgård til kommunegrensen Flekkefjord/Kvinesdal i form av ny 
planprosess med KU. Det ble tidlig tatt opp med departement (planmyndighet) om 
korridoren skulle utredes, men svaret var at det kunne Nye Veier AS eventuelt gjøre senere.  
Planarbeidet må ikke føre til forsinkelser i forhold til bygging av ny E39. Ved utarbeiding av 
Planprogram E39 Lyngdal vest – Sandnes ble en indre korridor, som krysser Fedafjorden 
lenger inne i fjorden, vurdert men silt bort. Korridoren ble under silingsarbeidet vurdert som 
et alternativ som gir mye tunnel og en relativt lang bro. Statens vegvesen vil ikke motsette 
seg at korridoren vurderes på ny. Statens vegvesen ber Nye Veier vurdere ny korridor opp 
mot kommunedelplanenes løsning med større gjenbruk av dagens veg. F.eks. bruke dagens 
E39 i østgående retning med fravik og 90 km/t som skiltet hastighet.   

2. Innspillet tas til orientering. 
3. Innspillet tas til orientering. Se tematisk omtale i kap. 2.1 hvor det er satt opp en liste med 

merknader som peker på viktige samfunnsmessige forhold som taler for R2 fremfor R1. Vi 
mener det er større muligheter for å redusere anleggskostnadene for R2 enn for R1. 

4. Strekningen fra rv. 42 ved Lomeland til Eigestad er tatt ut av plankartet for kommunedelplan 
E39 Lyngdal vest-Ålgård. Eigersund kommune og Rogaland fylkeskommune foretrekker 
korridoren «Westlink» som ligger inne i Eigersund kommune sin kommuneplan. Se for øvrig 
kap. 2.1.4 i merknadsoppsummeringen. Tilførselsveien fra Årrestad sør til fv. 42 Sirdalsveien 
er også tatt ut av plankartet da den er i så stor konflikt med mineralinteressene vest for 
Teksevatn. På bakgrunn av disse to endringene i plankartet ser vi ingen grunn for å endre 
omtalen av nødvendige tilførselsveger fra/til ny E39, bortsett fra at tidspunkt for 
ferdigstilling av nødvendige tilførselsveier er endret fra «ett år etter åpning» til «samtidig 
med åpning av veganlegget på den aktuelle strekningen». 

Konklusjon 
Høringsinnspillet bidrar til at to tilførselsveier tas ut av plankartet.  
Ny korridor mellom Røyskår og Lølandsvatnet kan Nye Veier AS eventuelt utrede senere som eget 
endringsforslag, iht. Samferdselsdepartement sitt brev 16/132-33 datert 3.august 2018 til 
Kommunal- og moderniseringsdepartement, med kopi til Nye Veier AS og Vegdirektoratet.  
Planbestemmelsene punkt 2.3 Rekkefølgekrav justeres for ferdigstillingstidspunkt for nødvendige 
tilførselsveier. 
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3.10 Kystverket Sørøst 
Dok.nr. 20/308-9 

Planforslaget har flere brokonstruksjoner som krysser farvann/vann/elv, blant annet ved Fedafjorden 
hvor det er registrert biled. Fedafjorden trafikkeres av skip som anløper Green Yard AS og Eramet 
Norway Kvinesdal AS. Skipstrafikken i Fedafjorden er omtalt i planbeskrivelsen, men Kystverket kan 
ikke se at konsekvenser for sikkerhet eller fremkommelighet i farvannet er nevnt. Kystverket 
forutsetter at en ny bro over Fedafjorden ikke vil svekke sikkerheten eller fremkommeligheten for 
skipstrafikken. 

Kystverket ønsker å være inkludert i videre planlegging av farvannskryssinger på strekningen. De gjør 
oppmerksom på at etablering av broer over farvann, samt innsjø/elver som er farbare fra sjøen, 
krever tillatelse fra Kystverket etter havne- og farvannsloven. 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering, og følges opp i den videre planleggingen. 

Konklusjon 

 Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

3.11 Lister interkommunale politiske råd, Listerrådet   
Dok.nr.20/308-25 

Planprosessen har tatt lang tid og de frykter at vegbyggingen forsinkes. Det er bra at Nye Veier ser på 
annet alternativ, men slike innspill burde vært kommunisert tidligere og innarbeidet som et 
alternativ i dette planforslaget.  

Ny E39 er positivt. Dagens vegforbindelser må ikke forringes. Viktig å sikre stilstrekkelig antall 
vegkryss, tilførselsvegene Løland-Flikka og fra Årrestad til Fv.42, og at gjennomføringen av dette 
sikres gjennom rekkefølgekrav.  

 

Vedtak i representantskapet (ordførerutvalget) i Lister interkommunale politiske råd 07.01.2020 : 

1. Listerregionen støtter Statens vegvesen sitt forslag til kommunedelplan for strekningen E39 
Lyngdal vest-Ålgård.   

2. Hele regionen, med unntak av Flekkefjord kommune, foretrekker alternativ A1 gjennom 
Agder. Alle kommunene foretrekker R1 gjennom Rogaland. (I ettertid har bystyret i 
Flekkefjord behandlet saken på ny, og de støtter nå alternativ A1)  

3. Listerregionen mener Nye Veiers alternative traseforslag gjennom Lister bør utredes videre. 
Anbefalingen er betinget av at ny planprosess gjennomføres umiddelbart og dette ikke 
innebærer noen forsinkelser i forhold til bygging av ny E39 gjennom regionen.  

4. Regionen forutsetter at dagens OPS-strekningen mellom Opofte og Feda opprettholdes som i 
dag. Regionen kan ikke akseptere trafikale løsninger, som forverrer samhandlingen mellom 
kommunene i Lister.   
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5. Regionen forutsetter at det stilles rekkefølgekrav for tilførselsveiene mellom kryss Løland og 
eksisterende E39 på Flikka, og mellom Årrestad sør og eksisterende fylkesvei 42 mot Tonstad.  

6. Rekkefølgekravet for etablering av kryss, kollektivrelaterte tiltak i kryssområdene og 
tilførselsvei, må omformuleres slik at nevnte tiltak etableres samtidig med ferdigstillelse av 
veianlegget for øvrig.   

Statens vegvesens kommentar: 

1.og 2.Tas til orientering 
3. Statens vegvesen støtter Listerrådet sin anbefaling om å få utredet det nye traseforslaget som Nye 
Veier har fremmet fra Røyskår til Lølandsvatnet, og at planprosessen gjennomføres slik at det ikke 
fører til forsinkelser i forhold til bygging av ny E39 gjennom regionen. SVV mener Nye Veier AS kan 
utrede deres forslag til ny korridor, i tråd med departementets tilbakemelding om at Nye Veier AS 
kan utrede dette senere.   
4.Tas til orientering, de trafikale løsningene avklares i reguleringsplan. Dersom Nye Veiers alternative 
traseforslag fra Røyskår til Lølandsvatn blir foretrukket som ny E39 på strekningen, vil dagens E39 
mellom Opofte og Feda bli liggende akkurat som i dag, og med de samme trafikale løsninger.  
5. Tilførselsveien fra Årrestad sør til fv. 42 Sirdalsveien er tatt ut av plankartet da den er i stor konflikt 
med mineralinteressene vest for Teksevatn. Tilførselsveien fra nytt kryss ved Lølandsvatn til 
eksisterende E39 ved Flikka opprettholdes i plankartet. SVV har endret punkt 2.3 Rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene som omhandler ferdigstillelse av bl.a. tilførselsveier fra «ett år etter åpning» til 
«samtidig med åpning av veganlegget på den aktuelle strekningen». Viser til kap.2.4 i 
Merknadsoppsummering hvor tilførselsveier og rekkefølgebestemmelser er omtalt. 
6. Innspillet tas til følge. Punkt 2.3 Rekkefølgekrav er endret, og er formulert slik: «Areal for 
kollektivtiltak inklusivt parkeringsareal, rasteplasser, døgnhvileplasser for tungtransport, 
kontrollplass samt de kryss som er vist på plankartet, og nødvendige tilførselsveger fra/til nye E39 og 
gang-sykkelveger som må etableres eller justeres som følge av ny E39, skal ferdigstilles samtidig med 
åpning av veganlegget på den aktuelle strekningen. 

 

Konklusjon 
Høringsinnspillet fra Listerrådet medfører ikke endringer i plankartet til kommunedelplanen, men 
rekkefølgekrav i planbestemmelsene endres slik at tiltakene etableres samtidig med veganlegget for 
øvrig. 

 

3.12 Bane NOR 
Dok.nr. 20/308-43 

Bane Nor kommenterer at eksisterende jernbane vises med ulikt arealformål i plankartet. Deres 
praksis er at eksisterende jernbane vises med arealformål bane. Bane Nor ønsker at det blir 
innarbeidet i kommunedelplanen, alternativt at det blir innarbeidet i neste planfase når valg av 
korridor er valgt. 

I planforslaget båndlegges aktuelle vegkorridorer med hensynssone H710 i påvente av 
reguleringsplan for nytt veganlegg. Dette er et hovedmål med planforslaget, men betyr samtidig at 
eksisterende jernbane båndlegges der hvor ny veg krysser denne. Videre stilles det krav om 
utarbeiding av reguleringsplan for alle tiltak etter pbl § 1.6. Enkelte av Bane Nor sine behov innen 
drift, vedlikehold og utvikling av jernbaneinfrastrukturen inngår i nevnte tiltak. De ser det ikke som 
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hensiktsmessig at det legges restriksjoner på deres behov for infrastrukturen, samt at alminnelig 
drift, vedlikehold og utvikling av jernbanen heller ikke er til hinder for valg av ny vegkorridor. Bane 
Nor foreslår å løse det ved å legge til jernbane i bestemmelsenes punkt 2.2 eller punkt 3 hvor drift, 
vedlikehold og utvikling av jernbanen i en sone på 30 meter fra eksisterende spor unntas. Bane Nor 
ber om at dette innarbeides i planforslaget. 

I kap. 5.3 i Fagrapport samfunnssikkerhet er det listet opp emner hvor det skal gjennomføres 
sårbarhetsvurdering. Bane Nor mener at eksisterende jernbane er kritisk infrastruktur og bør inngå i 
lista. Planforslaget viser flere alternative for veitraséer for E39 hvor alle alternativer innebærer 
nærføring med og kryssing av jernbanen. Fremtidig veg vil berøre nasjonale jernbaneinteresser på 
steder der transportkorridoren for E39 / jernbanen allerede i dag ligger i en trang arealsituasjon. Det 
er derfor særlig viktig å sikre at neste planfase vil ha et tilfredsstillende kunnskapsgrunnlag som 
bekrefter at valgt alternativ for E39 er gjennomførbar uten at jernbanens interesser, sikkerhet og 
togfremføring blir skadelidende eller forverret. Områder med nærføring og eventuelle konflikter 
mellom vegtiltaket og jernbanen må vises, samt at jernbanens behov for tilstrekkelig areal til drift, 
vedlikehold og utvikling av sporet sikres. Det kan sikres tilstrekkelig i denne planfasen ved å 
innarbeide jernbane i tabell 5.3 under emnet infrastruktur. Bane Nor ber om at det foretas slik 
endring i planforslaget. 

Dersom det i denne, eller neste planfase vurderes som aktuelt med hensyn til positive 
samspillseffekter og koordinering av planer å avsette areal til fremtid jernbane bør disse traseene 
fremgå som illustrasjonslinjer kombinert med hensynssone for fremtidig infrastrukturanlegg –
jernbane. Hensynssone som tilsvarer sikkerhetssonen eller byggegrensen rundt fremtidige 
jernbanetraseer vil bidra til å sikre at det ikke anlegges tekniske anlegg i bakken som vanskeliggjør, 
fordyrer eller på andre måter påvirker gjennomførbarheten av eventuelle utbyggingsplaner for 
jernbane. 

Bane Nor ønsker å gi best mulig veiledning så tidlig som mulig i planarbeidet og peker på flere forhold 
som vil få betydning ved valg av løsninger i neste planfase. Høringsinnspillet avsluttes med en 
punktliste over viktige punkt for neste planfase. 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering, og mange av punktene må følges opp i den videre planleggingen. Statens 
vegvesen ser ingen grunn for å endre ulike arealformål for eksisterende jernbane til arealformål 
bane. Det kan innarbeides i neste planfase som er reguleringsplan. 

Statens vegvesen ønsker ikke å båndlegge jernbanen unødig der hvor ny veg krysser jernbanen. 
Nødvendig drift og vedlikehold av jernbanen som ikke er til hinder for ny vegkorridor må kunne 
utføres uten utarbeiding av ny reguleringsplan for tiltak slik bestemmelsene setter krav om i punkt 
2.1. Problemet løses ved å tilføye i planbestemmelsene punkt 2.2. «Det skal være tillatt å drifte og 
vedlikeholde jernbanen i en sone på 30 meter fra eksisterende spor, uten at det stilles krav om 
reguleringsplan for tiltaket etter punkt 2.1». Vi har valgt å ikke ta med «utvikle jernbanen» i punkt 
2.2, som Bane Nor foreslo i sitt innspill til planen, da vi oppfatter en slik formulering gjelder mer 
omfattende tiltak langs jernbanen som krever reguleringsplan. 

Vi er enig med Bane Nor at jernbanen er kritisk infrastruktur og burde vært listet opp i kap5.3 i 
Fagrapport samfunnssikkerhet. Vi mener likevel at jernbanen er omtalt i sårbarhetsvurderingene 
under kritisk infrastruktur når de ulike korridorene er vurdert. 
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Det er viktig at Nye Veier tar hensyn til punktlista over forhold som vil få betydning ved valg av 
løsninger i neste planfase. 

Konklusjon 

Høringsinnspillet medfører ingen endring av plankartet. Under punkt 2.2 i planbestemmelsene 
tilføyes følgende: «Det skal være tillatt å drifte og vedlikeholde jernbanen i en sone på 30 meter fra 
eksisterende spor, uten at det stilles krav om reguleringsplan for tiltaket etter punkt 2.1». 

 

3.13 Avinor 
Dok.nr. 20/308-52 

Kommunedelplanen berører ingen av Avinors lufthavner.  

Det er foretatt en vurdering av konsekvensene for kommunikasjons-, navigasjons- og 
overvåkingsanlegg i forhold til oppgitt informasjon om tiltaket.  

Tiltaket vil ikke påvirke Avinors anlegg, opplistet nedenfor:  

- Radiokommunikasjonsanlegg.  

- Navigasjonsanlegg.  

- Radaranlegg.  

- Signaler for WAM (Wide Area Multilateration). 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon 

Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest – Ålgård. 

 

3.14 Rogaland fylkeskommune 
Dok.nr. 20/308-99 

Statens vegvesen ga Rogaland fylkeskommune utsatt høringsfrist, da det passet svært dårlig med 
oppsatte møtedatoer for Fylkesutvalget. Fylkesutvalget behandlet saken i møte den 28.01.2020. 

Følgende vedtak ble fattet: 

1. Rogaland fylkeskommune berømmer Statens vegvesen for en god og involverende prosess 
gjennom utarbeidelse av planen. 

2. Rogaland fylkeskommune anbefaler, med bakgrunn i de momenter som er fremmet i 
saksframlegget og fremtidig regional verdiskaping, at det tas en grundig vurdering av de regionale 
virkningene av korridoralternativene. 

3. Ved valg av korridor R1 anbefaler Rogaland fylkeskommune variantene V2b, V3b og V4a. V3a er 
også et godt alternativ, og om det velges anbefales det å utrede kryss på Svelaodden framfor på 
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Holmen av hensyn til jordbruksareal, kulturminner og vernet vassdrag, og for å gi en bedre 
tilknytning til Vikeså. 

4. Rogaland fylkeskommune anbefaler, dersom det blir kryss på Holmen, at dette av hensyn til 
kulturminner flyttes lenger nord, og at R1 legges i tunell øst for Holmen. 

5. Rogaland fylkeskommune vurderer at hensynet til mineralressursene må vektlegges, og fraråder, 
med bakgrunn i forringelse av mulighet til å utvinne mineralressurser av internasjonal verdi, at 
variant V2a velges. I tillegg må tilkoblingsvei mellom krysset «Årrestad sør» og fv. 42 tas med i planen 
og tilpasses mineralressursene. Ved korridorvalg og detaljregulering må det, i tråd med nasjonale 
retningslinjer, tas hensyn til mulig framtidig mineralutvinning ved Helleland/Ualand. 

6. Rogaland fylkeskommune fraråder, med bakgrunn i konflikt med kulturminner og flere andre ikke-
prissatte tema, at tilkoblingsvei mellom rv. 421 ved Lomeland og gammel E39 etableres som vist i 
plankartene. Det bør gjøres ny utredning av «Westlink», samtidig som en også ser på muligheten for 
å bedre tilkomsten til Sokndal. Det forutsettes at ny tilførselsvei fra ny E39 mot Egersund havn blir 
del av planens rekkefølgekrav uavhengig av trasevalg. 

7. Rogaland fylkeskommune forutsetter at det i videre planlegging gjøres avbøtende eller 
kompenserende tiltak for viktige kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap for å dempe negativ 
konsekvens ved konflikt og nærføring av ny E39. Dette må følges opp i neste planfase. 

8. Rogaland fylkeskommune støtter kommunenes innspill om at jordbruksareal som bygges ned må 
få kompensasjon, som gir en minst like stor verdi av nytt areal som av det nedbygde. Der forholdene 
ligger til rette for det, bør jordbruksarealene utvides utover det. Dette bør sikres i planens 
bestemmelser. Vi støtter også at det må legges særlig vekt på de ikke-prissatte konsekvensene i valg 
av korridor og endelig veitrasé. 

9. Rogaland fylkeskommune anbefaler at det sikres i bestemmelsene at detaljregulering av 
massedeponi skal skje senest parallelt med detaljregulering av E39 

10. Rogaland fylkeskommune fraråder at detaljregulering av E39 planlegges som statlig plan. 

11. Rogaland fylkeskommune anbefaler at Nye Veier AS ved detaljregulering vurderer 2/3- felts vei 
på deler av strekningen med lavere trafikk 

12. Rogaland fylkeskommune henviser for øvrig til saksframlegg, med faglige råd og anbefalinger. 

13. Rogaland fylkeskommune anbefaler at det må tydeliggjøres i forslag til kommunedelplan at det 
ikke skal vurderes trafikkregulerende tiltak på sideveiene for å påvirke bilister til å benytte ny E39. 

14. Rogaland fylkeskommune forutsetter at næringspotensialet ved kryssområder tillegges stor vekt i 
endelig valg av korridor. Prissatte og ikke prissatte kostnader må inkludere fremtidig utvikling rundt 
kryssområdene. 

15. Rogaland fylkeskommune vurderer at R2 og R3 vil ha positiv effekt på verdiskaping i Eigersund og 
Sokndal (jmf. spørsmål i høringen: Statens vegvesen ønsker å få belyst gjennom høringen om de 
lokale virkningene for Egersundsområdet kan forsvare at R2 og R3 rangeres foran R1) 

16. Rogaland fylkeskommune ber om avklaring i plan for hvordan nasjonale klimamål gjennom 
Parisavtalen og vedtatt av stortinget er ivaretatt i prosjektet. 

Kommentar fra Statens vegvesen 



54 
 

1. Det er positivt at Rogaland fylkeskommune har opplevd planprosessen som god og 
involverende. 

2. Fylkeskommunen anbefaler at det tas en grundig vurdering av de regionale virkningene av 
korridoralternativene. Statens vegvesen mener at de lokale og regionale virkningene er godt 
belyst i konsekvensutredningen. Mineralforekomstene i Ualandsdalen kan føre til fremtidige 
regional verdiskaping, noe som vil gi store regionale virkninger. Det er blitt avholdt møte 
med Norge Mining for å få belyst konfliktpotensialet ved de ulike alternativene. R2 er minst 
konfliktfull med tanke på utvinning av mineraler, men en justert R1-2b i retning sørvest ved 
Øygrei vil også ivareta mineralverdiene på en tilfredsstillende måte.  En eventuell flytting av 
linja vil kreve en ny planprosess. 

3. Statens vegvesen merker seg at Rogaland fylkeskommune anbefaler R1-3b ved Vikeså. Denne 
varianten lar seg ikke kombinere med kryss på Svelaodden, da det ikke lar seg gjøre å 
oppfylle kravene i vegnormalen om avstand fra tunellportal til kryssområde. Statens 
vegvesen står fast på vår anbefaling av R1-3a dersom korridor R1 vedtas. Vi merker oss 
anbefalingen fra Rogaland fylkeskommune om å utrede kryss på Svelaodden, for å gi en 
bedre tilknytning til Vikeså, og skåne jordbruksareal og kulturminner ved Holmen. Bjerkreim 
kommune ønsker også en løsning med kryss nærmere Vikeså. Vi har skissert en løsning hvor 
krysset er flyttet fra Holmen til Svelaodden. Det er noen utfordringer ved å plassere inn et så 
stort veikryss i et skrånende terreng som består av løsmasser. Men det er også positive 
effekter ved å flytte krysset, som fylkeskommunen peker på. Statens vegvesen velger å lytte 
til innspilla om flytting av kryss, og endrer kryssplasseringen fra Holmen til Svelaodden i 
plankartet, og tar da også ut tilførselsveien til kryss Holmen fra plankartet. Se for øvrig punkt 
2.3 i Merknadsoppsummeringen. 

4. Statens vegvesen har utvidet planområdet nordøst for krysset for å skape et større 
handlingsrom for neste planfase. Det ble gjort for å ha mulighet for å legge veglinja utenom 
et gårdsbruk og få en bedre linjeføring på veien og en noe bedre kryssing av Bjerkreimselva. 
Anbefalingen om å flytte kryss lenger nord og innspill om en ny tunnel er nå mindre aktuelt 
siden krysset foreslås flyttet til Svelaodden. I reguleringsplanfasen er det viktig at en får 
optimalisert linja slik at den ligger godt i terrenget og medfører minst mulig ulempe for 
omgivelsene. 

5. Statens vegvesen merker seg at fylkeskommunen fraråder variant V2a nord for Teksevatn på 
grunn av blant annet de rike mineralressursene i området. Rogaland fylkeskommune 
anbefaler at tilførselsvei mellom fv.42 og kryss Årrestad sør tas med i kommunedelplanen og 
at den tilpasses mineralressursene. Ved korridorvalg og detaljregulering må det tas hensyn til 
mulig framtidig mineralutvinning ved Helleland/Ualand. Nye registreringer i 2019 viser et 
større omfang av ressursene enn tidligere kjent. R1-V2b, slik eksempellinjen er tegnet nå, er i 
for stor konflikt med mineralressursene til at SVV ønsker å anbefale den. Statens vegvesen 
anbefaler å ta ut tilførselsveien mellom kryss Årrestad sør og fv. 42. Se kap. 2.4 i 
Merknadsoppsummering.  
I videre planarbeid skal en vurdere en flytting av veilinja for E39 i retning sørvest, for å ta mer 
hensyn til mineralforekomsten.    

6. Statens vegvesen motsetter seg ikke ønske om å velge «Westlink» fremfor korridoren 
Lomeland – Eigestad som er vist i plankartet for kommunedelplan Lyngdal vest – Ålgård. 
Uavhengig av trasevalg for tilførselsvei fra Eigestad/eksisterende E39 ned til rv. 421 så 
omfattes tilførselsveien ikke av rekkefølgebestemmelsene til planen. Se for øvrig kap.2.4 i 
Merknasoppsummering. 

7. Innspillet tas til orientering og følges opp i neste planfase. 
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8. Statens vegvesen har hatt stort fokus på jordvern når veilinjene ble konstruert, og det er 
tilstrebet løsninger som minimaliserer tap av dyrket mark. I planbestemmelsene og 
retningslinjene er det tatt inn egne punkt (pkt. 2.6.1 og 5.3) som sikrer at dyrket mark som 
bygges ned på grunn av ny vei, skal tas vare på slik at den kan disponeres til jordbruksformål 
på nye areal. Se for øvrig kap.2.6 i Merknadsoppsummering som omtaler hensyn til dyrka 
mark. 

9. SVV har tatt inn en ny bestemmelse, pkt. 2.6.3, som setter krav om utarbeiding av 
massedisponeringsplan i reguleringsplanen. Se omtale av massedeponi under kap.2.6 i 
Merknadsoppsummering. 

10. Innspillet tas til orientering. 
11. Innspillet tas til orientering. 
12. Innspillet tas til orientering. 
13. Innspillet tas til orientering. Kommunedelplanen omtaler ikke trafikkregulerende tiltak på 

sideveiene. 
14. Innspillet tas til orientering. Næringspotensialet ved de ulike kryssområdene er omtalt i 

Fagrapport lokale og regionale virkninger, og er ett av mange tema som skal vektlegges ved 
valg av korridor. 

15. Innspillet tas til orientering. 
16. Det er beregnet utslipp av klimagasser (i hovedsak CO2) og nitrogenoksider (NOx) i 

anleggsfasen og driftsfasen. Utslippene er prissatt og er en del av de samfunnsøkonomiske 
kostnadene ved prosjektet. I Rogaland viser beregningen at R1 har minst klimagassutslipp og 
R3 har størst. Under samfunnsmål har prosjektet satt seg mål om å redusere 
klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn. Statens vegvesen 
har besluttet at alle utbyggingsprosjekt skal ha et klimagassbudsjett/-regnskap, og det er en 
målsetting å innfri klimamålet som er satt gjennom Parisavtalen. Det er foreslått et nytt 
pkt.2.6.2 med følgende ordlyd: «Det skal utarbeides et klimabudsjett for reguleringsplanen, i 
henhold til Statens vegvesens gjeldende rutiner (VegLCA) eller tilsvarende verktøy.  
 

Konklusjon 

Høringsinnspillet medfører endring av plankartet ved at tilførselsvei Lomeland-Eigestad og 
tilførselsvei Kryss Årrestad sør-fv. 42 Sirdalsveien tas ut av planen, og kryssplassering Holmen endres 
til Svelaodden for korridor R1. Det er tilføyd noen flere planbestemmelser og retningslinjer som skal 
gi føringer for reguleringsplanene. 

 

3.15 Agder fylkeskommune    
Dok.nr. 20/308-103 

(Omfatter også Vest-Agder fylkeskommune Dok.nr. 15/214615-481) 
 
Vest-Agder fylkeskommune behandlet først saken den 17.12.2019. Deretter behandlet Agder 
fylkeskommune deler av saken på ny i fylkestinget den 25.02.2020. 

Følgende vedtak ble fattet i fylkestinget i Vest-Agder fylkeskommune den 17.12.2019 sak61/19: 

Fylkestingets vedtak 
Pkt. 1 
Vest-Agder fylkeskommune ser det som positivt at det nå er lagt frem forslag til kommunedelplan for 
ny E39. Veien vil få stor betydning for regional utvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet. 
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Vest-Agder fylkeskommune forventer at den videre kommunedelplanprosessen gis god fremdrift 
slik at den overordnete arealbruken kan avklares og at arbeidet med detaljregulering og bygging 
kan skje så raskt som mulig. 
 
Vest-Agder fylkeskommune ser det som prosessmessig uheldig at det ventede innspillet fra Nye 
Veier AS om en alternativ korridor mellom Lyngdal og Birkeland, ikke er vurdert som del av den 
statlige planen og eventuelt tatt med i denne høringen. 
 
Dersom Nye Veier fremmer et alternativt forslag til trasé, forutsetter FT at dette kommer til 
behandling i Agder fylkesting. 
 
Pkt. 2 
Vest-Agder fylkeskommune mener at alternativ A2 vil være å foretrekke i forhold til regional utvikling 
og ikke-prissatte konsekvenser. 
Pkt. 3 Utgår. 
Pkt. 4 
Rekkefølgekravet for etablering av kryss, kollektivrelaterte tiltak i kryssområdene samt tilførselsvei 
må omformuleres slik at nevnte tiltak etableres samtidig med ferdigstillelse av veianlegget for 
øvrig. 
 
Pkt. 5 
Vest-Agder fylkeskommune forutsetter at det i oppfølgende planlegging blir foretatt gode og 
relevante avbøtende tiltak i forhold til miljø og omgivelser og at føringene fra kommunedelplanen 
videreføres i neste planfase. 
 
Pkt. 6 
Vest-Agder fylkeskommune støtter forslaget om å etablere en "snarvei" mellom FV 42 og det nye 
krysset på Årrestad i Rogaland. 
Pkt. 7 
Vest-Agder fylkeskommune har følgende merknader til planens enkeltheter: 

- Bestemmelsene og beskrivelsen bør tydeliggjøres noe nærmere i forhold til ulike 
arealbevarende interesser samtidig som en del områder bør markeres som hensynsone. 
Dette er nærmere konkretisert i saksutredningen. 

- Bestemmelsene for hensynsonene bør presiseres slik at det fremgår at det i oppfølgende 
detaljregulering også skal fastlegges avbøtende og kompenserende tiltak. 

- Rekkefølgekravet bør også omfatte etablering av pendlerparkering. 
- Det forutsettes at stamveien med tilhørende tilførselsvei utstyres med full belysning. 
- Det bør etableres en rasteplass i tiknytning til minst ett av kryssene i Vest- Agder. Dette 

bør sikres i rekkefølgebestemmelsene. 
- Endelig valg av lokalisering av døgnhvileplass for storbiler bør ses i sammenheng 

med lokalisering av et eventuelt veiserviceanlegg. 
 
Pkt. 8 
Planmyndighet og tiltakshaver bes nyttiggjøre seg de øvrige innspillene og kommentarene som 
fremkommer i saksfremstillingen. Det er ønskelig at fylkeskommunen tas med på råd i den videre 
prosessen. 
 
Protokolltilførsel fra MDG 
I planprosesser som i så stor grad har konsekvenser for fremtiden, burde det være en 
selvfølge at barn og unge sikres full medvirkning. 
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Saken ble behandlet på ny i Agder fylkeskommune den 25.02.2020 sak 02/20 og følgende vedtak ble 
fattet: 

Fylkestingets vedtak 
Punkt 1 
Agder fylkeskommune mener at alternativ A2 vil være å foretrekke med hensyn til regional utvikling 
og ikke-prissatte konsekvenser. På grunn av den meget store prisforskjellen mellom A2 og A1, og 
tilleggsinformasjon i høringsbrevet fra Nye Veier mht mulig ny trasé over Fedafjorden, støtter 
imidlertid fylkeskommunen anbefalingen til Statens vegvesen om at alternativ A1 bør velges. Det 
forutsettes at tilførselsvei mellom kryss Lølandsvatn og Flikka bekostes som en del av veiprosjektet 
og at tilførselsveien står ferdig til åpningen av E39. Når det gjelder øvrige planfaglige forhold vises 
det til høringsuttalelse gitt av Vest-Agder fylkesting i møte 17. desember 2019. 
 
Punkt 2 
Nye Veiers alternative traseforslag gjennom Lister bør utredes videre. Anbefalingen er betinget av 
at ny planprosess gjennomføres umiddelbart og dette ikke innebærer noen forsinkelser i forhold til 
bygging av ny E39 gjennom regionen. 
 
Punkt 3 
Matjorda er en knapp og ikke-fornybar ressurs som det er det viktig å ta vare på. 3 % av Norges 
areal er jordbruksareal, men i Agder utgjør jordbruksarealene kun 1,5 %. Med bakgrunn i dette 
foreslår vi følgende: 
 
Som en del av veiprosjektet, skal utbygger koste nydyrking av tilsvarende arealer med dyrka mark 
som blir beslaglagt. Nydyrkingen skal sikre at arealene med dyrka mark, totalt sett i de berørte 
kommunene, ikke reduseres som følge av veiutbyggingen. På arealer med dyrka mark som 
beslaglegges under bygging av ny E39, skal matjorda tas vare på og gjenbrukes som matjord på 
erstatningsarealene. 
 
Punkt 4 
Tilførselsveien mellom fylkesvei 42 og nytt kryss på Årrestad er en svært viktig veiforbindelse for 
indre Agder og innbyggerne i Sirdal. Det er ønskelig at den legges inn i kommunedelplanen for ny 
E39 og realiseres som en del av Nye Veiers utbyggingsportefølje. 
 

 

Kommentar fra Statens vegvesen 

1. Innspillet tas til orientering. Det er positivt at Agder fylkeskommune støtter anbefalingen 
til SVV om å velge alternativ A1. Forutsetningen om at tilførselsvei mellom kryss 
Lølandsvatn og Flikka bekostes som en del av veiprosjektet, og at tilførselsveien står ferdig 
samtidig med ny E39 er ivaretatt i planbestemmelsene punkt 2.3 Rekkefølgekrav. 
Bestemmelsen er endret og lyder nå: «Areal for kollektivtiltak inklusivt parkeringsareal, 
rasteplasser, døgnhvileplasser for tungtransport, kontrollplass samt de kryss som er vist på 
plankartet, og nødvendige tilførselsveger fra/til nye E39 og gang-sykkelveger som må 
etableres eller justeres som følge av ny E39, skal ferdigstilles samtidig med åpning av 
veganlegget på den aktuelle strekningen.» 

2. Innspillet tas til orientering. SVV anbefaler å få utredet den alternative traseen mellom 
Røyskår og Lølandsvatn som Nye Veier fremmet, og at planprosessen gjennomføres slik at 
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det ikke fører til forsinkelser i forhold til bygging av ny E39 gjennom regionen. SVV mener 
Nye Veier AS kan utrede deres forslag til ny korridor, i tråd med departementets 
tilbakemelding om at Nye Veier AS kan utrede dette senere.  
SVV anbefaler at hele kommunedelplanen fra Lyngdal vest til Ålgård  blir vedtatt nå, og evt. 
omgjort i ny planprosess fra Røyskår til Lølandsvatn senere.  
Strekningen gjennom Lister er den delen av planområdet som har relativt god standard og 
lavest ÅDT, og den forventes derfor ikke bli rangert øverst på prioriteringslisten. En ny 
planprosess vil derfor ikke forsinke byggingen. 

3. Det er lagt stor vekt på å unngå dyrka mark når vi har planlagt den nye veien. Jordvernet er 
ytterligere forsterket ved at vi har tilføyd en ny bestemmelse og en ny retningslinje i pkt 2.6.1 
og pkt 5.3 som beskriver at en ved inngrep skal ta vare på matjorda slik at den kan 
disponeres til jordbruksformål. I retningslinjene står det: «Ved utarbeidelse 
avreguleringsplan skal det tilstrebes å unngå omdisponering av dyrka mark. 

4. Tilførselsveien mellom fv. 42 og nytt kryss på Årrestad er tatt ut av plankartet. Årsaken er for 
stor konflikt med de rike mineralforekomstene i området. Se kap. 2.4 i 
Merknadsoppsummering 
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4 Innspill fra berørte kommuner 
I alt 9 stk.  

 

4.1 Kvinesdal kommune, kommunestyre 11.12.2019 
Dok.nr.15/214615-473 

 
1. Det er positivt og riktig at ny E39 planlegges for fire felt med midtrekkverk mellom 

kjøreretningen og med hastighet 110 km/t.  
2. Er negativ til en etappevis utbygging av ny E39. 
3. Er negativ til gjenbruk av Fedaheitunnelen, kan vanskelig se at det er et reelt alternativ når 

det ikke er utredet som en del av kommunedelplanen. 
4. Korridor A1 i Agder bør velges, og kommunedelplan bør avgrenses til kommunegrensen 

Flekkefjord-Kvinesdal. Det må gjennomføres alternativsøk for strekningen Røysgård til 
kommunegrensen Flekkefjord-Kvinesdal i form av ny planprosess med KU som skissert av 
Nye Veier. Kvinesdal kommunes anbefaling er betinget av at ny planprosess gjennomføres 
umiddelbart og ikke innebærer noen forsinkelser i forhold til bygging av ny E39. 

5. Bestemmelsen som omhandler rekkefølgekrav (§ 2.3) må endres slik at etablering av tiltak 
som tilførselsveger, kryss og kollektivtiltak skal være etablert samtidig med ferdigstillelse av 
veganlegget.  

6. Legger til grunn at kunnskapen som fremkommet i KUen til kommunedelplanen blir lagt til 
grunn for utforming av gode og nødvendige avbøtende tiltak for tilfredsstillende sikring av 
miljø og omgivelser i detaljplanlegging av veganlegget.  

7. Fremhever viktigheten av at nytt veganlegg ikke må forringe Feda som boområde. Det 
samme gjelder for det særegne og rike kulturmiljøet som er knyttet til Feda.  

8. Kvinesdal kommune har andre merknader til kommunedelplanen som er utdypet i 
saksfremstillingen:  
- Behov for avklaring mellom §§ 2.1.1. og 3.1.1 i bestemmelsene.  
- Veiserviceanlegg og rasteplass i Agder inntas.  

 
Statens vegvesens kommentar: 

1.Tas til orientering 
2 og 3.Etappevis utbygging og gjenbruk av Fedaheitunnelen er en mulighet, men det er opp til 
Nye veier å evt vurdere dette som en utbyggingsrekkefølge.  
4. SVV er enig i dette. Nye Veier AS sin alternative korridor bør vurderes i egen KU, og dersom 
den velges, utarbeides ny kommunedelplan fra Røysgård i Lyngdal til kommunegrensen 
Flekkefjord/Kvinesdal.  Se også tematisk behandling av merknader, kap 2.1.2 og våre 
kommentarer til brev fra Nye Veier AS. 
5. SVV er enig i dette, og foreslår endring av rekkefølgekravet. (Pkt.2.3 i planbestemmelsene) 
6. SVV er enig i dette, og forutsetter at kunnskapen som er framkommet i KU og 
kommunedelplanarbeidet benyttes videre i reguleringsplanarbeidet. Det innarbeides et nytt 
punkt i planbestemmelsene om dette, pkt. 3.1.11 Miljøoppfølgingsplan.  
7. Boligområdet nærmest E39 (Refsti) får økt støy. I reguleringsplanen blir det gjennomført 
støyberegninger og utarbeidet planer for tiltak som ivaretar forskriftens støykrav.   
Vi forutsetter ellers at veganlegget detaljplanlegges og utformes slik at det i minst mulig grad 
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forringer kulturmiljøet rundt Feda. Dersom Nye Veiers alternative korridor velges, vil ikke Feda bli 
berørt av ny E39.  
8. Vi er enig at det er behov for en klargjøring i pkt 2.1.1. Bestemmelsen må tydeligere fastslå at 
det må lages ny reguleringsplan for alle tiltak innenfor planområdet. (Det holder ikke å ha en 
eksisterende reguleringsplan).  Ordet «ny» tilføyes, slik at pkt 2.1.1 får følgende ordlyd:  
Innenfor planområdet skal det utarbeides ny reguleringsplan for alle tiltak etter pbl. § 1-6. 
Reguleringsplankravet gjelder også for alle tiltak innenfor sikringssonen til vegtunnelene. 
Sikringssonen har en utstrekning på 40 m til hver side målt fra veglinja i tunnelvegplanet og 30 
meter over og under tunnelvegplanet. Reguleringsplankravet for alle tiltak etter pbl. § 1-6 
opphører når ny reguleringsplan for veganlegget er vedtatt. 
Pkt 3.1.1 gir forklaring til båndleggingssonen H710. Denne bestemmelsen beholdes uendret med 
følgende ordlyd: Sone merket H710 er båndlagt i påvente av reguleringsplan for nytt veganlegg.  

Plassering av vegserviceanlegg vil bli avklart ved utarbeiding av reguleringsplan. I henhold til 
gjeldende retningslinjer er det ikke behov for mer enn en rasteplass på strekningen Lyngdal vest-
Ålgård. Denne er foreslått plassert ved kryss Årrestad sør.  

Konklusjon 
Innspillene medfører ikke endring i kommunedelplankartet. Det foreslås to endringer i 
planbestemmelsene. I pkt 2.1.1 fastslås at det skal utarbeides ny reguleringsplan for alle tiltak etter 
pbl.§1-6. I pkt. 2.3 (rekkefølgebestemmelsen) fastslås at tilførselsvegen, kryss og kollektivrelaterte 
tiltak m.m står ferdig samtidig med veganlegget for øvrig. 

 

4.2 Flekkefjord kommune – kommunestyret 12.12.2019.  
Dok.nr.20/308-19 

(Omfatter også Flekkefjord kommune ny behandling i kommunestyret 13.02.2020.) 
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Kommunestyret behandlet saken på nytt 13.02.2020 og gjorde følgende vedtak:  

"På bakgrunn av de nye opplysningene som kom frem på ordførerens dialogmøte 03.02.2020 på 
Flekkefjord Rådhus med Nye Veier, Statens Vegvesen og representanter fra hvert parti i bystyret, ber 
Flekkefjord Bystyre om at følgende innspill ettersendes som tillegg til tidligere innsendt 
høringsuttalelse: Det har oppstått en ny og uventet situasjon etter at høringsuttalelsen ble sendt inn 
og høringsfristen har gått ut. Gitt at nye opplysninger om at alternativ A2 via Flikka sannsynligvis vil 
medføre at E39-strekningen forbi Flekkefjord står i fare for å falle ut av Nye Veiers portefølje, så vil 
Flekkefjord kommune endre sitt høringsinnspill ved heller å prioritere alternativ A1 via Lølandsvannet 
med helt ny tilførselsvei til Flikka. Vi vil ytterligere presisere og understreke viktigheten av snarest å 
få satt i gang bygging av en helt ny, moderne, fremtidsrettet og trafikksikker E39 gjennom Flekkefjord 
kommune." 

Statens vegvesens kommentar: 

SVV forstår det slik at det nye vedtaket i møtet 13.02.2019 erstatter det tidligere vedtakets punkt 1, 
og at de andre punktene som ble vedtatt i møtet 12.12.2019 fremdeles gjelder.  

1. SVV tar til orientering at kommunens vedtak om korridor A2 ble omgjort, og at kommunen 
nå i ettertid støtter korridor A1. 

2. Spørsmålet om strekningen Birkeland - Tronvik kan prioriteres, må avgjøres av Nye Veier AS, 
når de vurderer sin utbyggingsrekkefølge.  

3. Tas til orientering 
4. Evt erstatningsareal for Flikka skytterlags anlegg må ivaretas av Nye Veier AS i forbindelse 

med regulering og gjennomføring.  
Spørsmålet om tilførselsveger er behandlet innledningsvis, se kap. 2.4. SVV er enig og 
foreslår at rekkefølgebestemmelsen endres slik at tilførselsvegen, kryss og kollektivrelaterte 
tiltak står ferdig samtidig med veganlegget for øvrig.  

5. Tas til orientering. Vår oppgave nå er å ivareta en ny tilførselsveg fra ny E39 på Løland og 
fram til eksisterende E39 på Flikka. Kommunedelplanen for ny E39 utredes innenfor fastsatt 
planprogram.  

6. Dette er kommentert i pkt 4.  
7. SVV er enig i dette. SVV anbefaler å få utredet den alternative traseen mellom Røyskår og 

Lølandsvatn som Nye Veier fremmet, og at planprosessen gjennomføres slik at det ikke fører 
til forsinkelser i forhold til bygging av ny E39 gjennom regionen. SVV mener Nye Veier AS 
kan utrede deres forslag til ny korridor, i tråd med departementets tilbakemelding om at 
Nye Veier AS kan utrede dette senere. Se også tematisk behandling av merknader, kap. 2.2. 

 

Konklusjon 
Innspillene medfører ikke endring i kommunedelplankartet. Det foreslås endringer i 
planbestemmelsene, pkt 2.3 (rekkefølgebestemmelsen). Her fastslås at tilførselsvegen, kryss og 
kollektivrelaterte tiltak m.m står ferdig samtidig med veganlegget for øvrig. 
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4.3 Lund kommune, kommunestyret 05.12.2019  
Dok.nr.15/214615-472 

1.Korridorvalg  
Lund kommune anbefaler trase R1 med variant V2a Ualand nord.  
Hovedargumenter er:  
- Landbruksjord  
- Bebyggelse/geografisk bygdesamhold  
- Støy  
 
2.Variantområde V2 på Ualand 
Mener det er flere forhold her som ikke er tillagt nok vekt i SVV sin utredning. «I Trase V2b vil det 
være en betydelig landskapsmessig forringelse med fyllingen som vil dele dalen i to. Fyllingen og 
tilhørende bro vil rage ca 15 meter over dagens terreng. Dette vil bli et visuelt utfordrende punkt, og 
bør ha vesentlig høyere konsekvens i Tabell 4.3 s 20 (rapport fra variantområde V2) Lund kommune 
anser derfor konsekvensen å være lik for V2a og V2b med tanke på landskapsbilde. 

I Trase V2b vil det være en vesentlig større ulempe for Ualand sentrum enn angitt i Tabell 4.4 s 22. 
Lund kommune anser derfor differansen på de negative konsekvensene med tanke på nærmiljø og 
friluftsliv å være mindre enn vegvesenet sin konklusjon. 
Dagens bomiljø for boliger som skal opprettholdes, og landbruk må vektes foran naturinngrep og 
kulturminner. Dette vil gi en klar anbefaling av å velge V2a fremfor V2b.» 
 
3.Plassering av toplanskryss  
På Moen er det ca 10 bolighus som kan bli direkte berørt. «Vi mener at tunnelåpningen må trekkes 
lengst mulig mot nord og at det planlagte krysset må plasseres på fylling/bru ute i Hovsvatnet. Det vil 
redusere ulempene i området og føre til at flere av bolighusene fortsatt kan benyttes. Denne 
løsningen vil også spare mye matjord og gi bedre arrondering.» 
 
4. Dagens E39 og lokalveger 
Det er viktig at dagens E 39 kan benyttes i hele anleggsperioden. Dette må sikres og tydeliggjøres 
gjennom en egen planbestemmelse. R1 krysser fv. 4268 (16) ved Hauå, ca 500 meter vest for 
jernbanebrua. Her er det ikke vist bru. Dette er en viktig bygdevei og skolevei. Denne kryssingen må 
opprettholdes/ivaretas. Det må ikke legges opp til at dagens fylkesveier skal benyttes som 
omkjøringsveier. Det gjelder spesielt fv 4268 (tidligere fv 16) over Ualand. Denne veien er smal og har 
mange avkjørsler. Den benyttes som skolevei. 

Ulykkesfrekvens langs trekningen Moi-Flekkefjord og Drangsdalen er særlig høy og disse 
strekningene må prioriteres tidlig i en utbyggingsfase.  
 
5.Fylling i Hovsvatnet  
reduserer arealet av vannflaten og dermed også kapasiteten ved flom. Flomproblematikken i 
Hovsvatnet henger sammen med Mois-åna. Disse må ses på i sammenheng. Det må sikres at 
kompenserende tiltak blir ivaretatt i planen, f.eks. gjennom rekkefølgebestemmelser. 
 
6.Dyrket mark  
Når korridor er valgt må veilinjen plasseres slik at tap av matjord og konsekvenser for jordbruk langs 
veien blir så små som mulig. Før arbeidet med ny vei starter må det foreligge en plan for erstatning 
av tapte arealer i form av nydyrking og/eller flytting og gjenbruk av matjord. Matjord som fjernes i 
traseen, skal lagres og gjenbrukes lokalt. Berørte grunneiere prioriteres. Tapt 
matjord/jordbruksarealer generelt, må erstattes minimum dekar for dekar, og eventuelle 
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driftsmessige ulemper må kompenseres. Dette er lettest å kompensere i V2A. Et tilstrekkelig antall 
godt dimensjonerte jordbruksunderganger må plasseres i samarbeid med berørte grunneiere. 

7.Tronvik og Haukland  
Krysningspunktet i Tronvik bør plasseres lengst mulig bort fra eksisterende boligbebyggelse. Det vil 
redusere både støyproblemer og den visuelle effekten av brua. «Kommunen legger til grunn at ny 
E39 går i tunnel fra Tronvik til Moen. Kommunen vil likevel presisere at man er negativ til eventuelle 
endringer av vegvesenets forslag, dersom endringene medfører vei i dagen forbi Haukland. Dette vil i 
så fall medføre støyproblemer for Haukland.»  
 
8.Støy 
Ualand sentrum vil ligge i gul sone. Ved å flytte veien til V2a vil støyen reduseres i henhold til 
kommuneplanens mål og strategier. Det forplikter utbygger å etablere støyavbøtende tiltak, både 
under byggeperioden og etter at veien er ferdigbygget. Det forutsettes måling og dokumentering av 
tilfredsstillende resultater. Generelt fokus må være å legge veien lengst mulig bort fra bebyggelse. 

9.Mineralressurser  
«Kommunen har i dag ikke nok detaljkunnskap til å mene noe om hvorvidt dette er av en slik 
betydning at det bør få følger for korridorvalg. Foreliggende kart viser at det meste av forekomsten 
ligger mellom de to variantene over Ualand, slik at en evt. konflikt ikke først og fremst blir i forhold til 
ny veg, men til eksisterende bebyggelse.» 

10.Detaljregulering 
må gjøres så fort som mulig for å unngå at båndleggingen hindrer lokal utvikling.  
Statens vegvesen bør gå i dialog med Lund Tomteselskap AS i forbindelsene med etablering av 
riggområde for utbyggingen. 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering 
2. SVV fastholder våre vurderinger i rapport Variantområde V2, tabell 4.3 og at variant V2b bør 

velges. Ny firefelts veg i Ualandsdalen vil selvsagt være et vesentlig inngrep i landskapet, 
samme hvilken trase som velges. Slik veglinja er foreslått vil den etter våre vurderinger ikke 
dele dalen landskapsmessig i to. Veglinja ligger for det meste nær dagens terrenghøyder og 
tar utgangspunkt i disse, men vegen må heves noe ved kryssing av jernbanen. Her blir 
fyllingen på det meste ca 10-12m høy.  Ved kryssing av Ualandsdalen vil vegskråningene 
kunne slakes ut, og ved etablering av ny vegetasjon kan virkningene dempes. De viktigste av 
dagens ferdselslinjer, langs lokalvegene, vil bli ivaretatt ved at det bygges planskilte 
krysningspunkter. 
I forhold til nærmiljø og friluftsliv, så vil både V2a og V2b gi forbedringer for Ualand sentrum, 
siden begge veglinjer ligger lengre unna enn dagens veg. Men vi er enig i at V2a er bedre for 
Ualand sentrum, og det kommer ikke fram i rapport Variantområde V2, tabell 4.4. Vi 
fastholder likevel at samlet sett er V2b best. Dette forutsetter imidlertid at SVV sin 
eksempellinje følges forbi Ualand. Dersom veglinja i reguleringsplan legges nærmere 
bebyggelsen på Bilstad og Ualand, vil forskjellen mellom alternativene bli mindre.  

3. SVV har sett på alternative løsninger for planskilt kryss på Moen, og er enig i at kommunens 
forslag vil være best for Moen. Derfor ble planområdet utvidet på Moen, slik at forbedret 
kryssløsning evt kan innarbeides i reguleringsplan. Plassering av veg og kryss på fylling i 
Hovsvatnet må vurderes videre i reguleringsplan i forhold til flomproblematikken.   Se også 
tematisk behandling av merknader, kap 2.3 og våre kommentarer til brev fra NVE.  



64 
 

4. Det er en selvfølge at dagens E39 kan benyttes i hele anleggsperioden. SVV forutsetter dette, 
og det er dermed ikke nødvendig med egen planbestemmelse om dette. Det skal ikke legges 
opp til at dagens fylkesveger benyttes som omkjøringsveger. Kryssingen ved Hauå skal 
ivaretas, slik at det blir en sammenhengende lokalveg. Dette må følges opp i regulerings-
planen.  
En evt prioritering av strekningene Moi-Flekkefjord og i Dragsdalen vil bli vurdert av Nye 
Veier AS.  

5. Ivaretakelse i forhold til flom vil være et viktig tema i arbeidet med reguleringsplaner. Dette 
foreslås innarbeidet i retningslinjene, nytt punkt 5.7.3. Se også tematisk behandling av 
merknader, kap 2.7 og våre kommentarer til brev fra NVE.  

6.  Ivaretakelse av dyrka jord foreslås innarbeidet i planbestemmelsene og retningslinjene, nytt 
punkt 2.6.1 og 5.3. Se også tematisk behandling av merknader, kap 2.6. Bevaring av matjord, 
avbøtende tiltak for landbruket og massedisponeringsplan vil være viktige tema i 
reguleringsplan-arbeidet. 

7. Veglinja slik den er foreslått av SVV er plassert slik at den krysser Tronvik på en god måte og 
langt fra bebyggelsen. Det vil være en fordel å heve den noe, og dette må vurderes i 
reguleringsplan. SVV har i planforslaget foreslått at vegen legges i tunnel forbi Haukland og 
står fortsatt ved dette, viktigste hensyn her er nærmiljø og friluftsliv. 

8. Støyforholdene skal ivaretas og retningslinje T1442 skal følges, ref. planbestemmelsene pkt 
2.1.4. Det er riktig at Ualand sentrum ligger i gul støysone og V2a ville gitt mindre støy. 
Plassering av vegen i forhold til bebyggelse må gjøres i en samlet vurdering, der mange 
hensyn skal ivaretas. For bebyggelse i gul støysone skal støyreduserende tiltak vurderes i 
reguleringsplan.  

9. Kommunens foreslåtte korridor V2a er klart dårligst i forhold til utnytting av 
mineralressursene. Se tematisk behandling av merknader, kap 2.5 og kommentarer til brevet 
fra Direktoratet for mineralforvaltning.  

10. Tidspunkt for regulering avgjøres av Nye Veier AS, som også ivaretar etablering av 
riggområder, og evt dialog med Tomteselskapet.  
 

Konklusjon 
Innspillene medfører ikke endring i kommunedelplankartet. Det foreslås nye planbestemmelser og 
retningslinjer angående jordvern, pkt 2.6.1 og 5.3, og hensyn til vassdrag og flom, pkt 5.7.3. 

4.4 Sokndal kommune - kommunestyret 09.12.2019.   
Dok.nr.15/214615-480 

1. Korridor R3 velges utfra følgende begrunnelse:  
-  R3 er det billigste alternativ med kr 32.2 mrd. Det bes om at det foretas en kvalitetssikring av 
dette tallet, fordi signaler tyder på at det er feil og kan være endel billigere enn det som oppgis 
i sammenligningen mellom de ulike korridorene.  
- For Sokndal er R3 det beste alternativ med kortest vei til av- og påkjøring til ny E39.  
- I regionen er Eigersund drivkraften med havn, store bedrifter og mange arbeidsplasser som 
har stor betydning for hele regionen.  
- Flere områder og prosjekter i kommunen med eksisterende og flere nye arbeidsplasser og besøkende er 
avhengig av god vegforbindelse til E39. NGU-rapport har beregnet verdien av forekomsten på Tellenes til 343 
mill.kr.  

2. Forutsetter ny tilførselsveg (2 felt) fra Hauge til nærmeste av og påkjøring til ny E39 

3. Subsidiært anbefaler kommunen R2 framfor R1.  
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Statens vegvesens kommentar: 

1.Det er riktig at R3 er billigste alternativ og ville vært best for Sokndal, men den har lavest samfunnsnytte 
av de tre alternativene.  
2. Ny tilførselsveg fra Hauge til E39, eller andre forbedringer av fylkesvegforbindelsen mellom Sokndal og 
E39 må vurderes i annet planarbeid, av Rogaland fylkeskommune. Det vil uansett ikke kunne være noe 
rekkefølgekrav i dette planarbeidet.  
3. Tas til orientering.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

4.5 Eigersund kommune, kommunestyret 16.12.2019  
Dok.nr.20/308-67 

1. Eigersund kommune mener det er viktig å få ny E39 på vegstrekningen mellom Ålgård og 
Lyngdal for å få en fremtidsrettet vegløsning som bidrar til økt trafikksikkerhet og effektiv 
transport.  

2. Eigersund kommune er positiv til kommunedelplanen for ny E39 Lyngdal vest- Ålgård og 
anbefaler at korridor R2 gjennom Rogaland legges til grunn.  

3. Eigersund kommune vurderer at det må være mulig å redusere kostnadene vesentlig ved å 
gå kritisk gjennom de ulike korridorene for å se på linjeføringen og mulighet for å legge 
korridorene nærmere befolkningskonsentrasjonene for derigjennom å øke trafikktallene 
samt se på om det er mulig å redusere antall og lengde på tunneler og broer. Det må også 
sees på mulighet for å kombinere korridorene. Samlet vil dette kunne bidra til lavere 
bompengetakster og raskere utbygging og ikke minst vil dette kunne gjelde for korridor R2.  

4. Saksframstillingen gjelder som høringssvar fra Eigersund kommune, men kommunen vil 
særlig påpeke følgende konklusjoner: 

- R2 ligger nærmest de største befolkningskonsentrasjonene og gir best mulighet for vekst og 
felles bo- og arbeidsmarked.  

- Det viktigste for Eigersund kommune er at ny korridor for deler av rv.42 opp til dagens E39 
blir etablert. Dette må innarbeides om et rekkefølgekrav i kommunedelplanen og reguleres 
samtidig med ny E39. Foretrekker Westlink fremfor korridoren i forslaget il kommunedelplan 
for ny E39.  

- Ny tilknytningsveg fra Årrestad sør til fv.42 for R1 vil komme i direkte konflikt med de 
viktigste mineralforekomstene og bør tas ut av kommunedelplanen.  

- Kommunedelplanen undervurderer grovt potensialet for avvisning nordover fra Eigersund 
ved valg av R1 med kryss på Holmen. Ved valg av korridor R2 vil en kunne redusere 
trafikkavvisning fra Eigersund, og en viser her til at Statens vegvesen opererer med en 
trafikkavvisning på omtrent 20 prosent på mesteparten av strekningen. Dette tallet er et 
gjennomsnittstall og lekkasjen kan nærme seg 50 % (eller mer) nordover fra Egersund, 
Sokndal og søre-Jæren på R1 pga marginalt kortere kjøretid enn alternative ruter og høyere 
bomtakster på strekningen. Denne lekkasjen vil kunne reduseres dersom R2 blir valgt og 
derigjennom styrke trafikkgrunnlaget på strekningen.  

- Det må tydeliggjøres i forslag til kommunedelplan at det ikke skal vurderes 
trafikkregulerende tiltak på sideveier for å tvinge bilister til å benytte ny E39, dersom 
trafikken på ny E39 blir lavere enn forutsatt. 
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- Utfra et næringspotensiale, vil en anbefale at trase R2 legges til grunn. Det er vanskelig å 
tallfeste en nytte på dette, men Eigersund kommune legger til grunn at et potensiale på om 
lag 3000 daa. næringsareal i tilknytning til krysset på Sagland som har lav konfliktgrad i 
forhold til dyrka mark samt er strategisk plassert, bør ha en betydelig nytte. Korridor R2 vil 
også bidra til gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene og helt klart bidra til å 
styrke bo- og arbeidsregionen og trafikkgrunnlaget for ny E39.  

- Behov for avbøtende tiltak for landbrukseiendommene. 
- R1 har flest negative konsekvenser for det som betraktes som de viktigste mineralsonene og 

vil begrense fremtidig gruvedrift i størst grad og bør derfor ikke velges. 
- R2 kommer i minst konflikt med de kjente mineralressursene og er derfor å foretrekke. 
- De positive effektene for Eigersundområdet av å kunne utnytte mineralressursene med en 

estimert verdi på 300 mrd av NGU vurderes som viktigere enn 1,5 mrd lavere netto nytte for 
dette alternativet i analyseperioden, og tilsier at korridor R2 bør legges til grunn.  

- Ivaretakelse av mineralressursene ved å velge R2 vil helt klart gi langsiktige positive 
ringvirkninger for samfunn og arealbruk i form av utnyttelse av samfunnskritiske 
mineralressurser.   

- «Hensynssone mineralressurser» bør vises i tråd med nylig vedtatt kommuneplan da dette er 
mineralressurser av internasjonal betydning og vurderes som samfunnskritiske av EU.  

- Korridor R2 vil også støtte opp om et fremtidig utbyggingsmønster som bidrar mindre til 
byspredning ved at avstanden til regionsenteret Egersund blir minst mulig og bidra til effektiv 
arealutnyttelse som i liten grad kommer i konflikt med jordvern. Det vil kunne bidra til å 
redusere presset på dyrka mark både regionalt og lokalt ved at det er store næringsarealer 
som kan utnyttes ved kryssområdet ved Sagland.  

- R2 vil ha klart mest positiv effekt for regionen og kommunen og knytter regionen og 
befolkningskonsentrasjonene tettere sammen.  

- Konsekvenser for Helleland: Uavhengig av valg av korridor må det følges opp med 
støyvurderinger . Avbøtende tiltak må dokumenteres og legges inn som rekkefølgekrav i 
reguleringsplanen. 

- Drikkevannskilden på Helleland må ivaretas, og evt avbøtende tiltak må innarbeides som 
rekkefølgekrav i reg.plan dersom alt. R2 blir valgt.  

- Planene må ses i sammenheng med planen for E39 Ålgård-Hove. Byggingen må starte der de 
trafikale utfordringene er størst og kostnadsreduksjoner må tas der trafikkgrunnlaget er 
lavest, og må ikke gi større negative konsekvenser for lokalsamfunn, naturmangfold og 
landbruk enn det foreliggende planforslag legger opp til.  

- Bestemmelsene (med krav om reguleringsplan) synes å legge flere restriksjoner på arealene 
som omfattes av planen. Det kan medføre at det må gis en rekke dispensasjoner for å få 
godkjent relativt små og kurante tiltak innenfor planområdet. Det bør være mulig å innrette 
bestemmelsene på en måte som ivaretar intensjonene, men uten å sette så mange 
restriksjoner. Må gå gjennom bestemmelsene og rette opp mangler.  

- Noen kommentarer vedr hensynssoner. Bør opprette en jordbank for å ta vare på og fordele 
matjord.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1. Tas til orientering.  
2. SVV tar kommunens ønske om valg av R2 framfor R1 til orientering. Angående valg avR1 i 

forhold til R2: Se tematisk behandling av merknader, kap 2.1.  
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3. SVV er enig i at det er mulig å redusere kostnadene. Veglinja skal optimaliseres i neste 
planfase. Potensialet for kostnadsbesparelser er større for R2 enn for R1. På strekningen 
Årrestad – Bue for R2, anslår vi ca. 400 mill kr større potensiale for reduserte 
anleggskostnader enn for R1. 

4.  Kommunen har gjennom sin uttalelse gitt klare og til dels nye argumenter for alternativ R2, 
se kap.2.1. 
Det er riktig at tilknytningsveg fra Årrestad til fv.42 vil komme i direkte konflikt med 
mineralressursene, og vi foreslår at denne tas ut av plankartet. Se tematisk behandling av 
merknader, kap. 2.5.  
 
Vi er enig i at ny tilførselsveg for deler av rv.42 opp til dagens E39 ved Eigestad bør bygges. Vi 
tar hensyn til kommunens ønske om at Westlink bygges, og foreslår derfor at tilførselsveien 
Lomeland-Eigestad tas ut av plankartet, og dermed opprettholdes tidligere vedtatt plan for 
Westlink som tilførselsveg. En tilførselsveg vil være samfunnsøkonomisk lønnsom. Men vi 
mener det kan ikke knyttes rekkefølgekrav til denne, siden den er ikke direkte tilkoplet ny 
E39, og Nye Veier kan derfor ikke pålegges å bygge den. Spørsmålet om tilførselsveger er 
behandlet innledningsvis, se tematisk behandling av merknader, kap. 2.4.   
 
Trafikkberegningene i konsekvensutredningen for 2030 og 2050 baserer seg på at 
tilførselsvegen Lomeland – Eigestad blir bygget. De teoretiske beregningene for 2050 viser 
følgende tall: 
 
 Rv. 421 (tidl. 42) 

Ved Svindland 
Fv. 4296 (tidl. 51) 
Ved Tengesdal 

Fv. 44 
Ved Brusand 

Eksist E39 
Ved Bjerkreim 

A1-R1 6810 2250 5110 7330 
A1-R2 9350 1250 4700 1400 
Nullalter- 
nativet 

3970 4330 5930 16030 

 
Begge alternativ gir en betydelig avlasting på fv.4296 Tengesdalsveien sammenlignet med 
nullalternativet for 2050. Dette betinger imidlertid at snarveien mot vest ved Eigestad 
bygges. Beregningene baserer seg på at forbindelsen går via Lomeland – Eigestad.  
R2 gir best avlastning på både fv. 4296 og fv. 44, og overfører klart mest trafikk til rv. 421.  
 
Dersom Westlink bygges i stedet for Lomeland – Eigestad, vil trolig overføringen bli enda litt 
større ettersom strekningen via rv. 421 mot Stavanger får en ytterligere innkorting på ca. 
800m. 
Uten snarveien fra rv. 421 mot vest ved Krossmoen, vil fordelingen mellom Tengesdalsveien 
og Krossmoenveien bli omtrent som i nullalternativet med R1. Alternativ R2 vil fortsatt gi en 
betydelig avlastning på Tengesdalsveien. Det presiseres at disse scenariene ikke er beregnet. 

 
Beregninger i konsekvensutredningen viser at R1 vil få best netto nytte. Regional utvikling er 
beheftet med mye usikkerhet og vanskelig å fange opp i en KU for et vegprosjekt. Utredningene 
som er gjort av Vista Analyse viser at R2 er bedre enn R1 for Egersundsområdet, men dårligere 
for områder lenger sør siden disse da får lenger veg til Stavangerregionen. R2 vil gi en bedre 
avlastning enn R1 på fv. 4296, Tengesdalsveien (tidl.fv. 51) og fv. 44. Men dersom Lomeland – 
Eigestad/ Westlink bygges, viser beregningene at begge alternativene vil overføre relativt mye 
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trafikk fra fv. 4296 til rv. 421. Hvis det ikke bygges noen ny snarvei fra Krossmoenveien mot E39 
nordover vil ikke R1 gi noen avlastning av Tengesdalsveien.  
 
 
Innspillet om behov for avbøtende tiltak for landbruket foreslås ivaretatt i planbestemmelsene 
og retningslinjene, nytt pkt.2.6.1 og 5.3. Se også tematisk behandling av merknader, kap. 2.6. 
Med hensyn til mineralressurser vises til tematisk behandling av merknader, kap. 2.5. 
 
I reguleringsplanen blir det gjennomført støyberegninger og utarbeidet planer for tiltak som 
ivaretar forskriftens støykrav. 

Korridorbredden for R2 forbi drikkevannskilden for Helleland er så bred at veglinja kan justeres 
slik at konfliktene reduseres. Dette avklares i reguleringsplanarbeidet.  

For spørsmålet om plankrav, se tematisk behandling av merknader, kap 2.8. 

Angående hensynet til dyrka jord, se tematisk omtale av merknader, kap 2.6. 

SVV tar til orientering at kommunen ikke ønsker trafikkregulerende tiltak på sideveier for å tvinge 
bilister til å benytte ny E39, dersom trafikken på ny E39 blir lavere enn forutsatt.  

 

Konklusjon 
Plankartet endres ved at tilførselsvegene Lomeland-Eigestad og Årrestad- Gyadalen fv.42 tas ut av 
plankartet. Planbestemmelsene endres med nytt pkt. 2.6.1 og 5.3 (jordvern). 

 

4.6 Bjerkreim kommune – kommunestyret 10.12.2019  
Dok.nr.15/214615-476 

Kommunen er positiv til ny veg, det er viktig å utbedre vegstrekningen mellom Lyngdal og Ålgård.  

1. Valg av korridor bør fastsettes for å få fortgang i arbeidet med å forbedre trafikksikkerheten 
mellom Ålgård og Lyngdal. 

2. Fremdriften i prosjektet må ikke innvirke på kommunen og lokalsamfunnets mulighet for 
medvirkning i valg av løsning og informasjon.  

3. Valget av korridor skal gjøres med hensyn på økt lokal og regional mobilitet. Bjerkreim 
kommune mener utredningene av ikke-prissatte konsekvenser bør utgjøre hovedtyngden i 
korridorvalget.  

4. Basert på en samlet vurdering for Bjerkreim kommune legges R1, V3A med kryssløsning på 
Svelaodden til grunn for korridorvalg.  
Bjerkreim kommune vil påpeke følgende punkter i korridor R1 V3A:  

5. Er sterkt imot kryss i Holmen. Arealutvikling der er umulig, det vil føre til press på god 
landbruksjord. 

6. Ønsker kryss på Svelaodden. Det sparer landbruksjord og har en bedre plassering mtp 
kollektivbruk og kommunesentrum.  

7. Med kryss på Svelaodden er det ikke nødvendig med stikkveg fra E39 til Holmen. Må tas ut av 
planen.  

8. Nye Veier skal bekoste støytiltak 
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9. Det er viktigere at de negative påvirkninger for landbruket reduseres enn at E39 
dimensjoneres for høy hastighet. 

10. Langs Storrsheivatnet må korridoren begrenses av dagens E39 og vannet 
11. Ved Bue: Korridoren begrenses til dagens E39 i vest og Runatjørna i øst, slik at ikke ny E39 

legges for langt ut i Runatjørna. Da blir areal mellom ny E39 og dagens ubrukelig. Vedlegger 
en skisse som viser et område mellom Runatjørn og Ytra Kydlandsvatnet som kan brukes til 
servicepunkt, kollektivknutepunkt, næring eller landbruk. Runatjørna kan brukes som deponi 
og gjenbrukes som areal.  

12. Tilførselsvegen Lomeland-Eigestad er viktig, og kan begrense trafikken på fv.51. Ved økt 
trafikk på fv.51 må vegstandard utbedres og gjøres TS-tiltak for myke trafikanter.  

13. Tilførselsvegen Terland-Årrestad er viktig, er bra for gjennomgangstrafikken til Sirdal.  
14. Redusere konsekvensene for landbruket. Reetablere jordbruksjord.  
15. Det må tydeliggjøres i forslag til kommunedelplan at det ikke skal vurderes 

trafikkregulerende tiltak på sideveier for å tvinge bilister til å benytte ny E39, dersom 
trafikken på ny E39 blir lavere enn forutsatt. 

16. Kommunen ønsker R1`s kryssplassering på Bue som løsning i R2-korridor.  
 

I epost fra ordfører, datert 19.02.2020 blir det påpekt at kommunen støtter innspillet fra Bjerkreim 
Næringsforening (dokument 20/308-102) om endret kryssplassering på Bue og endra veglinje for 
korridor R1 ved Årrestad, som unngår mineralressursene.  

Statens vegvesens kommentar: 

1-4.Tas til orientering. Valg av variant V3a er i samsvar med SVV sin anbefaling.  
5-7. SVV foreslår at det gis mulighet for å flytte krysset fra Holmen til Svelaodden dersom 
korridor R1 velges. Spørsmålet om endret kryssplassering er behandlet innledningsvis. Se 
tematisk behandling av merknader, pkt.2.3.  
8. Ja. Støytiltak skal bekostes av vegutbygger. Planbestemmelsenes punkt 2.1.4 fastslår at 
retningslinje T1442 skal legges til grunn for arbeidet med reguleringsplan.  
9. Dette vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. Vi har i kommunedelplanarbeidet 
hatt føring om 110km/t og fire felts veg.  
10. Vi ønsker å beholde plangrensa som vist, for å beholde mulighetene for å optimalisere 
veglinja i reguleringsplan.  
11. og 16. Innspill til endelig plassering av veglinja, kryssløsning og arealbruk ved Bue er 
interessante. De tas til orientering og må vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. Se 
også Bjerkreim Næringsforenings innspill.  
12. SVV er enig i at tilførselsveien er viktig, se kommentar til Eigersund kommunes innspill. 
Spørsmålet om tilførselsveger er behandlet innledningsvis, se kap. 2.4. Det er viktig å bygge 
Westlink for å unngå økt belastning på Tengesdalsveien, samt gi bedre nytte for E39. 
13. Tilførselsvegen ville hatt god samfunnsnytte ved valg av R1, men slik den er vist i 
planforslaget er det store konflikter med utnytting av mineralressursene, og SVV foreslår å ta den 
ut av plankartet. SVV mener det ikke vil være riktig å knytte rekkefølgekrav til en evt 
tilførselselsveg. Angående tilførselsvegene vises det til tematisk behandling av merknader 
innledningsvis, kap 2.4. 
14. Konsekvensene for landbruket skal reduseres så langt mulig. Dette foreslås ivaretatt i 
planbestemmelsene og retningslinjene, se nye pkt. 2.6.1 og 5.3. Bevaring av matjord og 
avbøtende tiltak for landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet. Se kommentarer 
til innspillet fra Fylkesmannen i Rogaland og tematisk behandling av merknader, kap 2.6.  
15. SVV tar til orientering at kommunen ikke ønsker trafikkregulerende tiltak på sideveier for å 
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tvinge bilister til å benytte ny E39, dersom trafikken på ny E39 blir lavere enn forutsatt. 
 
Konklusjon 
Som følge av kommunens innspill foreslås krysset flyttet fra Holmen til Svelaodden i plankartet 
for korridor R1. Tilførselsveg fra Holmen til E39 tas ut av plankartet.  I planbestemmelsene 
foreslås nye punkt 2.6.1 og 5.3 (jordvern).  

 

4.7 Gjesdal kommune – kommunestyret 16.12.2019  
Dok.nr.20/308-2 

 

I saksframstillingen påpekes: 

- AR5-kartet over dyrka mark er ikke oppdatert, beslaget av dyrka mark er beregnet som 
mindre enn det faktisk kommer til å bli. Både kommunedelplan og reguleringsplaner må vise 
hvilket beslag prosjektet legger på landbruksjord og hvor mye det er mulig å nydyrke.  

- Trafikkberegningene legger til grunn at befolkningen skal øke med 17% fram til 2030. «Disse 
tallene er for høye og stemmer ikke med den faktiske utviklinga». Det må redegjøres for om 
oppdaterte befolkningsframskrivelser tilsier at framtidas trafikkgrunnlag blir så høyt som 
beskrevet i planforslaget.  

1. Variant V4a – Søylandsdalen anbefales.  
2. Planen må ikke hindre eller vanskeliggjøre videre utvikling i Skurve næringsområde. 

Planen må avgrenses slik at området regulert til næringsformål holdes utenfor 
korridoren.  

3. Statens vegvesen oppfordres til å vurdere innspillene fra lokale grunneiere knytta til 
justeringer av plangrensa, forslag til areal for massehåndtering og krav om tiltak som 
ivaretar hensynet til jordbruket og innbyggerne langs veien.  

4. Det er ønskelig med raskere framdrift i prosjektet. Fortgangen må likevel ikke gå utover 
lokalsamfunnenes mulighet til å få informasjon og til å påvirke valg av løsninger. 

5.  Kommunedelplanen for E39 Lyngdal – Ålgård må sees i sammenheng med den vedtatte 
reguleringsplanen for E39 Ålgård – Hove. Bygginga må starte der de trafikale 
utfordringene er størst. Eventuelle kostnadsreduksjoner må tas der trafikkgrunnlaget er 
lavest, og må gi færre negative konsekvenser for lokalsamfunn, naturmangfold og 
landbruk enn det planforslaget allerede legger opp til.  

6. Veien skal gi minst mulig fotavtrykk på landbruksjord. Ved beslag av 1 dekar fulldyrka 
jord er målet å tilbakeføre 10 dekar fulldyrka jord. Dette med bruk av slake skråninger 
av overskuddsmasser som tilbakeføres til dyrka jord eid av bonden. Autovern må brukes 
langs jordbruksareal for å avgrense sikkerhetssonene i sideterreng. Jordvoll som 
midtdeler eller støyskjerm bør ikke brukes.  

7. Det er viktig å finne en god kryssløsning i Gjesdal som både betjener trafikken til og fra 
Ålgård, FV450 og det voksende næringsområdet på Skurve på en hensiktsmessig og 
miljøvennlig måte. Dette kan løses ved å dele eller strekke krysset slik at det blir 
påkjøring mot nord og avkjøring fra nord i det planlagte kryssområdet på Bollestad, 
mens en har påkjøring mot sør og avkjøring fra sør på Skurve. 

8. Korridoren bør innsnevres i tråd med vedlagte kartskisser. 
9. Forslag til deponi- og nydyrkingsområder: (Kydland, Opsal, Kyllingstad, Polltjørna og 

Lauvtjørna). 
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- Planen må tydeligere vise hvilke konsekvenser en firefelts veg har å si for trafikkveksten i 
byene og tettstedene og for klimagassutslippene, og hvor stor forskjell det er ved ulike 
fartsgrenser.  

- Rask avklaring av planene er viktig for grunneierne 
- De nasjonale hensynene har blitt tillagt for mye vekt. «For lokalsamfunnene er det viktig at 

veien bygges på en måte som knytter stedene tettere sammen» og at lokalbefolkningen 
faktis velger å benytte seg av vegen.  

- Gjesdal kommune har fokus på jordvern og har som mål at det ikke skal omdisponeres mer 
enn 20 da dyrka jord i året. 

- Mener det settes for mange restriksjoner i planbestemmelsene 
- Ønsker unntak fra plankravet for områder som allerede er regulert. Spesielt for Skurve vil det 

være uheldig dersom området båndlegges. Må unntas fra bestemmelsen.  
- Det er uakseptabelt at plankartet overlapper med planområdet for Skurve.  
- Må ikke legge opp til at alle massedeponier skal ligge innenfor det avsatte planområdet.  
- Det vises til støyretningslinje T1442/2016. Bør heller vise til den retningslinja som gjelder ved 

oppstart.  
- Plangrensa for V4a bør justeres på Bollestad, Skurve og ved Søylandskiosken.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1.Tas til orientering, variant V4a er også SVV sin anbefaling. 
2. Nye Veier AS er allerede i gang med reguleringsplanarbeid, og avklaringer i forhold til 
næringsområdet på Skurve vil skje fort. Kommunedelplankartet endres derfor ikke, og det vil ikke 
vanskeliggjøre videre utvikling i Skurve Næringsområde. Se også tematisk behandling av merknader, 
kap.2.8.  
3. SVV tar innspillene til orientering og ber Nye Veier AS vurdere dem i reguleringsplanarbeidet. 
Siden regulering er igangsatt endres ikke kommunedelplankartet nå.  
4. Det er rask framdrift i prosjektet; reguleringsplanarbeid er allerede igangsatt. 
5. Tas til orientering og må vurderes videre av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet.  
6. Ivaretakelse av matjord foreslås tatt med som nye punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene og 
retningslinjene. Se også tematisk omtale av merknader. Kap.2.6 og kommentarer til innspill fra 
Fylkesmannen i Rogaland. Bevaring av dyrka jord og avbøtende tiltak for landbruket vil være viktige 
tema i reguleringsplanarbeidet. Detaljutforming med autovern, jordvoller, mv. avklares i 
reguleringsplan og byggeplan.  
7. Nye Veier AS vil avklare kryssløsningen i samråd med kommunen ved utarbeiding av 
reguleringsplan. Det er satt av nok areal i kommunedelplanen for ulike kryssløsninger.  
8. Det er ikke hensiktsmessig å innsnevre korridoren nå, ettersom reguleringsplanarbeidet allerede er 
igangsatt.  
9. Forslag til deponi- og nydyrkingsområder tas til orientering og må vurderes videre av Nye Veier AS i 
reguleringsplanarbeidet.    

Generelt: 

- Det er mulig det er noen forhold som ikke er oppdatert i AR5-kartet. Totalbeslaget av dyrka 
mark kan øke ettersom vårt tall er teoretisk, men disse forholdene har ikke betydning for 
konklusjonene. Endelig beslag av dyrka jord og hvor mye som kan nydyrkes vil bli avklart i 
reguleringsplanarbeidet. 

- Det er riktig at det er lagt til grunn en høy økning i befolkningen og dermed et høyt 
trafikkgrunnlag. Den beregnede trafikkutviklingen er basert på reisevaneundersøkelser, samt 
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estimater for befolkningsutvikling og økonomisk vekst. Befolkningsutviklingen baserer seg på 
Statistisk Sentralbyrå sitt estimat for utviklingen fremover med utgangspunkt i middels 
fruktbarhet, middels levealder, middels innvandring, og middels innenlands flytting.  SVV sitt 
oppdrag er at det skal planlegges en fire felts veg. Hva som faktisk skal bygges, vil bli avklart 
av Nye Veier As i den videre planlegginga.  

- Klimagassutslipp for fire felts veg med 110 km/t inngår i effektvurderingen og er tatt med 
som en prissatt konsekvens. Men det er ikke gjort vurdering av klimagassutslipp ved annen 
vegstandard. Se mer utdypende kommentar i omtalen av merknaden fra Fylkesmannen i 
Rogaland.   

- I planbestemmelsene (pkt 2.1.4) vises støyretningslinje T1442 og da vil gjeldende utgave bli 
benyttet i reguleringsplanarbeidet. (Årstallet 2016 tas ut av bestemmelsen) 

- Angående restriksjoner i planbestemmelsene og plankrav, se tematisk behandling av 
merknader, kap.2.8. SVV fastholder plankravet, også for områder som er regulert. Dette er 
viktig for å hindre at det gjøres tiltak som vanskeliggjør Nye Veiers videre planlegging og 
utbygging av ny E39. For Skurve vil plankravet ha liten betydning, siden 
reguleringsplanarbeidet allerede er igangsatt.  

- Forslag til justering av plangrenser og øvrige innspill tas til orientering og vurderes videre av 
Nye Veier AS.  

 

Konklusjon: 
Innspillet medfører ikke endring i kommunedelplankartet. Vi foreslår at planbestemmelsene får nye 
punkt 2.6.1 og 5.3. (jordvern). Årstallet 2016 tas ut av pkt. 2.1.4. i planbestemmelsene 

 

4.8 Farsund kommune - kommunestyret 12.12.2019.   
Dok.nr.15/214615-477 

1. Listerregionen støtter Statens vegvesen sitt forslag til kommunedelplan for strekningen E39 
Lyngdal vest-Ålgård.   
2. Regionen forutsetter at dagens OPS-strekning mellom Opofte og Feda opprettholdes som i dag. 
Regionen kan ikke akseptere trafikale løsninger, som forverrer samhandlingen mellom kommunene i 
Lister.   
3. Regionen forutsetter at det stilles rekkefølgekrav for tilførselsveiene mellom kryss Løland og 
eksisterende E39 på Flikka, og mellom Årrestad sør og eksisterende fylkesvei 42 mot Tonstad.   
4. Rekkefølgekravet for etablering av kryss, kollektivrelaterte tiltak i kryssområdene og tilførselsvei, 
må omformuleres slik at nevnte tiltak etableres samtidig med ferdigstillelse av veianlegget for øvrig.   

Statens vegvesens kommentar: 

1.Tas til orientering 
2.Tas til orientering, de trafikale løsningene avklares i reguleringsplan. Dersom Nye veiers 
alternative traseforslag velges vil dagens E39 mellom Opofte og Feda bli liggende akkurat som i 
dag, og med de samme trafikale løsninger.  
3. Begge tilførselsveger vi ha god samfunnsnytte. SVV mener det kan knyttes rekkefølgekrav til 
tilførselsveg fra Flikka til Løland, men ikke til veg mellom Årrestad og fv.42 siden denne ikke er 
direkte knyttet til ny E39. Denne tilførselsvegen foreslås tatt ut av plankartet for å ta hensyn til 
utvinning av mineralressursene. Angående tilførselsvegene vises det til tematisk behandling av 
merknader innledningsvis, kap.2.4.  
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4. Innspillet tas til følge. Rekkefølgekravet (pkt 2.3) endres slik at tiltakene etableres samtidig 
med veganlegget for øvrig.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplankartet. Det foreslås endringer i 
planbestemmelsene, pkt 2.3 (rekkefølgebestemmelsen). Her fastslås at tilførselsvegen, kryss og 
kollektivrelaterte tiltak m.m står ferdig samtidig med veganlegget for øvrig 

 

4.9 Sirdal kommune – kommunestyret 19.12.2019  
Dok.nr.20/308-6 

Det er positivt at det legges fram kommunedelplan for E39. Støtter alternativ A1 og R1 ved nordlig 
trase V2a. Denne løsningen gir klart størst samfunnsnytte.  

 

Statens vegvesens kommentar: 

1.Tas til orientering 
2. SVV er enig i at en tilførselsveg ville vært et godt tiltak, og den har god samfunnsnytte, men 
det kan ikke knyttes rekkefølgekrav til dette. Tilførselsvegen foreslås tatt ut av plankartet av 
hensyn til utnytting av mineralressursene. Spørsmålet om tilførselsveger er behandlet 
innledningsvis, se tematisk behandling av merknader, kap. 2.4.  
3. SVV er enig i at tilførselsveg fra fv.4162 til nytt kryss ved Birkeland ville vært bra for trafikken 
fra Sirdal, men SVV mener det ikke vil være riktig å innarbeide dette i kommunedelplanen, og 
heller ikke knytte rekkefølgekrav til dette. Dette må eventuelt vurderes i et annet planarbeid, av 
Agder fylkeskommune.   
4. SVV fastholder at det skal bygges kryss ved Løland og tilførselsvegen er sikret med 
rekkefølgekrav (pkt. 2.3 i planbestemmelsene). Se også tematisk omtale av merknader, kap 2.4 
om tilførselsveger. 
5. SVV er enig i at Nye Veiers alternative korridor bør vurderes i egen KU. Se tematisk omtale av 
merknader, kap. 2.2.  
 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 
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5 Innspill fra interesseorganisasjoner og næringsliv 
I alt 33 stk. 

 

5.1 Bakke kulturhistoriske forening 
Dok.nr.15/214615-455 

Alternativ A2 er det beste alternativet. Ved å velge trase A1 vil det viktige kulturområdet og svært 
mye av særpreget i Sira bli ødelagt med en dominerende bro i nær tilknytning til kulturminnene.  
Spesielt vil dette berøre området Tronåsen, Bakke Bro, Bakke Lensmannsgård og Bakke kirke. Alle 
disse kulturminnene er fredet. I samme område ligger kulturminnene etter Brokkestemmen i Bakke 
Elektrisitetsverk fra 1928 og bronsealdergravhaugen (3000 år gammel). Nevner også kultursløyfa mot 
Støvlåsen som bl.a benyttes av skolen.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Det er ikke til å unngå at en ny fire felts motorveg vil gi noen negative konsekvenser for kulturminner. 
Av konsekvensutredningen framgår at alternativ A2 ville vært best for de nevnte kulturminnene. 
Eksempellinja for valgt korridor A1 er lagt i god avstand fra kulturminnene, og slik i terrenget at de 
negative påvirkningene reduseres så langt mulig. I reguleringsplanarbeidet blir det viktig å følge opp 
disse forholdene, og arbeide videre med detaljutforming, detaljert plassering av veg og bru for best 
mulig landskapstilpasning. I plankartet er det lagt inn hensynssoner og korridoren er innsnevret for å 
sikre den beste plasseringa av veganlegget i landskapet. Se også kommentarer til innspillet fra Agder 
Bispedømmeråd ang Bakke kirke.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

5.2 Flikka vel, og beboere og grunneiere på Flikka 
Dok.nr.15/214615-457 

Brevet er underskrevet av 66 personer, og det er datert 19.april 2017, og ble da sendt inn som 
innspill til planprogrammet.  
De mener at A1 må velges. Flikka-alternativet (A2) har betydelig flere negative samfunnsmessige 
konsekvenser: 

- Vil berøre langt flere personer direkte og mer ødelagt bomiljø i A2 
- De miljømessige konsekvensene er langt større i A2. Ødeleggelse av badeplass, turområder, 

støy og luftforurensing, berøring av sjøørretbekk og skytebane.  
- Anleggskostnadene er høyere i A2 
- Anleggsperioden blir svært krevende ved A2 

 
Statens vegvesens kommentar: 
Konsekvensutredningen viser at korridor A2 samlet sett ville gitt minst miljømessige konsekvenser. 
Likevel anbefaler SVV korridor A1, og hovedgrunnen er, som blir påpekt i brevet, at anleggs-
kostnadene er høyere og samfunnsnytten er lavere i A2. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 
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5.3 Crossbeck Investments AS 
Dok.nr.15/214615-460 

Er eiere av eiendom i Grovika sør for Ålgård, Gnr8, Bnr 26 og ønsker at et areal for lager på ca 2-3 mål 
tas med i planene. Har behov for en større grusplass å sette maskiner. 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering og må vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan 

 

 

5.4 IVAR.  
Dok.nr.15/214615-461 

IVAR har hovedvannledninger og spyleledning, Ø1600, Ø900 og Ø400 innenfor det aktuelle 
planområdet. For vannledningene er det knyttet et restriksjonsbelte på 10m målt fra senter rør. 
Dette må det tas hensyn til i det videre planarbeidet. Kartutsnitt er vedlagt. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering og må vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan 

 

5.5 Norges Lastebileier-Forbund Agder og Rogaland  
Dok.nr. 15/214615-462 

For vår del er ikke trasevalg viktig. Det er kortere transporttid / avstand som er viktigste faktorer 
sammen med reduserte utslipp i form av redusert drivstoff. Foretrekker den trasen som best mulig 
oppfyller våre krav:  
- Den traseen som er kortest i avstand  
- Mest mulig jomfruelig terreng for å ha fri ferdsel i byggeperioden  
- Hele strekningen må være 4-felts med minst mulig stigninger og kurvaturer 
- At prosjektet gjennomføres helhetlig og på så kort tid som mulig  
Det må være nok døgnhvileplasser, gjerne så nær havner og byer som mulig. I tillegg må det komme 
små hvileplasser i nærheten av avkjørslene så også lokale bedrifter får muligheten for de lovpålagte 
kjøre hviletidsbestemmelser. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. R1 gir kortest avstand, men R3 og R2 ligger i mest jomfruelig terreng. 
Forøvrig må innspillene vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. 
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Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

5.6 E39 Industripark, Omdal Transport og Vartdal Plast.  
Dok.nr. 15/214615-463 

Ønsker R1, variant v2b med kryss Årrestad Sør. Det er viktig at krysset kommer nærmest mulig 
industriområdet, med både dagens aktivitet og E39 Industripark som nå er under oppbygging. «Det 
er her politikerne i Lund kommune har sett muligheten for at fremtidig industri skal være.» 
Industriparken er et transportknutepunkt for hele Dalaneregionen. De losser varer på terminalen på 
Ualand, helt avgjørende at den er nærmest mulig hovedveien. Dette trasevalget vil også være det 
beste for landbruket og turveger.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Mange av vurderingene er i samsvar med SVV sine vurderinger. SVV sin 
konklusjon er at variant V2b er bedre enn V2a.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan 

 

5.7 Lyse Elnett AS 
Dok.nr. 15/214615-467 

Lyse sin eksisterende infrastruktur i planområdet må ivaretas. De planlegger å forsterke 
elforsyningen i Ålgård-Skurve-området. Ber om at SVV snarest (des-19) «meddeler Lyse om hvilke 
kommende effektbehov dere ser for planområdet, herunder anleggs- og driftsfasen.» Det må settes 
av areal 5x5m til etablering av flere nye nettstasjoner i planområdet. Plasseringen må avklares med 
Lyse Elnett. Nevner en del forhold ang arbeid nær eksisterende infrastruktur, flytting av eksisterende 
infrastruktur og terrengendringer.  Atkomsten til deres anlegg må ikke forringes. Det er 
byggeforbudssone på hver side av kabel/rør.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering og må vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan 

 

5.8 Norge Mining PLC  
Dok.nr. 15/214615-469 

«Korridorene som er foreslått, vil ha negative konsekvenser for store potensielt utvinnbare 
mineraliseringsområder og vil gjøre en stor del av de kjente mineralforekomstene utilgjengelige for 
utvinning nå og i fremtiden.  Alternativet som sannsynligvis vil gjøre minst skade på ressursene, er 
alternativ R2, som går utenom de viktigste mineraliseringssonene.» 
I følge Norges geologiske undersøkelse (NGU) har disse mineraliserte sonene internasjonal betydning 
og bør beskyttes mot byggevirksomhet og annen utbygging som gjør dem utilgjengelige for 
samfunnet i fremtiden. Hvis samfunnet mister tilgangen til disse ressursene, vil 
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dette få økonomiske og strategiske konsekvenser både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hvis Norge 
Mining lykkes med å bygge ut alle de kjente mineralforekomstene i Bjerkreim-Eigersund-Lund-
området, vil selskapet bli en av de største arbeidsgiverne i norsk bergverksindustri.» 
 

 
Illustrasjon hentet fra Norge Mining sin høringsuttalelse, der sirklene angir områder med de største 
konfliktene.  
 
Øygrei-området er viktigst å beskytte mot veibyggingsplanene. Dette området har det beste 
økonomiske potensialet. Forekomstene ble anslått av NGU å ha en «in situ»-verdi på 290 mrd kr. Er 
overrasket over at man «ikke fullt ut anerkjenner vedrien av slike ressurser av internasjonal 
betydning» og som er tillagt strategisk betydning av EU, og at de ikke er tilskrevet økonomisk verdi i 
konsekvensutredningen. Prosedyren som er brukt i KUen er mangelfull, og mener E39 vil gi meget 
stor negativ konsekvens.  
«Den typen mineralisering man finner i Bjerkreim-området, blir vanligvis utvunnet i dagbrudd, og 
gropen som oppstår, vil ha et fotavtrykk som er mange ganger bredere enn den mineraliserte sonen 
i seg selv. For eksempel kan en 50–150 m bred mineralisert sone kreve et opptil 1 km bredt 
brudd, avhengig hvor dypt man skal gå.» I tillegg til fotavtrykket av dagbruddet må det legges til en 
sikkerhetssone på ca 500 m mellom infrastruktur og kanten av dagbruddet, først og fremst som 
beskyttelse mot steinsprut under sprengningsarbeid. 
 
«Norge Mining er i ferd med å søke om utvinningsrett for områdene Øygrei, Terland og Tekse. Ingen 
av de andre områdene er så langt tilstrekkelig undersøkt til at man kan fastslå kvaliteten på 
mineraliseringen, og det er usikkert hvilke av disse områdene som vil kunne utvinnes i den 
nåværende økonomiske situasjonen (under hensyntaken til metallpriser og driftskostnader). Likevel 
tilsier vår tolkning av dokumentene den norske regjering har offentliggjort, at hver av disse 
mineralressursene bør beskyttes for fremtidige generasjoner, selv om det i øyeblikket ikke skulle 
synes å være økonomisk forsvarlig å utvinne dem.» 
 
Det er også opptegnet alternative veglinjer som reduserer konfliktene med R1. «Av de fire 
alternativene som foreslås av Statens vegvesen, er det R1-V2a som vil være mest uheldig, mens R1-
V2b vil være nesten like skadelig», spesielt dersom tilførselsvegen til fv.42 i Gyadalen bygges. 
«Alternativene R2 og R3 vil begge, på ulik måte, påvirke mineralpotensialet, men i mindre grad enn 
de ovennevnte. Fordi R3 vil gjøre alle ressursene på Helleland og Birkeland utilgjengelige, mener vi at 
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dette er den mest ødeleggende løsningen av disse to. Norge Mining uttrykker derfor en preferanse 
for R2, hvis veien skal bygges i dette området i det hele tatt.» 
 
Statens vegvesens kommentar: 
SVV er enig i at konfliktene mellom korridor R1 og mineralressursene er større enn det 
konsekvensutredningen viser.  Vi vurderer denne ressursen til å være av så stor nasjonal og 
internasjonal verdi at den påvirker vår anbefaling av korridorvalg. Det må velges en vegkorridor som 
ligger utenfor området med de viktigste mineralressursene. Se tematisk behandling av merknader, 
kap 2.5 ovenfor og våre kommentarer til merknaden fra Direktoratet for mineralforvaltning, dok.nr. 
20/308-85. 

Konklusjon 
For ny E39 er det to aktuelle løsninger for å redusere konflikten med mineralressursene: 
- anbefale korridor R2 
- anbefale korridor R1 med justering på en ca. 5 km lengde   

 

5.9 Norges Jeger og Fiskerforbund 
Dok.nr. 20/308-3 

Ny E39 kan få stor innvirkning på trekkrutene til viltet. De kan være behjelpelig og ønsker å være 
delaktig i den videre prosessen med viltoverganger og viltgjerder.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Vi foreslår et nytt punkt i planbestemmelsene, pkt 3.1.2: Det skal bygges 
tilstrekkelig med planfrie faunapassasjer til at ny E39 Lyngdal vest-Ålgård ikke blir en betydelig 
barriere for vilttrekk. Oppdatert kunnskap skal legges til grunn for plassering og utforming av 
faunapassasjer og tilliggende terreng for å sikre deres funksjon.  
Tiltakets påvirkning på trekkrutene for viltet, plassering av viltkrysninger, mv vil være svært viktige 
forhold som Nye Veier As vil følge opp i reguleringsplanarbeidet.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplankart. I planbestemmelser og 
retningslinjer er det foreslått et nytt punkt 5.2. (Vilt) 

 

5.10 Norsk jernbaneklubb 
Dok.nr. 20/308-15 

NN Bygging av motorvegen må ikke være til ulempe for planlegging av ny jernbanetrase gjennom 
Lund kommune. Linja gjennom Drangsdalen er rasutsatt og må utbedres. Anbefaler at ny veg og 
jernbane gjennomføres parallelt i anbefalt korridor fra Moi til Ualand og at dette tas med i det videre 
planarbeidet.   
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Byggingen av ny E39 vil ikke være til ulempe for en eventuell ny 
jernbanetrase. Utbedring av linja gjennom Drangsdalen må gjøres uavhengig av bygging av ny E39. Et 
fellesprosjekt med veg og jernbane gjennom Lund kommune kunne hatt mange fordeler, men 
BaneNor har ikke hatt anledning til å prioritere dette.  
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Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

 

5.11 Helleland bondelag 
Dok.nr. 20/308-21 

Bondelaget har 105 medlemmer, og de støtter høringsinnspillet fra beboere på Helleland. R1 er det 
klart beste alternativet. Det legger beslag på minst arealer og gir minst negative virkninger for 
Helleland. En kombinasjon med alt V2a i Lund «fremstår som en fornuftig og god løsning.» 
Det er mange ulemper med R2 og R3: 

- opptil 150 nye boligtomter vil bli berørt, spesielt med støy. 
- Jakt og friluftsliv ville påvirkes negativt. Større behov for viltgjerder enn ved R1.  
- INON-området ved Navarsheia påvirkes negativt. 
- Berører flere landbrukseiendommer, noen med melkeproduksjon. Ingen melkebruk berøres 

ved R1.  
Det er viktig med avbøtende tiltak, bl.a. etablering av underganger og viltgjerder. «Tap av 
jordbruksareal erstattes med nydyrking 5da.» 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering og må vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. Som følge av 
mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt, punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene og 
retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for 
landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet. Se også tematisk behandling av 
merknader, kap 2.6.  

Vi foreslår et nytt pkt 5.2 i retningslinjene angående viltkrysninger: Det skal bygges tilstrekkelig med 
planfrie faunapassasjer til at ny E39 Lyngdal vest-Ålgård ikke blir en betydelig barriere for vilttrekk. 
Oppdatert kunnskap skal legges til grunn for plassering og utforming av faunapassasjer og tilliggende 
terreng for å sikre deres funksjon. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. I planbestemmelsene og 
retningslinjene er det foreslått to nye punkt 2.6.1 og 5.3 (jordvern) og nytt punkt 5.2 (vilt). 

 

 

5.12 Naturvernforbundet  i Agder  
Dok.nr. 20/308-26 

Er negativ til ny E39 og mener den ikke lar seg forene med «det grønne skiftet».   
Alle er opptatt av å ha trafikksikre veier, men det er enklere løsninger for å sikre det enn en rettlinjet 
veimaskin med 4 felt og fart 110 km/t. Viser til undersøkelser publisert 28.10.2019: - - Utredningen 
gjort av Statens vegvesen og Vegdirektoratet viser at det er langt rimeligere med såkalt to- og trefelts 
vei enn firefeltsvei når snittrafikken er opp til 20.000 biler i døgnet. Dette gir lavere kostnader, større 
samfunnsøkonomisk nytte og bedre trafikksikkerhet. Naturvernforbundet vil her legge til forbruk av 
natur og press på og forringelse av biologisk mangfold. 
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I 2006 åpnet E39 med ny bru over Fedafjorden. Det burde være innlysende at slike tiltak gjennomført 
med grundig planlegging, lokal medvirkning og store investeringer må inngå i en videre utbedring av 
riksveien mot vest. Er negativ til forslaget om ny bro over Fedafjorden ca 400 meter lenger inne i 
fjorden. «Det bør være en langt bedre løsning å legge på eksisterende bro ny veibane etter det 
trafikkgrunnlaget denne veistrekningen har, for øvrig langt under de normer som skulle tilsi 
firefeltsvei. 
 
Sammenfattet innebærer våre anbefalinger; 
1. Ny firefelts motorvei på strekningen må forkastes. Prosjektet vil medføre betydelige 
klimagassutslipp i utbyggingsfasen og generere økt biltrafikk som er i strid med 
Norges klimamål. Økt satsing på biltransport vil underminere trafikkgrunnlaget for 
Sørlandsbanen og nullvekstmålene for biltrafikk til og i byer og tettsteder i 
landsdelen. Ny rettlinjet E39 for hastighet på 110 km/t med nye tilførselsveier og 
kryss vil uansett trasevalg føre til tap av verdifulle, store og uerstattelige 
naturområder, føre til nedbygging av jordbruksjord /kulturlandskap og ha betydelige 
ulemper for berørte grunneiere. Naturvernforbundet vil også ta med at utbyggingen 
av E18 har gitt en svært opplevelsesfattig vei. For E39 tror vi også en ny indre trase 
ikke vil fange opp lokaltrafikk, et argument Statens vegvesen la vekt på for deres to 
kommunedelplaner fra Mandal til Lyngdal sentrum der utbygging ble anbefalt i all 
hovedsak langs eksisterende E39. 
2. Naturvernforbundet ønsker et alternativ «0+». Det vil si at man utbedrer dagens E 39 
der det er behov for bedre trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet. Når man velger 
gjenbruk av dagens trase, unngås inngrep i store, sammenhengende og relativt 
urørte naturområder. I tillegg er det få direkte konflikter med viktige naturtyper og 
ikke konflikt med naturreservater.» 
3. Det grønne skiftet innebærer at også vår landsdel følger opp det FNs to ekspertpanel ber oss om – 
å redusere utslipp av klimagasser, ødeleggelse av natur og artsmangfoldet og å ta tak i en ikke 
bærekraftig ressursbruk. 
 
Utbyggingen «vil være en provokasjon mot det ansvaret alle må ta, ikke minst statlig virksomhet, for 
klodens akselererende og dramatiske miljøødeleggelser.» 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Naturvernforbundets innspill tas til orientering.  

1. I konsekvensutredningen framgår at prosjektet vil medføre både naturinngrep, beslag av 
dyrka jord, betydelige klimautslipp og generere økt biltrafikk. Vi viser til Planbeskrivelsen 
med bla beregning av klimagassutslipp, samt andre fagrapporter for ulike tema som 
«trafikale konsekvenser», «naturressurser», mm.  

2. I oppstarten av planarbeidet vurderte SVV ulike prinsipper for redusert utbyggingsomfang. 
Dette er grundig gjennomgått i SVV sin rapport Faglig underlag til planprogram, 
Vegstandard-Trafikk-Samfunnsnytte, med sammenlikning av 4 feltsveg (H8-standard) og 2-3 
feltsveg, 07.02.2017. 

3. Et alternativ 0+ ville ikke løst de trafikale og trafikksikkerhetsmessige utfordringene som ny 
E39 skal løse. Bestillingen fra Samferdselsdepartementet er at det skal planlegges fire felts 
veg og 110 km/t.  
 

Det er riktig at det er lagt til grunn en høy økning i befolkningen og dermed et høyt trafikkgrunnlag. 
Den beregnede trafikkutviklingen er basert på reisevaneundersøkelser, samt estimater for 
befolkningsutvikling og økonomisk vekst. Befolkningsutviklingen baserer seg på Statistisk Sentralbyrå 
sitt estimat for utviklingen fremover med utgangspunkt i middels fruktbarhet, middels levealder, 
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middels innvandring, og middels innenlands flytting.  SVV sitt oppdrag er at det skal planlegges en 
fire felts veg. Hva som faktisk skal bygges, vil bli avklart av Nye Veier As i den videre planlegginga.  

Klimagassutslipp for fire felts veg med 110 km/t inngår i effektvurderingen og er tatt med som en 
prissatt konsekvens. Men det er ikke gjort vurdering av klimagassutslipp ved annen vegstandard. Se 
mer utdypende kommentar i omtalen av merknaden fra Fylkesmannen i Rogaland.   

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplanen. Det foreslås et nytt punkt under 
retningslinjer punkt 2.6.2 som setter krav om utarbeiding av klimabudsjett for reguleringsplanen. 

 

5.13 Agder bondelag 
Dok.nr. 20/308-29 

Har ca. 2200 medlemmer og representerer den gruppen av grunneiere som i størst grad har sin 
næringsvirksomhet på de arealer som blir påvirket av nye vegtraséer. Registrerer at SVV anbefaler 
A1. Er enig med Vest-Agder fylkeskommune som i saksframstillingen 
 «ser det som prosessmessig uheldig at det ventede innspillet fra Nye Veier AS om en alternativ 
korridor mellom Lyngdal og Birkeland, ikke er vurdert som del av den statlige planen og eventuelt tatt 
med i denne høringen». 
 
Er også enig i fylkeskommunens formulering ang. jordvern, og deres forslag til bestemmelse ang. 
jordvern. Vi forventer at det skal utarbeides planer for håndtering av matjord som må fjernes 
permanent eller midlertidig. Arealer nær kryss vil bli interessante for næringsinteresser. Det er viktig 
at mulige konsekvenser for landbruksinteresser vurderes i et relativt stort område nær planlagte 
kryss.  
Viltkryssinger:  
Her viser vi til Vest-Agder fylkeskommunes merknader om at det ikke er utført tilfredsstillende 
kartlegging av konsekvenser for vilt i korridorforslagene. De støtter fylkeskommunens ønske om ny 
planbestemmelse angående vilt.  
 
Vi ber Nye Veier forholde seg positivt til grunneiere som samarbeider om juridisk bistand. De vil være 
konstruktive samarbeidspartnere når det gjelder kompetanse, rettferdighet og åpenhet rundt 
innløsning og erstatninger. De vil også kunne bidra når det gjelder forskjellige typer avbøtende tiltak, 
som å finne gode fellesløsninger for framtidig skogsveinett, arrondering av berørte jordbruksarealer 
og utmark, plassering av og kvalitet på viltgjerder, etablering/tilrettelegging for vanningsanlegg og 
andre tiltak der fellesløsninger ofte vil være bedre enn individuelle løsninger. Vi forventer at Statens 
Vegvesen/Nye Veier tar avbøtende tiltak på alvor og er tidlig ute med å etablere kontakt med berørte 
grunneiere, fortrinnsvis «grendevis». Da kan en sammen finne praktiske løsninger, på tvers av 
eiendomsgrenser om nødvendig.  

Innmarksbeite ofte en viktig del av ressursgrunnlaget for gårdsdrifta og vil ofte ha større negativ 
effekt enn det konsekvensanalysen gir inntrykk av. Til slutt i brevet er det noen innspill angående 
kompenserende tiltak for to gårdsbruk. (justering av veglinja forbi Skailand i korridor A1 og Sirnes i 
korridor A2).   

Statens vegvesens kommentar: 

Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene 
og retningslinjene angående bevaring av matjord. Se også tematisk behandling av merknader, kap 
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2.6. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for landbruket vil være viktige tema i 
reguleringsplanarbeidet, der det vil være viktig å legge veglinja slik at minst mulig dyrka jord berøres 
eller oppsplittet, at det bygges driftsunderganger mv. Det vil være opp til kommunene og regionale 
og statlige myndigheter å vurdere konsekvenser ved eventuell etablering av nye næringsarealer på 
landbruksjord nær kryssområder. Se også kommentarer til Fylkesmannens brev. 

Konsekvenser for vilt og tiltak for å begrense negative virkninger vil bli grundig vurdert i 
reguleringsplanarbeidet.  Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn et nytt punkt pkt 5.2 i 
retningslinjene angående viltkrysninger: Det skal bygges tilstrekkelig med planfrie faunapassasjer til 
at ny E39 Lyngdal vest-Ålgård ikke blir en betydelig barriere for vilttrekk. Oppdatert kunnskap skal 
legges til grunn for plassering og utforming av faunapassasjer og tilliggende terreng for å sikre deres 
funksjon. 

Innspillet om samarbeid med berørte grunneiere bringes videre til Nye Veier AS. Avbøtende tiltak og 
eventuelle kompenserende tiltak vil bli vurdert i reguleringsplanarbeidet. Eventuelle kompenserende 
tiltak for to gårdsbruk som omtales til slutt i Bondelagets brev må vurderes av Nye Veier AS i 
reguleringsplanarbeidet.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplankartet. Vi foreslår at det tas inn nye 
punkt i planbestemmelsene og retningslinjene, pkt 2.6.1 og 5.3 (jordvern) og pkt 5.2 (vilt). 

 

 

5.14 Lund bondelag 
Dok.nr. 20/308-36 

E39 må legges i tunnel gjennom Haukland slik framlagt plan viser, av hensyn til landbruk, 
kraftproduksjon og spesielt friluftsliv. Dette er det viktigste området mtp friluftsliv i bygda.   
Videre er vi sterkt bekymret for utfylling i Hovsvatnet mtp flom. Det må passes på å åpne opp løpet 
betraktelig da det ofte blir store påvirkninger både på Moi og i Hovsherad ved flom. Vatnet stiger 
ofte over 2 meter, og under storflommen «Synne» steg vatnet 3,6 meter over normalnivå.  
Generelt må mest mulig dyrket jord og beite blir spart. Vi oppfordrer også til aktiv bruk av jordskifte 
ifm. oppkjøp av grunn og gjenkjøp/makebytte og at grunneiere får tilgang til overskuddsmassene. 
 

Statens vegvesens kommentar: 
SVV anbefaler at E39 legges i tunnel gjennom Haukland, slik forslaget til kommunedelplan viser. 
Flomforholdene i Hovsvatn og evt. tiltak i utløpet vil bli nærmere vurdert i reguleringsplanarbeidet. 
Som følge av flere innspill foreslår vi en ny retningslinje, pkt 5.7.3 angående vassdrag. Her heter det 
at «Veianlegget skal i minst mulig grad påvirke vannstrømmen ved 200-års flom med klimapåslag 
negativt.» 

Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene 
og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for 
landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet, der det vil være viktig å legge veglinja slik 
at minst mulig dyrka jord berøres eller oppsplittet, at det bygges driftsunderganger mv. Se også 
tematisk omtale av merknader, kap 2.6. Evt. jordskifte vil bli vurdert av Nye Veier AS i det videre 
planarbeidet.  
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Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplanen.  Det foreslås nye 
planbestemmelser og retningslinjer, pkt 2.6.1 og 5.3 (jordvern) og 5.7 (vassdrag). 

 

 

5.15 Naturvernforbundet i Rogaland 
Dok.nr. 20/308-38 

 
1. Ny fire-felts motorvei på strekningen må forkastes. Prosjektet vil medføre betydelige 

klimagassutslipp i utbyggingsfasen og generere økt biltrafikk som er i strid med Norges 
klimamål. Økt satsing på biltransport vil underminere trafikkgrunnlaget for Sørlandsbanen og 
nullvekstmålene for biltrafikk til og i byer og tettsteder i landsdelen. Ny E39 med nye 
tilførselsveier og kryss vil uansett trasevalg føre til tap av verdifulle og store naturområder, føre 
til nedbygging av jordbruksjord /kulturlandskap og ha betydelige ulemper for berørte grunneiere. 

 
2. Naturvernforbundet ønsker et alternativ «Null+». Det vil si at man utbedrer dagens E 39 der det 

er behov for bedre trafikkavvikling og økt trafikksikkerhet. Når man velger gjenbruk av dagens 
trase, unngås inngrep i store, sammenhengende og relativt urørte naturområder. I tillegg er det 
få direkte konflikter med viktige naturtyper og ikke konflikt med naturreservater. Viser til SVV sin 
rapport 28.10.2019 (som omtalt under Naturvernforbundet i Agder).  

 
3. Det er med stor ulyst at Naturvernforbundet gjør valg mellom løsninger og traseer/ korrdiorer i 

et prosjekt vi er sterk motstander av. Med det som bakgrunn vil vi foretrekke korridor R1 framfor 
de øvrige alternativene.  

 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Mange av momentene her er også tatt opp av Naturvernforbundet i 
Agder, se kommentarer til deres innspill.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplanen. 

 

 

5.16 Næringsforeningen i Stavanger-regionen 10.01.2020  
Dok.nr. 20/308-39 

Ny E39 er svært viktig for våre medlemsbedrifter for å sikre konkurransekraft og vekstmuligheter for 
næringslivet i Eigersund, Dalane, Rogaland og resten av landet. Usikkerhet rundt viktige 
samferdselsprosjekt kan i verste fall stoppe investeringer og nyetableringer. 
 

• Ønsker alternativ R2 eller R3. Det vil ha høyest samfunnsøkonomisk lønnsomhet og være 
minst konfliktfylt. De samfunnsøkonomiske beregningene ikke er tilstrekkelig utfyllende og 
netto nytte-fordelen som beskrives i alternativ R1 stemmer ikke. Statens Vegvesens 
utredning tar ikke fullt ut høyde for de positive samfunnsøkonomiske konsekvensene R2 eller 
R3 vil kunne gi, både i industriområdet ved Eigestad og økt lokaltrafikk fra Eigersund og 
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Sokndal. Dette gjelder både i et lokalt og et regionalt perspektiv. Vi mener at alternativ R1 vil 
kunne føre til trafikkavvisning for næringstrafikk fra Eigersund og at en heller vil benytte seg 
av «gammel E39» i mye større grad når en skal nordover. Det er i dag en betydelig 
næringstrafikk fra Eigersund og denne skal primært nordover. I dag benyttes hovedsakelig 
Bjerkreimsveien og Tengesdalsveien til næringstrafikken som skal mot nord. Mange 
medlemsbedrifter oppgir at over 80 prosent av deres transporter skal i nordlig retning. 
Trafikkavvisningen fra Eigersund og Sokndal er grovt undervurdert i utredningen, dette må 
hensyntas i mye større grad. Vi savner også i de samfunnsøkonomiske analysene når det 
gjelder potensialet for næringsutvikling på Eigestad og den mertrafikken dette vil medføre. 
Det er regulert et næringsområde på ca 3000 da. Etableringer her vil naturlig benytte seg av 
R2. Vi stiller og spørsmål om det er regnet på tilstrekkelig optimalisering og effektivisering av 
traséene R2 og R3. Etter det vi har grunn til å forstå er det et betydelig større potensial enn 
det som framkommer i planene. Vi har grunn til å forstå at dette vil kunne føre til at 
utbyggingskostnadene for prosjektet vil bli betydelig lavere, bl.a reduserte tunnel-lengder. Vi 
mener og at en kan gjøre grep for å omgå de konfliktfylte områdene i R3 uten at dette vil 
medføre en betydelig merkostnad.  
 

• Effekten av Westlink (tilførselsvegen) vil bidra til å styrke Eigestad-området og påkoblingen til 
Dalane-regionen.  

• Vi mener at en i forbindelse med bygging av ny E39 må legge til rette for jordflytting og 
reetablering av jord der dette er mulig. 

• Vi støtter uttalelsen fra Gjesdal kommune når det gjelder trasévalg (V4a).  
En bedre kryssløsning for Skurve vil kunne styrke veiens samfunnsøkonomiske nytte og 
Skurve som næringsområde. Bør dele krysset ved Bollestad slik at en får av- og påkjøring mot 
nord i det planlagte kryssområdet, mens en har av- og påkjøring retning sør i på Skurve. En 
slik optimalisert kryssløsning vil bedre kunne hindre trafikklekkasje til den «gamle E39». 
 

Tilleggsbemerkning i epost 6.februar: 
Næringsforeningen i Stavangerregionen har levert et høringsinnspill til trasevalget for ny E39 Ålgård – 
Lyngdal Vest. Vi har i vår høring pekt på to andre alternativ enn R1. Både R2 og R3 fremstår som 
billigere og bedre enn R1. 
  
Noe som har utviklet seg parallelt med arbeidet med trasevalg er Norge Mining sitt arbeid med å 
kartlegge drivverdige mineralressurser.  
Vi mener det er kommet flere og tydeligere planer for gruvedrift og estimerte verdier for rundt 300 
milliarder kroner gjør at verdiskapingspotensialet er formidabelt både i et regionalt og et nasjonalt 
perspektiv. 
Vi er kjent med at de mest interessante og mest lovende områdene ligger i området R1 går gjennom. 
Vi frykter at et valg av R1 vil både forsinke prosjektet og gjøre det mindre gjennomførbart.  
  
Næringsforeningen i Stavangerregionen er derfor særlig bekymret for et eventuelt valg av alternativ 
R1.   
Vi har fått bekreftet at Norge Mining kan akseptere og utvikle området om en velger alternativ R2 og 
at dette alternativet vil være betydelig mindre konfliktfullt. 
  
Vi håper disse innspill vil tas med i vurderingen.   
 
 
Statens vegvesens kommentar: 
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1. Beregninger i konsekvensutredningen viser at R1 vil få best netto nytte. Regional utvikling er 
beheftet med mye usikkerhet og vanskelig å fange opp i en KU for et vegprosjekt. 
Utredningene som er gjort av Vista Analyse viser at R2 er bedre enn R1 for 
Egersundsområdet, men dårligere for områder lenger sør siden disse da får lenger veg til 
Stavangerregionen. R2 vil gi en bedre avlastning enn R1 på fv. 4296, Tengesdalsveien (tidl. fv. 
51) og fv. 44. Men dersom Lomeland – Eigestad/ Westlink bygges, viser beregningene at 
begge alternativene vil overføre relativt mye trafikk fra fv. 4296 til rv. 421. Hvis det ikke 
bygges noen ny snarvei fra Krossmoenveien mot E39 nordover vil ikke R1 gi noen avlastning 
av Tengesdalsveien. Se før øvrig kommentarer til Eigersund kommune sine innspill. 
Næringsområde på Eigestad har et stort potensial for næringsutvikling i både Bjerkreim og 
Eigersund kommune, med en kort tilførselveg fra Kryss Sagland på R2/R3. SVV er enig i at det 
er mulig å redusere kostnadene. Veglinja skal optimaliseres i neste planfase, uavhengig av 
valg av korridor. Potensialet for kostnadsbesparelser er trolig noe større for R2/ R3 enn R1. 

2. Vi er enig i at bygging av Westlink vil være positivt. En tilførselsveg vil være 
samfunnsøkonomisk lønnsom. Men den er ikke direkte tilkoplet ny E39, og SVV mener det 
ikke kan knyttes rekkefølgekrav til byggingen. Spørsmålet om tilførselsveger er behandlet 
innledningsvis, se tematisk omtale av merknader kap 2.4. 

3. Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 og 5.3 i 
planbestemmelsene og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord 
og avbøtende tiltak for landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet Se også 
tematisk omtale av merknader, kap 2.6. 

4. Endelig kryssløsning ved Bollestad/Skurve vil bli avklart i reguleringsplanarbeidet. Se også 
tematisk omtale av merknader, kap 2.3 og vår kommentar til Gjesdal kommune sitt innspill.  

 
Kommentar til tileggsbemerkningen: 
SVV er enig i at hensynet til utvinning av mineralressursene må tillegges stor vekt. Hensynet til 
utvinning av mineralressursene er omtalt innledningsvis, se tematisk omtale av merknader, kap 2.5.  

Konklusjon 
For ny E39 er det to aktuelle løsninger for å redusere konflikten med mineralressursene: 
- anbefale korridor R2 
- anbefale korridor R1 med justering på en ca. 5 km lengde   
Det er tatt inn et to nye pkt 2.6.1 og 5.3 (jordvern) i planbestemmelsene og retningslinjene. 

 

 

5.17 Agder og Telemark bispedømmeråd 
Dok.nr. 20/308-40 

Både Bakke kirke og Feda kirke er vernede kirker og skal behandles som kulturminner.  
 
Forbi Feda vil økt fart og ny bro vil kunne ha konsekvenser i forhold til kirken som kulturminne og i 
forhold til bruken av gravplass som stille sone. Gravplasser har anbefalt støygrense på max Lden55 
dBA ved veg. Støyrapporten viser at ny E39 ikke gir støy over 55 db. Visuelt sett vil innvirkningen 
avhenge av hvordan ny bro plasseres i forhold til eksisterende.  
 
Forbi Bakke kirke på Sira vil valg av trase og plassering i terreng være avgjørende både med hensyn til 
visuell og støymessig påvirkning. Særlig vil en plassering av vegen i Korridor A1 kunne bli synlig fra 
kirken, dette avhenger av plassering i terreng. Dersom dette alternativet velges må det først 
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utarbeides gode illustrasjoner som kan vurdere vegens påvirkning som omgivelse til kirken. Utfra 
fagrapport støy og medfølgende støysonekart vil Bakke kirke og gravplass i Korridor A1 kunne havne 
innenfor gul støysone 55-65 db. Dette er over anbefalte verdier, Vi forutsetter at kravene overholdes 
enten ved plassering, støyskjerming av veg eller andre virkemidler. Ved valg av Korridor A2 vil man 
ligge innenfor en akseptabel støygrense på 40<= …50<=db. 
Forutsetter at de nevnte forholdene ivaretas på reguleringsplannivå.  
 

Statens vegvesens kommentar: 
Feda kirke vil bli svært lite påvirket av ny E39, da ny bru vil komme på nordsida av dagens E39-bru. 
Hvordan den nye brua blir utformet og plassert i terrenget vil være viktig i forhold til kulturmiljøet i 
Feda og må vektlegges ved utarbeidingen av reguleringsplan. Dersom Nye Veier sitt alternative 
forslag til trase velges vil ny E39 ikke gå gjennom Feda.  

Vi er enig i at alternativ A2 ville vært best i forhold til støy ved Bakke kirke. Eksempellinja for valgt 
korridor A1 er lagt i god avstand, ca 500m fra kirka, men den blir liggende innenfor gul støysone, 55-
65 db uten tiltak. I reguleringsplanarbeidet må det planlegges støyskjermingstiltak langs E39 slik at 
støynivået blir akseptabelt. Planbestemmelsene (pkt 2.1.4.) fastslår at retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging, T1442 skal legges til grunn for arbeidet med reguleringsplan.   
I reguleringsplanarbeidet blir det også viktig arbeide videre med detaljutforming, detaljert plassering 
av veg og bru for best mulig landskapstilpasning i kulturmiljøet rundt kirka. I plankartet er det lagt inn 
hensynssoner og korridoren er innsnevret for å sikre den beste plasseringa av veganlegget i 
landskapet.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

 

5.18 Norges Automobil-Forbund, Stavanger og omegn 
 Dok.nr. 20/308- 48 og 54 

(Dokumentet er registrert to ganger.) 
Ny E39 må imøtekomme både høy trafikksikkerhet og trafikkvekst, og høy tungtransportandel. 
Krever at trafikantene får: 

- Fire felts motorveg og 110 km/t 
- Finansieres i løpet av levetiden på 50 år. 
- Rentebelastning nærmest mulig 0% 
- Gunstigst mulig bompengeinnkreving. SVV må kalkulere ved 30, 40 og 50 års innkrevingstid.  
- Arbeidet må startes opp så raskt som mulig, og maks 10 års anleggsperiode. 
- «Den vedtatte statlige plan legges til grunn». Enkeltkommuners innspill og særinteresser må 

ikke gi forsinkelser.  
 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Planforslaget legger til rette for fire felts motorveg og 110 km/t. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplanen.   
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5.19 Dalane Produsentlag 
Dok.nr. 20/308-50 

Laget består av 53 melkeprodusenter i Eigersund, Sokndal og Sirdal. 
Korridorene (inklusive tilførselsveger) R1 berører ingen av «deres» melkebruk. R2 berører 3 
melkebruk og R3 berører 15 melkebruk. R2 og R3 bør forkastes. R1 er det beste alternativet i forhold 
til arealregnskap og oppdeling av gårdsbruk og «alternativ V2A fremstår som en fornuftig og god 
løsning». Det er viktig med avbøtende tiltak som underganger og viltgjerder. Tap av jordbruksareal 
erstattes med nydyrking 5daa.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Avbøtende tiltak som underganger og viltgjerder vil være viktige tema 
som vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. Som følge av mange innspill (omtalt 
ovenfor) foreslår vi at et nytt pkt. 5.2 ang vilt innarbeides i retningslinjene.  

Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene 
og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for 
landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet, der det vil være viktig å legge veglinja slik 
at minst mulig dyrka jord berøres eller oppsplittet, at det bygges driftsunderganger mv. Se også 
tematisk omtale av merknader, kap 2.6. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplanen.  I planbestemmelsene og 
retningslinjene foreslås et nytt pkt. 5.2 (vilt) og to nye pkt.2.6.1 og 5.3 (jordvern). 

 

 

5.20 Helleland Sau og geit  
Dok.nr. 20/308-51 

Laget består av 72 medlemmer. I 2019 var det 13.000 vinterfora sauer i Eigersund kommune. Støtter 
uttalelsen fra Innbyggerne i Helleland. Berømmer prosessen og høringsdokumentene framstår som 
godt bearbeidet.  R2 og R3 bør forkastes. R1 er det klart beste alternativet: 

- Gir minst arealbeslag og lavest negative virkninger for Helleland.  
- Best for natur, klima, lokalmiljø og støyutbredelse.  
- R2 og R3 vil sette en stopper for nye boligområder med opptil 150 tomter. 
- R2 og R3 berører områder med tetteste bestand av hjort. Store behov for viltgjerder og 

underganger. 
- R1 er best for landskapsbilde og R2 påvirker INON-området Navarsheia 
- R1 berører 13-16 landbrukseiendommer (8-10 aktive bruk) 
- R2 berører 26 landbrukseiendommer (23 aktive bruk) 
- R3 berører 27 landbrukseiendommer (31 aktive bruk) 
- For øvrig samme momenter som Dalane produsentlag.  
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Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Avbøtende tiltak som underganger og viltgjerder vil være viktige tema 
som vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. Som følge av mange innspill (omtalt 
ovenfor) foreslår vi at et nytt pkt. 5.2 ang vilt innarbeides i retningslinjene.  

Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene 
og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for 
landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet, der det vil være viktig å legge veglinja slik 
at minst mulig dyrka jord berøres eller oppsplittet, at det bygges driftsunderganger mv. Se også 
tematisk omtale av merknader, kap 2.6. 

Konklusjon 

Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplanen.  I planbestemmelsene og 
retningslinjene foreslås et nytt pkt. 5.2 (vilt) og to nye pkt. 2.6.1 og 5.3 (jordvern). 

 

5.21 Bjerkreim næringsforening 09.01.2020  
Dok.nr. 20/308-58 og 102 

Ønsker R1 som gir best samfunnsnytte med raskest og kortest trase. 
Forslag til endringer: 
1. Kryss i Holmen vert flytta til Svelaodden. Areal for tilførsleveg til kryss i Holmen kan fjernast frå 
planen. 
2. Planområdet på Vikeså blir om nødvendig utvida slik at det er mogleg å legga traseen over Svela 
vest for Kuåsen. Dermed kan vegen og bru over dalen skjermast betre frå bustad- og landbruks-
området ved Vikeså sentrum. 
3. Avgrensing av planområdet på Storrsheia blir trekt ned mot vassdraget. Vestre avgrensing bør i 
størst moglig grad følgja dagens E39. 
4. På Bue bør planområdet avgrensast til området nord-aust for dagens E39, og utvidast mot 
nordaust for å gi plass til kryss og tilhøyrande funksjoner. Det gir betre avgrensing mot eksisterande 
busetnad og landbruksareal. 
 
Begrunnelser: 

- Kryss og kollektivknutepunkt på Svelaodden sikrar eit attraktivt kollektivtilbod i gang-avstand 
til kommunesenteret på Vikeså og gir sentrumsnær tilgang til kollektivtenester som bind 
saman ein stor bu- og arbeidsregion. Utan kollektivknutepunkt på Svelaodden er det 
urealistisk å få slike kollektivmogligheiter for kommunesenteret. Spesielt viktig for studenter 
som er avhengig av kollektivtrafikk.  

- Knutepunkt bør plasseres nær Vikeså, som har handel og sentrumsfunksjonar, som bør 
utviklast vidare. Kryss på Svelaodden gjer det naturleg å nytta og utvikla allereie etablerte 
sentrumsareal på Vikeså. Dermed unngår ein press på nye landsbruksområde. 

- Dei korte avstandane som følgje av ny E39, gir nye muligheter. Med tanke på den sentrale 
plasseringa eit kryss ved Vikeså vil få, vil det på Vikeså kunne etablerast servicefunksjonar for 
heile regionen. 
 

- Ein trase med kryss på Svelaodden kan oppnå jamn stigning og færre høydemeter frå 
Ørsdalsvatnet til tunnelinnslag på Svela. Gir mindre utslepp og mindre støy.   

- R1 følger dagens E39, mens R2/R3 vil ha vesentleg negativ innverknad på kulturminne, 
naturmiljø og landskapsverdiar på grunn av store inngrep i forholdsvis urørte område mellom 
Sagland og Bue. 
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- Med kryss på Svelaodden vil også lokaltrafikk til/frå Vikeså i større grad nytta ny E39 i stedet 
for Vikesåbakkane, som neppe får samme vedlikeholdsstandard som i dag. Dermed får ein 
mest mogleg trafikk over på ein ny og tryggare veg, og mindre trafikklekkasje. 

- Kryss på Svelaodden reduserer presset på landbruksareal. På Bue må kryss og veg plasserast 
slik at ein tek høgde for framtidig press i kryssområdet, samtidig som framtidig drift i 
jordbruket blir hensyntatt. 

 
Øvrige kommentarer: 

- Ny E39 bidrar til utvidet arbeidsmarkedsregion og kollektivtransport er viktig for å kunne 
rekruttere kompetanse til Bjerkreim.  

- For å unngå at tungtrafikk frå industriområdet på Skurve fortsetter å bruka dagens E39 til og 
frå Bue, er det viktig at ny E39 får ei lokalt tilpassa kryssløysing på Skurve. Et to-delt kryss 
mellom Bollestad og Skurve er ei god løysing for å få tungtrafikken over på ny, trafikksikker 
E39. 

- Tilførsleveg mellom kryss ved Årrestad sør og Sirdalsvegen vil ha stor samfunnsnytte og gir 
kort og trafikksikker adkomst til ny E39. Tilførslevegen vil også bidra til at trafikantar på 
Sirdalsvegen til og frå Stavanger bruker ny E39 framfor dagens E39. Vil vurdering av 
samfunnsnytten gå til fordel av V2a? 

- Kryss ved både Årrestad sør og Årrestad nord opnar opp for å kunna etablera et viktig 
knutepunkt mellom buss, jernbane og "park and ride". 

- God tilførsleveg for trafikk frå Sokndal og Eigersund til ny E39 er viktig for regionen. 
 
Brev nr 2 fra Bjerkreim Næringsforening, dokument nr 20/308-102 

 
 
Viss ein finn det naudsynt å justera trase på grunn av mineralførekomstar, så vil vi be om at 
Vegvesenet vurderer å føra R1 over Grøndøl og kryssa Sirdalsvegen ved Åmot, som illustrert. Det kan 
då vera fornuftig å flytte krysset ca 2 km vestover, til Grøndøl. Frå Grøndøl vil det vera gode 
muligheter for etablera tilførslevegar, også mot Sirdalsvegen via Årrestadvegen. I første omgang kan 
Årrestadvegen oppgraderast, slik at denne kan fungera som tilførselsveg mot Sirdalsvegen. Om det i 
framtida vert etablert eit gruveområde som kjem i konflikt med tilførsleveg dagens Årrestadveg, så 
kan ein ny tilførsleveg seinare leggast ned same dalføre som jernbanelinja går i. Ein slik veg kan gå på 
nordsida av dalføret og knytast opp mot Sirdalsvegen. Tilførsleveg til Sirdalsvegen kan dermed 
etablerast utan å koma i direkte konflikt med mineralførekomst. Kryss i Grøndøl vil kunne vera eit 
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effektivt knutepunkt for omliggande tettstader samt tilrettelagt for eventuelt næringsområde og 
framtidig gruvedrift. 

 
SVV sin illustrasjon av alternative veglinjer for å unngå mineralforekomstene, med Næringsforeninga 
sitt forslag til kryssplassering.  
 
Statens vegvesens kommentar: 

1. SVV foreslår å flytte krysset til Svelaodden dersom R1 velges, Se tematisk omtale av merknader, 
kap 2.3 og kommentarer til innspill fra Bjerkreim kommune. 

2. SVV mener det ikke er behov for å utvide planområdet ved Kuåsen. Det er sett på muligheter for 
å legge linja mer mot vest, men dette gir geometriske utfordringer.  

3. Vi ønsker å beholde plangrensa som vist ved Storrsheia, for å beholde mulighetene for å 
optimalisere veglinja i reguleringsplan.   

4. Innspill om kryssplassering på Bue vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. Dersom 
det blir behov for å utvide planområdet må det gjøres tilleggsutredninger i reg.planarbeidet. 

 
Spørsmålet om tilførselsveger er behandlet innledningsvis. Se tematisk omtale av merknader, 
kap.2.4.  

Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.1.6 i planbestemmelsene og 
retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for 
landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet, der det vil være viktig å legge veglinja slik 
at minst mulig dyrka jord berøres eller oppsplittet, at det bygges driftsunderganger mv. Se også 
tematisk omtale av merknader, kap 2.6. 

SVV er enig i at det må tas sterke hensyn til utvinning av mineralressursene.  
Se tematisk omtale av merknader kap. 2.5 og kommentarer til Direktoratet for mineralforvaltning.  

Konklusjon 

Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplanen.  I planbestemmelsene og 
retningslinjene foreslås to nye pkt. 2.6.1 og 5.3 (jordvern). 
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5.22 Bjerkreim Bondelag  
Dok.nr. 20/308-62 

Ingen av traseene er gunstige for landbruket i Bjerkreim. Bondelaget mener ny E39 kan gjøre store og 
ubotelige skader for bygda, både for oss i landbruket, men også for de som får ny E39 tett opp mot 
egne hus og bygninger.  
Det verste er kryss i sentrum, enten i Holmen eller på Odden, det være svært ødeleggende for 5 til 6 
gårder. Landbruksbygda Bjerkreim trenger ikke avgi areal til 2 kryss, det er mer en nok med et kryss 
på Bue. Den trafikken som skal til Vikeså, eller videre gjennom bygda har fortsatt "gamleveien" til og 
fra Bue eller neste kryss sørover. Her kan også busspassasjerer kjøres. Landbruket er også en viktig 
næring i sentrum og der er det ingen plass til å "makedele", eller flytte dyrka mark, ei heller dyrke 
mer. Derfor er det så viktig at vi får beholde det vi har av landbruk i sentrum. Korridorbredden som 
er tegnet ved kryss er for bred og den må innskrenkes. Må vi velge, så vil vi ha en grundig uttredelse 
av kombinasjon R1 og R2 som er et forslag fra Egil Svela. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV innser at ny E39 og de to kryssområdene beslaglegger dyrka jord, 
men vi mener det er behov for de to kryssene i Bjerkreim dersom R1 velges. Mellom krysset ved 
Årrestad og krysset ved Bue er det 32 km langs dagens E39. Uten kryss ved Vikeså for alternativ R1, 
vil Egersundstrafikken få svært lang veg før den kommer inn på E39 mot nord og trafikk fra Vikeså/ 
Bjerkreim vil få svært lang veg før den kommer inn på E39 mot sør.  Vi innser at et kryss på 
Svelaodden vil gi press på landbruksarealene inntil Vikeså sentrum; kommunen må styre 
arealutviklingen her. Den viste korridorbredden gir muligheter for å optimalisere plassering og 
utforming av kryssene, og den bør ikke innsnevres. SVV mener «kombinasjonslinja» R1/R2 foreslått 
av Egil Svela ikke bør utredes, se tematisk omtale av merknader, kap 2.3 og kommentar til innspill fra 
Egil Svela, dok.nr. 20/308-66.  

Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene 
og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for 
landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplankartet.  Det foreslås to nye punkt 
2.6.1 og 5.3 (jordvern)i planbestemmelsene og retningslinjene. 

 

 

5.23 Det frivillige skyttervesen pva Flikka Skytterlag  
Dok.nr. 20/308-68 og 74 

(Dokumentet er registrert to ganger.) 
Både A1 og A2 vil føre til at skytebanen må flyttes. Skytterlaget har tidsubegrenset bruksrett og 
skytterlaget har krav på et erstatningsanlegg, som bør stå ferdig før fraflyttingen fra eksisterende 
anlegg. Vi forutsetter derfor at arbeidet med å finne nytt baneområde, med påfølgende regulering, 
utføres i nært samarbeid med oss, og at man benytter spesialkompetanse når det gjelder 
skytebaneregulering. Erstatning må avklares i den videre prosessen. Ønsker møte etter at 
kommunedelplanen er vedtatt. Mulig alternativt areal for ny skytebane er vist på vedlagt kart. Det vil 
være behov for å justere tunnelpåhogg for tilførselsvegen (Til A1) noe, og det må gjøres nærmere 
undersøkelser for å avklare om det foreslåtte området er egnet og for å kartlegge utbredelsen av 
støy fra nytt anlegg.  
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Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering, og vi oppfordrer Nye Veier AS til å ta kontakt med skytterlaget etter 
vedtak av kommunedelplanen for å drøfte videre prosess og mulige løsninger, som må avklares i 
reguleringsplanarbeidet.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

 

5.24 Grunneiere på Skurve næringsområde  (v/Masiv Eiendom)  
Dok.nr. 20/308-71 

Brevet er støttet av 12 virksomheter. Regulert næringsareal på Skurve må holdes utenfor korridoren; 
korridoren må innsnevres. Bestemmelsenes krav om reguleringsplan bør ikke gjelde for områder som 
allerede er regulert og i alle fall ikke for Skurve.  De store høydeforskjellene mellom Dagens E39 og 
næringsområdet vanskeliggjør å bruke dette som anleggsområde for ny veg. Krysset bør deles eller 
strekkes slik at det blir av-og påkjøring til/fra nord ved Bollestad og av/påkjøring til /fra sør på Skurve. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Ettersom Nye Veier AS allerede er i gang med reguleringsplanarbeid, har 
det liten hensikt å vurdere innsnevringer av planområdet nå. Planbestemmelsenes krav om 
reguleringsplan beholdes, se begrunnelse i den tematiske omtalen av merknader, kap. 2.8. 
Kryssplassering og kryssløsninger (evt. deling av krysset) vil bli vurdert og avklart i 
reguleringsplanarbeidet. Se også tematisk omtale av merknader, kap 2.3. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

 

5.25 Eigersund Næring og Havn K F   
Dok.nr. 20/308-73 

Det er viktig å få ny E39. Anbefaler R2. Det er en forutsetning at det blir gode tilførselsveier fra E 39 
til Egersund og Egersund Havn uansett korridorvalg.  
De samlede positive effektene for regionen med R2 er viktigere enn 1,5 mrd lavere netto nytte. Det 
er viktig at trasevalget styrker Eigersunds bo-og arbeidsregion og bidrar til å ta ut potensialet i 
regionale ringvirkninger. R2 er det beste alternativet for Sør-Rogaland som knytter sammen de store 
arbeidsmarkedene og boregionen. Det er et stort potensiale for næringsutvikling rundt krysset ved 
Sagland. Regulerte næringsarealer her ligger bare 500 m fra R2 og 14 km fra krysset i R1. De 14 km vil 
være en bremsekloss i opparbeidelse av dette næringsarealet, som vil kunne gi mange arbeidsplasser 
i Dalane. Ved å velge R2 unngår man å måtte bruke verdifull jordbruksjord til å opparbeide 
næringsparker ved kryss. R1 og ny tilførselsveg fra Årrestad til fv.42 ødelegger for framtidig 
utnyttelse av mineralressurser med en estimert verdi på 300 mrd. Kr. Det er uheldig at dette ikke tas 
med i totalregnskapet ved vegutbyggingen.  
Det er essensielt for Eigersund at ny korridor fra rv.42 opp til dagens E39 blir etablert. Dette 
må innarbeides som et rekkefølgekrav i kommunedelplanen og reguleres samtidig med ny E39. 
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Det må tydeliggjøres i forslag til kommunedelplan at det ikke skal vurderes trafikkregulerende tiltak 
på sideveiene for å tvinge bilister til å benytte ny E39 dersom trafikken på ny E39 blir lavere en 
forutsatt. Uavhengig av valg av trase er det viktig med avbøtende tiltak for landbruket, med 
underganger, jordskifte og nydyrking. Helleland vi få de største ulempene i kommunen og avbøtende 
tiltak for landbruk, drikkevann og beboere er viktig. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Forbindelsen fra rv.42 til E39 vil være samfunnsmessig lønnsom, og SVV 
anbefaler at den bygges. SVV mener imidlertid at det ikke kan knyttes rekkefølgebestemmelser til 
dette, siden tilførselsvegen ikke er direkte tilknyttet ny E39. Se også tematisk omtale av merknader 
ang tilførselsveger, kap.2.4.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

 

5.26 Haugedalen Velforening  
Dok.nr. 20/308-75 

Representerer to hyttefelt ved Dunsævannet med til sammen 27 hytter. Er negativ til A1 som vil 
forringe deres hytteområde. Tre av hyttene ligger i gul støysone. Vi forventer at det iverksettes 
støytiltak på broen før tunnelinnslaget mellom posisjon 17000 og 17500 slik at støyen i- og mest 
mulig omkring hyttefeltene dempes så mye som mulig. Det må også gjøres støydempingstiltak for 
Dunsædveien brukes som turveg og har havnet i rød støysone.  Korridor A2 er det riktige. Det er 
uforståelig med valg av A1 som er langt ut av det som må regnes som framtidig utviklingsområde. 
Det er uforståelig at det kun er fokusert på byggekostnader i et såpass langsiktig prosjekt som en 
Europaveg er.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 

Det gjøres støyberegninger, utarbeides støykart og eventuelle tiltak beskrives i arbeidet med 
reguleringsplanen.    
SVV har en klar anbefaling av korridor A1 siden utbyggingskostnadene er langt mindre enn korridor 
A2. For nærmere begrunnelse viser vi til planbeskrivelsen.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

 

5.27 Jordvernforeningen i Rogaland  
Dok.nr. 20/308-76 

Gir ros for en åpen og god planprosess. Korridoren gjennom Søylandsdalen er minst skadelig for 
dyrka jord, forutsetter at en ikke går videre med planer om kort tunnel på Kyllingstad. På Bollestad, 
Haraland og Kydland vil det gå mye jord, men traseen bør justeres for å bli mer skånsom, som vist i 
innspill fra Gjesdal Bondelag. Fylling i Ytre Kydlandsvann er en god løsning, og krysset på Bue bør dras 
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ut i vannet og inn i fjellet. Anbefaler alternativ R1 med kryss på Svelaodden. Traseen fra 
Saglandsbakkane til Svela bør vurderes dersom R1 ikke velges. Anbefaler nordre trase på Ualand 
(V2a). Tunnelmasse kan brukes til å etablere et næringsområde i tilknytning til krysset (dvs Årrestad 
nord) og nye landbruksarealer.   Ved Moi bør traseen flyttes nordvest for dyrka mark og krysset bør 
bygges i Hovsvatnet.  
 
Der kryss blir plassert ved dyrka jord, må det bare legges til rette for busstopp med tilhørende 
parkering. Næringsareal må legges til uproduktiv grunn. Tunneler, fjellskjæringer og fyllinger i vann 
må brukes der det kan spare dyrka jord. Lavere fartsgrense med lavere krav til svingradier kan spare 
matjord.  Matjord som berøres må benyttes til å lage ny dyrka mark, bør kontakte Norsk 
Landbruksrådgivningsslik at det gjøres på rett måte. Det må nydyrkes to da for hvert da som blir 
nedbygd. Midtrabatt bør ikke være breiere enn 3 m. Vegskråninger bør slakes ut. Underganger 
makebytte, mv må avklares tidlig. 
 
Det er selvmotsigende å bygge en dyr 4 feltsveg som er samfunnsmessig ulønnsom. Er tvilende til 
trafikkprognosene som viser stor trafikkvekst. Det er på tvers av alle politiske mål å legge opp til å 
overføre trafikk fra buss og tog til bil.  
 

Statens vegvesens kommentar: 
Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene 
og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for 
landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet, der det vil være viktig å legge veglinja slik 
at minst mulig dyrka jord berøres eller oppsplittet, at det bygges driftsunderganger mv. Se også 
tematisk omtale av merknader, kap 2.6. 
Det er riktig at ny fire felts veg ikke vil være samfunnsmessig lønnsom med de kostnadene som er 
lagt til grunn i kommunedelplanen. Den beregnede trafikkutviklingen er basert på reisevane-
undersøkelser, samt estimater for befolkningsutvikling og økonomisk vekst. Befolkningsutviklingen 
baserer seg på Statistisk Sentralbyrå sitt estimat for utviklingen fremover med utgangspunkt i 
middels fruktbarhet, middels levealder, middels innvandring, og middels innenlands flytting.  SVV sitt 
oppdrag har vært å utarbeide en kommunedelplan for ny fire felts E39. Hva som faktisk skal bygges, 
vil bli avklart av Nye Veier As i den videre planlegginga.  

Konklusjon 

Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplanen.  I planbestemmelsene foreslås 
to nye pkt. 2.6.1 og 5.3 (jordvern). 

 

 

5.28 Egersund Senterparti   
Dok.nr. 20/308-80 

Støtter anbefaling av R1. Det er viktig å få ny E39. R1 vil bidra til gode regionale løsninger på tvers av 
kommunegrensene, og bidra til å styrke bo og arbeidsregionen og trafikkgrunnlaget for ny E39. 
Dalane vil samlet sett nyte godt av R1: 

- Sokndal - korteste vei til ny E39 blir via Eide til Årrestad, dette genererer mer trafikk på E39 
og Egersund unngår økt trafikkbelasting gjennom sentrum. (Sammenlignet med R2 kryss 
Sagland). 

- Lund - Muligheter for å ta del i næringsutvikling på kommunegrensen til Eigersund.  
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- Bjerkreim og Eigersund - minst mulig inngrep og beslagleggelse av fruktbare 
jordbruksområder. Gode muligheter for næringsutvikling med tilknytning til jernbane på 
Årrestad. 

 
Argumentasjon for R1: 

- R1 gir minst beslag av landbruksareal og berører færrest grunneiere, og er best for 
kulturlandskapet. Beiteressursene er svært viktige.  

- Uavhengig av valg av korridor for ny E39, er det viktig at det er fokus på avbøtende tiltak for 
de eiendommene som blir berørt og spesielt de som er i aktiv drift. Dette bør primært skje 
gjennom jordskifte/makebytte. 

- Tunnelmasser fra Oksafjell vil kunne brukes til oppdyrking av arealer og gi et enda bedre 
arealregnskap enn R2. Tunnelmasser kan også brukes ved opparbeiding av nytt 
næringsområde ved kryss Årrestad.  Der er jernbanetilknytning og det kan etableres et 
kollektivknutepunkt for hele regionen.  

- Hellelandsbygda er viktigste område for landbruk i Eigersund, og berøres minst av R1. 
Kvaliteter som skole, barnehage og lokale arbeidsplasser «er sårbare og blir utsatt dersom R2 
velges.» 

- Mulighetene for boligutvikling ved Strømstad og Ramsland blir forringet dersom R2 velges. 
- R1 er best i forhold til drikkevannskilden. 
- «Det må legges til grunn at mineralutvinningen skal foregå i underjordisk gruve. Dagbrudd vil 

ikke kunne forenes med fremtidig bosetting på Helleland. Ved underjordisk drift vil R1 være 
liten ulempe.» 

- Tilførselsveiene Rv42 Krossmoen-Nese og Årrestad-Fv42 er viktige og må inkluderes som et 
rekkefølgekrav og reguleres samtidig med ny E39.  

 
Statens vegvesens kommentar: 
For forholdet mellom korridor R1 og R2 vises til tematisk omtale i Kap. 2.1. 

Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene 
og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for 
landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet, der det vil være viktig å legge veglinja slik 
at minst mulig dyrka jord berøres eller oppsplittet, at det bygges driftsunderganger mv. Se også 
tematisk omtale av merknader, kap 2.6.  

Spørsmålet om tilførselsveger er omtalt innledningsvis. Se tematisk omtale av merknader, kap 2.4.  

Forøvrig tas innspillet til orientering.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. Det foreslås to nye pkt. 2.6.1 og 
5.3 i planbestemmelsene og retningslinjene (jordvern). 

 

 

5.29 Rogaland Bondelag  
Dok.nr. 20/308-81 

Det har vært en god prosess i kommunedelplanarbeidet og ser fram til fortsatt godt samarbeid. Viktig 
å involvere grunneiere tidlig i prosessen angående plassering av krysningspunkt og underganger, 
anlegg og anleggsperiode, makebytte, fyllinger, nydyrking, gjerdehold og gjerdevedlikehold, 
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fragmentering av dyrka jord og beite, samt driftsulemper ellers. Nedbygging av dyrka og dyrkbar jord 
er uheldig, og det skal tilstrebes at netto areal dyrka jord ikke reduseres innen planområdet, men 
økes, med mål om 10 daa for hver daa som går tapt. Beitearealer er viktige og må ivaretas.  
Planbestemmelsene med krav om reguleringsplan for alle tiltak er uheldig og må endres. Må ikke 
sette krav til reguleringsplan for tiltak i tråd med LNFR-formålet, dersom det åpenbart ikke er 
motstrid med kommende reguleringsplan for E39. Viser til Eigersund kommune (sak 082/19): 
«Bestemmelsene synes å legge flere restriksjoner på arealene som omfattes av planen. Det kan 
medføre at det må gis en rekke dispensasjoner for å få godkjent relativt små og kurante tiltak 
innenfor planområdet. Det bør være mulig å innrette bestemmelsene på en måte som ivaretar 
intensjonene, men uten å sette så mange restriksjoner.» 
 
Kryss mellom E39 og FV 504 må ligge som foreslått i R1, også om R2 velges. Denne 
kryssplasseringen vil spare mye matjord, og er ønsket av grunneierne på Bue. Støtter grunneiers 
innspill om regulering til serviceformål på østsiden av dagens E39. Nytt oppfylt areal i Ytre 
Kydlandsvatnet må dyrkes opp. Ved Hovsvatnet må traseen flyttes nordøst for dyrka areal, og 
fortsette med fylling i vannet, før den treffer nåværende E39. Viser til uttalelsene fra Gjesdal, 
Bjerkreim, Lund og Helleland bondelag og støtter disse.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 
og 5.3 i planbestemmelsene og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord 
og avbøtende tiltak for landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet, der det vil være 
viktig å legge veglinja slik at minst mulig dyrka jord berøres eller oppsplittet, at det bygges 
driftsunderganger mv. Se også tematisk omtale av merknader, kap 2.6. 
 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. Det foreslås to nye pkt. 2.6.1 og 
5.3 i planbestemmelsene og retningslinjene (jordvern). 

 

 

5.30 Forum for natur og friluftsliv Agder   
Dok.nr. 20/308-84 

Brevet er sendt på vegne av 4H, Botanisk forening, DNT, Lister friluftsråd, Naturvernforbundet, NJFF, 
Zoologisk forening.  
Det er foreslått at ny vei skal komme i et nytt område i forhold til dagens E39, derfor vil 
utbyggingen føre til store inngrep og negative konsekvenser for naturmangfold og friluftsliv i 
planområdet. Ved en så stor utbygging blir den samlede belastningen på naturmangfold og friluftsliv 
stor. Nye E39 skal i tillegg ha en vegstandard som fører til barriereeffekt og fragmentering. Det må 
legges stor vekt på ikke-prissatte konsekvenser som naturmangfold og friluftsliv ved valg av 
veialternativ. Må tilpasse seg terreng og legge til rette løsninger som kan virke avbøtende på 
konsekvensene for naturmangfold og friluftsliv. Må ha passeringspunkter der turløyper og veier som 
er viktige for lokalsamfunnet krysser ny vei. Viltpassasjer må legges der det er naturlige vilttrekk. Her 
er det nødvendig med kunnskapsinnhenting. Vi ber om en grundig utredelse og mulighet for 
medvirkning fra frivillige interesseorganisasjoner i det videre arbeidet. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV har lagt stor vekt på ikke prissatte konsekvenser ved anbefaling av 
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korridor. Detaljerte tilpasninger i forhold til naturmangfold og friluftsliv vil bli gjort i arbeidet med 
reguleringsplan.  
Vi foreslår et nytt punkt i retningslinjene, pkt. 5.2: Det skal bygges tilstrekkelig med planfrie 
faunapassasjer til at ny E39 Lyngdal vest-Ålgård ikke blir en betydelig barriere for vilttrekk. Oppdatert 
kunnskap skal legges til grunn for plassering og utforming av faunapassasjer og tilliggende terreng for 
å sikre deres funksjon.  

Tiltakets påvirkning på trekkrutene for viltet, plassering av viltkrysninger, hensyn til turløyper, m.v, vil 
være svært viktige forhold som Nye Veier As vil følge opp i reguleringsplanarbeidet.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplankart. I retningslinjene er det 
foreslått et nytt punkt 5.2. (Vilt) 

 

 

5.31 Jordvernutvalet i Bjerkreim Bondelag  
Dok.nr. 20/308-86 

«Støttar fullt ut ei utgreiing av Egil Svela sitt forslag til val av trasè for E39 gjennom Bjerkreim. 
Denne kombinasjonen av R1 og R2 vil leggje beslag på minst dyrka jord for sjølve vegen og vil opne 
for langsiktig bevaring av matjord. Det vil ha avgjerande betydning for Dalane som region at Eigestad 
industriområde får best mogleg tilkomst til E39 ved eit kryss på Sagland. (……). Korridor R1 med kryss 
i Holmen vil automatisk føre til stort press på matjorda der, og på sikt føre til omfattande 
nedbygging. Krysset på Bue vil også leggje press på matjorda der. (…..) Jordvernutvalet er sterkt 
kritisk til metodane som blir brukt i berekning av samfunnsnytte for vegen. Det blir lagt for einsidig 
vekt på trafikantnytten for gjennomgangstrafikken, lokale og regionale konsekvensar blir ikkje tatt 
godt nok omsyn til.» 
 
Statens vegvesens kommentar: 
SVV kan ikke anbefale en utredning av Egil Svela sitt forslag til trase, kombinasjon av R1 og R2. Se vår 
kommentar til innspill fra grunneierne på Svela v/Egil Svela, dokument 66. Innspillet tas til 
orientering.  

Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 og 5.3 i planbestemmelsene 
og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord og avbøtende tiltak for 
landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet, der det vil være viktig å legge veglinja slik 
at minst mulig dyrka jord berøres eller oppsplittet, at det bygges driftsunderganger mv. Se også 
tematisk omtale av merknader, kap 2.6. 
 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. Det foreslås to nye pkt. 2.6.1 og 
5.3 i planbestemmelsene og retningslinjene (jordvern). 
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5.32 Gjesdal Bondelag  
Dok.nr. 20/308-89 

Er imponert over prosessen så langt, og lokal enighet om korridor i Søylandsdalen. «Veien skal gi 
minst mulig fotavtrykk på landbruksjord. Ved beslag av 1 daa fulldyrka jord er målet å tilbakeføre 10 
daa fulldyrka jord, dette med bruk av slake skråningar av overskotsmassar som tilbakeføres til dyrka 
jord eigd av bonden.»  
Det er viktig å finne en god kryssløsning i Gjesdal som både betjener trafikken til og fra 
Ålgård, Fv450 og den voksende næringsområdet på Skurve på en hensiktsmessig og 
miljøvennlig måte. Dette kan løses ved å dele eller strekke krysset slik at det blir påkjøring 
mot nord og avkjøring fra nord i det planlagte kryssområdet på Bollestad mens en har 
påkjøring mot sør og avkjøring fra sør på Skurve. 
 
«Bondelaget ser med stor bekymring og sterk motstand på, NyeVeier sitt arbeid med planar 
utanfor korridor. «Kort tunell Kyllingstad» på korridor Søylandsdalen er særleg 
øydeleggjande for dyrka jord, mulighet for oppfylling til nydyrking og bygda Kyllingstad med 
bustadar og campingplass. Denne korridor utvidinga bør ikkje tillatast.» 
 
Er også negativ til nydyrkingsfond, presentert av Nye Veier 27.11.2019. «Nydyrkingsfond er totalt 
øydeleggjande for strategi om å få 10 daa fulldyrka jord for kvart daa med fulldyrka jord, som ny E39 
tek gjennom Gjesdal. Dyrking for kr 8 000 – 23 000 tusen per daa er ikkje reelt i vårt område om ein 
tek med alle kostnader. Om NyeVeier får dette godkjent, må det stillast krav om kr 50 000 pr daa, og 
at ein må betale inn for to dekar, altså kr 100 000 pr daa inn på fond. Fondet må øyremarkast på 
kommunenivå.» 
Foreslår noen linjejusteringer og korridorinnsnevringer gjennom Søylandsalen, vist på kartvedlegg. 
Gir også noen konkrete landbruksfaglige ønsker og råd. Det er mye hjortevilt i området og det må 
etableres viltgjerde, som må vedlikeholdes av vegeier, langs hele traseen i Gjesdal. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Som følge av mange innspill foreslår vi at det tas inn to nye punkt 2.6.1 
og 5.3 i planbestemmelsene og retningslinjene angående bevaring av matjord. Bevaring av matjord 
og avbøtende tiltak for landbruket vil være viktige tema i reguleringsplanarbeidet, der det vil være 
viktig å legge veglinja slik at minst mulig dyrka jord berøres eller oppsplittet, at det bygges 
driftsunderganger mv. Se også tematisk omtale av merknader, kap 2.6. 
 

Nye Veier AS er i gang med reguleringsplanarbeid og har anledning til å vurdere andre løsninger 
innenfor den viste korridorbredden. Dersom det fremmes andre alternativer som avviker vesentlig 
fra eksempellinja (f.eks. innkorting av tunnelen eller at ny veg berører viste hensynssoner) skal 
konsekvensene dokumenteres i reguleringsplanarbeidet. For omtale av kryssløsninger ved Bollestad 
vises til tematisk omtale av merknader, kap 2.3   

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. Det foreslås to nye pkt. 2.6.1 og 
5.3 i planbestemmelsene og retningslinjene (jordvern). 
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5.33 Risa AS   
Dok.nr. 20/308-104. 

 

 
Merknaden gjelder området ved Bollestad (Kluge) avsatt som båndleggingssone merket H710 og 
området avsatt til «Komb. beb. og anl. form».  Risa AS har i dette området en tillatelse til deponering 
av masser. Området bidrar også til å dekke massebehovet Risa AS har i sin virksomhet, og da ved at 
det hentes ut ferdigvarer (fra uttak av masser) fra tilliggende areal.   
Området for massedeponering på Kluge er ansett som særdeles egnet, og dersom deler av arealet 
blir avsatt som en hensynssone med begrensninger for Risa, vil det ha store konsekvenser – både 
økonomisk og driftsmessig.  Området er avsatt til fremtidig sentralt mottaksområde, som er en del av 
Regionalplanen for massehåndtering på Jæren.    
 
Synes ikke at avgrensningen av hensynssonen er hensiktsmessig. Det ville det vært mer naturlig at 
grensen for båndleggingen gikk på andre siden av veien i forhold til området avsatt til «Komb. beb. 
og anl. form», og ikke gjennom selve området.  
Atkomstveien, som er avgjørende for driften på deponiet ligger også innenfor hensynssonen.  

 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Avgrensingen av båndleggingssonen bør ikke endres. Dette er viktig for å 
gi Nye Veier av handlingsrom for endelig plassering av veglinja i reguleringsplan. Dette planarbeidet 
er allerede i gang, og en avklaring her vil skje ganske fort. Hensyn til deponiområdet, atkomstveg og 
plassering av veglinja vil altså bli avklart i reguleringsplanarbeidet.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 
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6 Innspill fra private grunneiere 
I alt 53 stk. 
Oppsummert innenfor tilhørende kommune.  

 

Kvinesdal kommune:  

6.1 Kåre Svindland 
Dok.nr.15/214615-453 

Dersom Nye Veiers nye forslag over Fedafjorden blir vedtatt bør av- og på kjøringskrysset på Opofte 
flyttes til området ved Handeland (fylkesvei 461). Ved å legge krysset der er det allerede en meget 
god veiforbindelse til Kvinesdal og avstanden østover blir den korteste. Dagens vei fra Opofte til 
Kvinesdal (Åseveien) vil kreve en stor opprustning. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Kryssløsninger må vurderes i forbindelse med Nye Veiers forslag til 
alternativ trase fra Røysgård til kommunegrensa mot Flekkefjord.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.2 Arild Kristensen og Agnar Narvestad 
Dok.nr. 20/308-42  

De er grunneiere på Frøytland. De støtter A2, som en foretrukket trase i forhold til både regional 
utvikling og ikke prissatte konsekvenser. A1 er og noe mer sårbar for klimamessige forhold og 
kjøreforhold om vinteren, og har lengre utrykningstid ved uhell og ulykker på ny E39 enn A2. 
 
Dersom A1 og Nye Veier sitt traseforslag velges, vil vi be om at Nye Veier pålegges å gjøre grundige 
utredninger av flere alternative trasevalg for E39 strekning og tilførselsveier. Et kryss på Frøytland vil 
kunne ha store negative konsekvenser for hus og dyrket mark for veldig mange grunneiere. Dette 
krysset er tegnet inn i et område som er merket på NVEs Aktsomhetskart både for Steinsprang og 
Flom. I og med siste store flom i vassdraget var i 2015 og nylig ras i Kvinesdal (i et annet område 
merket i kartet) finner vi denne plassering merkelig. Støtter høringsinnspill fra andre grunneiere på 
Frøytland. Viser og til Kvinesdal kommune sin høringsuttalelse om at nytt veganlegg ikke må forringe 
Feda som kulturmiljø og boområde. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Korridor A2 er så mye dyrere at den ikke kan anbefales. SVV anbefaler at 
Nye Veier AS sin alternative korridor bør vurderes i egen KU. Her vil også eventuelt kryss på Frøytland 
bli vurdert, og negative konsekvenser må avveies mot nytten av krysset.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan 
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6.3 May Linda & Arild Tesaker   
Dok.nr. 20/308-49  

De er grunneiere og bor på Hausebakken i Feda og måtte for ca. 14 år siden avgi grunn til 
eksisterende E-39. Dagens høybro over Melandsveien var et stort inngrep i omgivelsene våre. Er 
negativ til trase i høybro rett over husene. Det vil ødelegge plassen og gjøre den ubeboelig i 
fremtiden. Store deler av eiendommen ligger langs eksisterende Melandsvei, som vi i dag utnytter til 
skogsdrift, jakt mm. Dette området vil også i stor grad bli berørt av foreslått ny trase. De er derfor 
imot foreslått trasevalg forbi eiendommen og er positiv til Nye Veiers alternative korridor lenger inne 
i fjorden. Denne traseen blir kortere, kostnadsbesparende og vil berøre færre fastboende.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Det er ikke til å unngå at ny E39 berører mange eiendommer og gir arealbeslag og negative virkninger 
for både bomiljø og andre interesser. Dette vil også være tilfellet her. I reguleringsplanarbeidet må 
det ses på detaljutformingen og avbøtende tiltak slik at de negative virkningene begrenses.  

Nye Veiers alternative korridor bør vurderes i egen KU, og kommunedelplanen bør avgrenses til 
kommunegrensen Flekkefjord/Kvinesdal. 
Innspillet tas til orientering.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

 

6.4 Odd Kristian Frøitland og Øystein Tesaker  
Dok.nr. 20/308-56  

De er grunneiere på Frøytland. Dersom Nye Veiers alternative trasse ønskes valgt for E39 vil vi 
påpeke at det eksisterer ytterligere to alternativer som medfører betydelig færre konflikter med 
dyrkbar mark, gårder og bolighus, samt eksisterende industri anlegg sammenlignet med nevnte 
tidligere fremlagt skisser fra Nye Veier. I innspillet er alternative traseer vist med kartskisse og 
grundige beskrivelser. Deres Alternativ (F2a) Budalen vil etter deres vurderinger ha større 
samfunnsøkonomisk gevinst enn alternativ (F2c) Frøytland skissert av Nye Veier. For dette 
alternativet kan man i tillegg vurdere å kutte ut planlagt kryss ved Lølandsvatnet til fordel for ett 
kryss i Lille Melands området som kan ivareta trafikk fra Flekkefjord mot syd og Sirdal mot nord. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Nye Veiers alternative korridor bør vurderes i egen KU, og der bør også 
dette innspillet vurderes. Dersom denne nye korridoren blir valgt, mener vi det vil være behov for 
kryss både ved Lølandsvatn (for kortest forbindelse til Flekkefjord) og i Frøytlandsområdet (for 
kortest forbindelse til Kvinesdal.) 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 
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6.5 Jan Magne Fundal, Vatlandsvegen 8, Feda  
Dok.nr. 20/308-69  

Vegvesenets foreslåtte trase gjennom Feda vil gi miljøskader, spesielt boligfeltene i Refstie med støy 
og den visuelle virkningen av ny bro på ny E39 på utsiden av den gamle. Dette vil forringe 
livskvaliteten for beboerne, trolig uten at de får erstatning. Også på Birkeland vil ny E39 gi betydelige 
konsekvenser og vil forringe rekreasjon- og fritidsmulighetene i Birkelandsmarka vesentlig. Anbefaler 
derfor at Nye Veiers trase via Frøytland som krysser fjorden nærmere Kvinesdal utredes. På Frøytland 
er det bare noen få hus og kun tre av disse har fast bosetning. Konsekvensene av ny veg vil her 
ramme bare noen få mennesker.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det er ikke til å unngå at ny E39 uansett valg av korridor berører mange 
eiendommer og gir negative virkninger for både bomiljø, friluftsliv og andre interesser. Dette vil også 
være tilfellet her. Boligområdet på Refstie vil komme i gul støysone der det skal vurderes støytiltak. I 
reguleringsplanarbeidet må det ses på detaljutformingen og avbøtende tiltak slik at de negative 
virkningene begrenses. Dersom Nye Veier AS sitt forslag via Frøytland blir valgt, vil inngrep i 
Feda/Refstie unngås.  

 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

Flekkefjord: 

6.6 Agnar Klungland, Gyland 
Dok.nr. 15/214615-468 og dok.nr. 20/308-77  

- Veg forbi Lølandsvann bør endres litt til å gå litt lenger vest eller sør så ikke Gausdalgrenda raseres 
så sterkt og krysset bør vurderes sør for bebyggelsen på Gausdal.  
- krysset vil få så stor betydning at plass for servicebygg - kafe- næringsbygg bør vurderes 
- gode tilførselsveger og spesielt Løland-Flikka er viktig 
- tilknytning til jernbanen er viktig. Mye taler for at forbindelse til Flekkefjord i framtida vil skje via 
Gyland stasjon videre på fv. 466 til Løland og videre ny tilførselsvei til Flekkefjord. Foreslår også 
bussruter E39-Gyland stasjon -Sirdal.  
- er positiv til ny trase over Frøytland som vil gi mindre inngrep i naturområder. Tilførselsveien 
Flekkefjord – Birkeland/ Frøytland bør utbedres. 
- Kanskje kan Løland som kryss kuttes hvis der blir god tilførselvei fra Flekkefjord til Frøytland og 
Gyland/Sirdal/Fjotland til E 39 med en oppgradering av strekningen Klungland – Frøytland. (f. 903) 
Det som spares med å droppe Lølandskrysset, kan brukes til tilknytningsveier / lokalveier. 
 
I dokument nr. 77 har han noen tilføyelser. Presiserer at kryss på Frøytland gir enklere påkopling for 
Kvinesdal og justeringer kan gi bedre løsning på Gausdal.  
 

Statens vegvesens kommentar: 
Innspillene tas til orientering.  

Konklusjon 
Innspillene medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 
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6.7 Oppsitterne på Glendrange, Lilledrange og Stordrange  
Dok.nr. 15/214615-470  

De representerer 75 grunneiere og støtter SVV sin anbefalte trase. Er redd andre og dyrere traseer vil 
forsinke prosjektet. Har vedlagt innspill de sendte til planprogrammet, (dette er tidligere 
kommentert av SVV). Dersom A2 skulle bli valgt har de innspill til linjeføring og detaljutforming: 
- Foreslått tunnelløsning må ikke endres. Evt. veg i dagen vil forverre konsekvensene.  
- God åpning i vegfylling ved Lilledrange. 
- Støyskjerming og underganger 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.8 Jørgen Pettersen, Kjell Sigurd Sira, Stein M. Sira, beboere i Sira  
Dok.nr. 15/214615-471 og dok.nr. 20/308-96  

De foreslår et alternativ, A3 som ligger nord for A1 i dagen fra Løland – kort tunnel før bru over 
Sirdalsvannet- tunnel til Tronvik (unngår bru i Tronvik) og til Moen på Moi, se kartforslag. 
Ulempene med A1 er:  

- Deler Sira i 2, ei bygd med nesten 1000 innbyggere  
- Vil være til sjenanse både med tanke på støy og åsyn fra hele bygda  
- Vil være i konflikt med Bakke bru, Norges eldste hengebru fra 1844  
- Vil gripe inn i dyrket mark, som ellers er en mangelvare i området  
- Flere hus må kjøpes ut, og mange må flytte fra gård og hjem, både på Sira siden og i Tronvik  
- Arbeidet midt i bygda vil berøre innbyggerne svært negativt.  

Fordeler med deres A3 er:  
- Er på utsiden av bygda og i nærheten av eksisterende jernbane bru  
- Ingen hus eller gård eller dyrka mark går tapt  
- Ingen ny bro over Sira åna og jernbane i Tronvik  
- Trolig færre tunneler, da det er planlagt 2 tunneler øst for Sira  
- Mulighet for å dumpe overskuddsmassene i Sirdalsvannet?  
- Ingen eller få blir utsatt for sjenanse av støy og åsyn  
- Rimeligere alternativ med færre broer og tunneler, og færre eller ingen hus som må kjøpes 

ut. 
 
I dokument nr. 96 gir han en oppklaring etter at deres forslag ble nedstemt i Flekkefjord kommune. 
Deres foreslåtte trase «ødelegger ingen dyrket mark, og ingen hus. Den har også 2 færre broer og 
kortere tunnel, altså et rimeligere alternativ enn V1, og traseen blir en rettere linje enn v2 mot Moen 
på Moi samt vesentlig mindre konsekvenser for bygda Sira og Tronvik og deres ca. 1000 innbyggere.» 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillene tas til orientering. En tilnærmet lik linje som A3 ble tidlig silt bort på grunn av høyere 
byggekostnader og totalt sett dårligere måloppnåelse enn for linje A1. Den er omtalt som linje 21 i 
Silingsrapport fra 2017. Veialternativet krysser Sirdalsvatnet ca. 1 km nord for Sira, og unngår da en 
del konfliktpunkter som de peker på i sitt høringsinnspill. Selv om deres forslag til korridor, alternativ 
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3, er mer skånsom mot tettstedet Sira er det flere moment som taler imot å utrede det nærmere. 
Følgende punkter er vektlagt: 

1. Alternativ 3 er ca. 600 meter lengre enn alternativ 1 på strekningen Løland-Moen. 
Trafikantnytten kommer dårligere ut med en slik forlengelse av veien. 

2. Brokryssingen over Sirdalsvatnet er svært krevende. Vatnet er dypt, og det er en stor bredde 
på det aktuelle brokryssingspunktet. Disse faktorene setter begrensninger på valg av brotype. Skissa 
viser en brolengde på 1040 meter og en brohøyde på ca. 170 meter over vatnet. Brokostnaden ved å 
bygge en så lang og høy bro er svært høy. En fritt frambygg betongbro kan ha en maksimal lengde på 
hovedspennet på ca. 300m. Hvis man skal bygge denne brotypen betyr det fundamenter helt ned på 
50m dyp. Dette er både svært vanskelig og svært dyrt. Alternativet er hengebro eller skråstagbro som 
er betydelig dyrere brotyper enn en fritt frambyggløsning. Det at det er over et innlandsvann gjør 
disse brotypene mer komplisert enn om det hadde vært over en fjord der elementer kan fraktes 
sjøveien. 

3. Det er ikke riktig at alternativ 3 ikke ville berørt dyrka mark. Korridoren medfører at hus må 
innløses og dyrka mark går tapt ved Gausdal, og husklynga og dyrka mark nordvest for Lølandsvatnet 
vil også bli rammet. 

4. Veilinja A3 har en dårligere lengdeprofil enn A1. Den har en ca. 1,5 km lang strekning med 
maks stigning på 5%. Korridoren ligger på det høyeste punktet ca. 320 meter over havet, en slik 
høyde kan gi større utfordringer med vinterdriften av veien. 

5. Det er vanskelig å få til en god terrengtilpassing fra Lølandsvatnet og opp på heia. Veilinja er 
lagt med maksimal stigning, men vi klarer ikke å unngå at linja skjærer seg kraftig ned i terrenget slik 
at vi får en lang strekning med dobbel-sidig skjæring med høyde 20-35 meter. 

  

Etter denne utsjekken av deres forslag til korridor nord for Sira og som krysser Sirdalsvatnet, er 
konklusjonen at vi ikke anbefaler å gå videre med korridorforslaget. Se også tematisk behandling av 
merknader kap. 2.3 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.9 Fastboende og hytteeiere på Skjeggestad og Sirnes  
Dok.nr. 20/308-8  

Underskrevet av 26 personer. De ønsker sterkt at indre korridor via Lølansvatnet velges. Blir den ytre 
korridoren (dvs A2) valgt med bru fra Skjeggestad over Sirnes og elva Sira til Stuåsen, vil dette få 
svært negative konsekvenser for en lang rekke husstander, gårdsbruk og fritidseiendommer på 
Skjeggestad og Sirnes. 
For fastboende og fritidseiendommer vil dette bety en kraftig forringelse av livskvaliteten forårsaket 
av støyproblematikk, kraftig visuell forurensing, redusert tilgjengelighet til friluftsområde i og rundt 
Skjeggestadåsen, sol og skygge problematikk, ekspropriering av eiendom og en permanent kraftig 
reduksjon av verdi på fast eiendom. Både på Skjeggestad og i Stuåsen vil denne utbyggingen også 
komme i konflikt med landbruksinteresser som dyrka mark, beitemark og skogdrift. 
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Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det er ikke til å unngå at ny E39 berører mange eiendommer og gir 
arealbeslag og negative virkninger for både bomiljø og andre interesser. Dette vil også være tilfellet 
her. I reguleringsplanarbeidet må det ses på detaljutformingen og avbøtende tiltak slik at de negative 
virkningene begrenses.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 
 

6.10 Kirsten Løland   
Dok.nr. 20/308-17  

Hun bor på Løland. Lølandsveien har stått under vann flere ganger. «Etter som vi har forstått skal 
Lølandsvannet fylles ut med 1/3. Hvordan blir framkommeligheten til oss som bor på Løland?»  Hva 
vil skje med fisken i vannet ved så store utfyllinger? 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det er riktig at det bli en forholdsvis stor utfylling i Lølandsvannet. Dette 
er nødvendig for å få plassert et planskilt kryss. Ved utfylling i vassdrag skal det tas hensyn til både 
flomsikring og forholdene for fisk. Dette presiseres i forslag til nye retningslinjer, pkt. 5.7 (vassdrag) 
og 5.8 (vannkvalitet).  Framkommeligheten for beboerne på Løland blir god med god tilknytning til 
det planskilte krysset på E39, og med ny veg mellom Løland og Flikka.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.11 Ragnhild Skregelid Thorsen Prestevegen 7, Sira 
Dok.nr. 20/308-55  

Ønsker alternativ A2. Denne gjør minst skade på naturmiljø, fugle- og dyreliv. Er også best for viktige 
kulturhistoriske verdier, spesielt den gamle Kongevegen/ Postvegen mellom Helledal og Bakke, og 
ikke minst gamle Bakke bro.  Landet har råd til 3 mrd dyrere veg med A2. Hensynet til varige verdier 
må veies høyere enn hensynet til kortsiktig økonomisk gevinst. A1 vil med sine broer lengre nord 
langs elva Sira dessuten gi støyplager for betydelig flere innbyggere i Sira- bygda enn A2, som berører 
langt færre mennesker. 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Korridor A2 er så mye dyrere at den ikke kan anbefales. 

Konklusjon: 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

Lund: 

6.12 Magne Leirflåt, Heskestad  
Dok.nr. 15/214615-464 

Har forslag om modifisert variant V2a med ny E39 på fylling og bru over Bilstadvatnet.  Dette vil gi 
rettere veg uten stigning og sparer dyrka mark. Vedlagt kartskisse. 
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Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV fastholder at variant V2b bør velges, se kommentarer til Lund 
kommunes innspill.  Leirflåt sitt forslag har en del fordeler, men det ville gitt en sterkere berøring av 
vassdrag og vil gi mer negative konsekvenser for landskapsbildet. Bru og fylling i vannet ville også gitt 
høyere kostnader.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.13 Anders & Solfrid Heskestad, Ualandsveien 14, 4463 Ualand  
Dok.nr. 20/308-1 

V2a er beste alternativ men foreslår justering med ny E39 over Bilstadvannet (omtrent samme som 
forslaget fra Leirflåt): 
- Gårdene på Bjuland og Birkemo skånes 
- Eksisterende veinett beholdes uendret 
- Turstier skånes og dermed lite skade for friluftsliv 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV fastholder at variant V2B bør velges, se kommentarer til Lund 
kommunes innspill.   

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 
 

6.14 Bernt Terje Høyland og Tor Jacobsen, Ualand  
Dok.nr. 20/308-4  

De er tidligere grunneiere som har overlatt sine landbrukseiendommer til neste generasjon, som er 
heltidsbønder og har satset store beløp på gårdsbrukene.  
Mener vedtaket i kommunen om V2a er fattet «på bakgrunn av uvitenhet, kameraderi, inhabilitet og 
egoisme.» Har synspunkt på kommunens behandling av saken, som gikk imot administrasjonens 
innstilling, og om underskriftslista for alternativ v2a, som ikke er representativ for befolkningen på 
Ualand.   
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV fastholder at variant V2B bør velges, se kommentarer til Lund 
kommunes innspill. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 
 

6.15 Anne Lise Birkemo Bilstad, Birkemoveien 390, Ualand  
Dok.nr. 20/308-16 

Hun er grunneier på Birkemo langs variant V2a, og støtter SVV sin anbefaling av V2b. Kommunens 
behandling har mange betenkeligheter, og underskriftslista har flere mangler og er ikke troverdig. 
«Barn ned til 8 års alder har signert lista.» Peker på noen uheldige konsekvenser ved V2a: 

- Det er registrert havørnreir på Birkemo, langs V2a. 
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- Langs V2a mellom Birkemo og Bjuland ligger en av bygdas mest populære badeplasser. 
- Turmulighetene langs V2a er mange og flotte, med gamleferdselsårer, ro og fred.  
- For å få en bygd i vekst trenger man nærhet til kryss, og næringsområde er viktig. Kryss ved 

Helleren/Årrestad sør i V2b er best.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV fastholder at variant V2B bør velges, se kommentarer til Lund 
kommunes innspill. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.16 Beboere på Moen v/Tom Helge Moen  
Dok.nr. 20/308-20 og dok.nr. 20/308-30 

Dokumentet er registrert to ganger. Det er underskrevet av 27 personer.  
Veilinjen, slik den foreligger i vegvesenets forslag, vil få svært store negative konsekvenser for 
jordbruk og beboere på Moen. Foreslår endringer: 
- Ny E39 bør plasseres så langt mot nord/øst som mulig ved passering av Moen. 
- Et eventuelt kryss må legges så langt ut i Hovsvannet som mulig.  
Noen fordeler ved å legge veien slik: 
- Vern av matjord som er en ikke-fornybar ressurs. Forslaget sparer matjord og unngår oppdeling. 
- Bevarer bomiljø – unngår å rive boliger 
- Arbeidsplasser innen landbruk bevares 
- Mindre støy og forurensning nær bebyggelse 
- Mindre konflikter med eksisterende infrastruktur 
- Unngår konflikter med fredete kulturminner 
- Bevarer mer naturlig strandlinje i Hovsvatnet 
- Mindre konflikt med omgivelsene i anleggsperioden 
- Bedre kryssløsning for ny E39 
- Bedre kurvatur, gunstigere tunnelprofil og kortere totallengde for ny E39 
Det er derfor viktig at korridoren som fastsettes i kommunedelplanen er stor nok til å romme ulike 
kryssløsninger. Det bør vurderes å legge krysset et annet sted. Forventer uansett at det gjøres tiltak 
for å kompensere for den økte flomfaren som fylling i vannet vil medføre. Dersom veglinja ved Moen 
får en slakere kurve (lagt litt mot nord) vil kurvatur fra Tronvik til Skjeggestad bli bedre og noe 
kortere lengde.   Kartskisser er vedlagt. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det er ikke til å unngå at ny E39 berører mange eiendommer og gir 
arealbeslag og negative virkninger for både bomiljø og landbruksinteresser. Dette vil også være 
tilfellet her. I reguleringsplanarbeidet må det ses på detaljutformingen og avbøtende tiltak slik at de 
negative virkningene begrenses.  SVV har sett på alternative løsninger for planskilt kryss på Moen, og 
er enig i at beboernes forslag vil være best for Moen. Derfor ble planområdet utvidet på Moen, slik at 
forbedret kryssløsning evt kan innarbeides i reguleringsplan. Plassering av veg og kryss på fylling i 
Hovsvatnet vil være positivt for mange interesser, men må vurderes i forhold til flomproblematikken.  
Se også tematisk omtale av merknader ang veglinjer og kryssplassering, kap 2.3 og våre kommentarer 
til innspillet fra Lund kommune og NVE.  
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Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

6.17 Grunneiere på Ualand.  
Dok.nr. 20/308-24 og dok.nr. 20/308-27  

Dokumentet er registrert to ganger. Det er underskrevet av 7 grunneiere langs korridor V2a.  
De støtter SVV sitt valg av V2b. Mener det ikke er flertall i bygda for V2a, og underskriftslista for V2a 
er useriøs. Har også flere kommentarer til kommunestyret sitt vedtak om V2a og deres behandling, 
som har vært kritikkverdig.   
Variant V2a beslaglegger mye dyrka jord av høy kvalitet, på solsida av dalen, og vil fort kunne 
beslaglegge mer dyrka jord enn V2b dersom traseen blir justert i neste planfase. V2a vil dele alle 
gårdsbrukene, dele opp kulturbeiter og begrense tilgangen til utmarksbeiter.  
Kommunen har investert i infrastruktur, og det er et industriområde i tilknytning til V2b. Ved valg av 
V2a vil krysset komme så langt fra Ualand at utviklingen her vil utebli, mens kryssplasseringen i V2b 
er så nær at folk på Ualand kan få nytte av vegen.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV fastholder at variant V2b bør velges, se kommentarer til Lund 
kommunes innspill. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.18 Grunneiere på Heskestad og Ualand  
Dok.nr. 20/308-28 og dok.nr. 20/308-45 

Dokumentet er registrert to ganger. Brevet representerer 30 grunneiere og er underskrevet av 187 
personer.  
De viser til kommunestyrets enstemmige vedtak for V2a og støtter dette. De reagerer sterkt på at 
V2b er anbefalt av SVV, «da dette alternativet vil være svært negativt for bygda. Vi godtar ikke at 
bygda blir delt opp med opptil 15 m høye fyllinger og bruer, at landbrukseiendommer blir stykket 
opp med ytterligere en vei til, at sentrumsområdet på Ualand, med skole, barnehage, samfunnshus, 
idrettsanlegg og byggefelt blir utsatt for betydelig høyere støy og at noen av de viktigste områdene 
for tur og friluftsliv i nærområdet blir sterkt berørt og kan bli avstengt.»  
 
Det er feil i faktagrunnlaget og ikke prissatte forhold er mangelfullt utredet.  
Trase R1, alt 1 (nord) er langt billigere å bygge 
• Trase R1, alt 1 (nord) tar langt mindre matjord/beite/dyrket (over 120 mål) 
• Trase R1, alt 1 (nord) berører langt færre grunneiere og beboere, både ift jordbruksulemper og 
støy. 
Rapport fra Norconsult viser at nesten 3 ganger så mange vil bli berørt med mer støy dersom traseen 
legges i sør se tabell 6-2, s 45 og støysonekart for R1, som viser at skole, barnehage, idrettsanlegg, 
lysløype byggefelt, sentrum m/samfunnshus, butikk mm blir liggende innenfor rød eller gul sone.  
 
• Tur og friluftsområder i sør er ikke beskrevet, selv om dette er det mest brukte området. 
• Landskapsbilde - Kryssing av bygda med store fyllinger over jernbane og veger, er ikke tatt med 
eller vektlagt på i rapporten. 
• Naturmangfold, naturressurser og kulturmiljø – forhold langs V2b som ikke er vektlagt 
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Støykartet viser tydelig og sterkest hvorfor anbefalt trase R1, alt 2 sør ikke bør velges. Hele dalsiden 
der befolkningen stort sett bor, ligger i rød eller gul sone og blir dermed sterkt berørt. 
 
«Bygdefolket reiser seg mot denne anbefalingen og vil ikke godta at ei bygd i vekst blir ødelagt. 
Vi vil ikke godta: 
● At dalen skal bli delt av en opptil 15 m høy voll 
● At det velges den korridor som tar desidert mest landbruksjord 
● At landbrukseiendommer blir oppdelt av nok en veg 
● At det velges den korridor som berører flest grunneiere og beboere 
● At boligfelt, skole, barnehage og idrettsanlegg vil få betydelig høyere støy (trafikken skal 3-dobles) 
● At nærmiljøets viktigste turområder blir sterkt berørt og mister mye av sin verdi 
● At anbefalt korridor er valgt på feil, ufullstendig og mangelfull informasjon 
● At veien vil rasere bygda.» 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV fastholder at variant V2b bør velges, se kommentarer til Lund 
kommunes innspill. 

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.19 Vilhelm Helleren, gb nr 59/1 og 58/2, Helleren 
Dok.nr. 20/308-35 

Brevet er underskrevet av 6 personer. Har stor melkeproduksjon + sau og ammeku. Blir sterkt berørt 
av V2b. Et stort flertall av beboere ønsker at ny E39 blir lagt til R1 v2a, noe som ble gjenspeilt i et 
enstemmig kommunestyre.  Peker på mange fordeler ved å velge V2a, bl.a:  

- V2a rammer langt færre innbyggere og grunneiere og det går mindre landbruksjord.  
- V2a koster 350 millioner kroner mindre å bygge. 
- Det blir godt over 700 meter mer med bro hvis en velger R1 v2b. 
- Ved valg av V2a vil dagens trafikk ikke bli påvirket under byggeperioden, fordi eksisterende 

E39 kan fortsette å brukes uten å bli bygget om eller flyttet.   
- V2a har sol hele året, noe som kan gjøre vintervedlikeholdet mye enklere. V2b ligger i 

skyggen av fjellene, og har dermed 5 måneder uten sollys. Dette på et av de høyeste 
punktene på hele strekningen Søgne - Ålgård, 240 m.o.h. 
 

Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV fastholder at variant V2B bør velges, se kommentarer til Lund 
kommunes innspill. Ny E39 vil få en høy vedlikeholdsstandard og skyggeforholdene vil ikke være et 
vesentlig problem. 
 
Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 
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6.20 Hovsvatnet grunneierlag  
Dok.nr. 20/308-44  

Det må gjøres en grundig flomvurdering av de aktuelle alternativene. Før byggearbeidene starter må 
det gjennomføres tiltak som forebygger flom i Hovsvatnet. Dette må inn som rekkefølgekrav.  Dette 
kan f.eks være fjerning av flaskehalser og mudring i Moisåna. Høy flomvannstand forekommer 
hyppigere nå enn tidligere. Ved flom kan vannstanden stige til mer enn 2 m over normal vannstand, 
er spesielt en utfordring for beboere i Hovsherad. (Synne 2015 - 3,6 m høgere). Utbygger må gjøre 
flomdempende tiltak som med god margin kompenserer for økt flomvannstand grunnet utfylling i 
Hovsvatnet. Utbygger må holdes ansvarlig dersom det i ettertid viser seg at tiltakene som er gjort 
ikke er tilstrekkelige.  
Det er en stor bestand av aure i Hovsvatnet, og livsgrunnlaget må ikke forringes. Øvrig plante-og 
dyreliv må også tas hensyn til. Atkomst til eiendom, strandlinje og båtplasser må ivaretas, evt 
kompenseres med alternative løsninger.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det er gjort en overordnet flomvurdering. Temaet vil bli mer detaljert 
vurdert i reguleringsplanarbeidet. Påvirkning på fisk, dyre- og planteliv er tilstrekkelig utredet for å 
gjøre valg av trase. Ytterligere og mer detaljerte vurderinger vil bli gjort i reguleringsplanarbeidet.  
Som følge av flere innspill er det nå tatt med en ny planbestemmelse, pkt. 2.5 Når fiskeførende 
vassdrag legges i kulvert, skal de utformes slik at fiskevandring og gyting opprettholdes. Ved kryssing 
av gytebekker skal det være naturlig substrat i bunnen av bekken. Det er også tatt med en ny 
retningslinje som omhandler vassdrag og flom, pkt. 5.7.3.Veianlegget skal i minst mulig grad påvirke 
vannstrømmen ved 200-års flom med klimapåslag negativt. 
Dette temaet er mer utdypet i vår tematiske omtale av merknader, kap 2.7, og til merknaden fra 
Norges vassdrags- og energidirektorat, dokument 20/308-31.  

Plassering av veg og kryss på fylling i Hovsvatnet må vurderes videre i reguleringsplan i forhold til 
flomproblematikken.  Se kommentarer til innspillet fra NVE og Lund kommune. Atkomster til 
eiendom, strandlinje og båtplasser vil bli avklart i reguleringsplan.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan.  Det foreslås en ny 
planbestemmelse, pkt. 2.5 og en ny retningslinje 5.7.3 som omhandler vassdrag og flom. 

 

6.21 Beboere på Moi v/Knut R. Thunheim  
Dok.nr. 20/308-46 og dok.nr. 20/308-59 

Dokumentet er registrert to ganger. Det er underskrevet av 242 personer. Beboerne ønsker tunnel 
forbi Haukland, slik det framgår av høringsforslaget. I lokalmiljøet er det noe usikkerhet om det kan 
bli aktuelt med veg i dagen igjen. Dette vil gi svære negative konsekvenser: 

- Støy 
- Negativt for natur og friluftsliv. Haukelandsheia er et viktig rekreasjonsområde for Moi med 

merka turstier og parkeringsplass. E39 i dagen vil bli en barriere for inngangen til området.  
- Veg i dagen vil legge beslag på viktige beiteområder og gjøre gårdsdrift mer tungvint.  
- Veg i dagen vil være til hinder for utvikling av lokalmiljøet. Det bygges nye boliger og den vil 

bli forstyrrende for de som allerede bor og oppholder seg i området.  
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Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV har i planforslaget foreslått at vegen legges i tunnel forbi Haukland 
og står fortsatt ved dette. De forholdene som påpekes her er også årsaken til at SVV foreslår tunnel 
her.   

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

6.22 Øyvind Stene, Eide 
Dok.nr. 20/308-78  

Oversender på nytt sin tidligere uttalelse til planprogrammet (26. april 2017). 
En er best tjent med at ny E 39 følger indre korridor og fraråder ytre korridor, av hensyn til natur, 
fortidsminner, friluftsliv, trekkruter for hjortevilt og værforhold.  Strekningen fra Eide mot Grøsfjell / 
Egersund er meget utsatt for is og ugunstige vinterforhold. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV anbefaler ikke korridor R3.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.23 Bodil og Nils Heskestad  
Dok.nr. 20/308-79 

For Dalaneregionens utvikling er det særdeles viktig at alle kommuner kobles på ny E39 på gunstigst 
måte. Har følgende innspill til korridor R3: 
Sløyf kryss på Grøsfjell, etabler kryss på Eide (Eidsmonen), eventuelt da kan også kryss på Monen ved 
Moi sløyfes. Ved en slik løsning vil en oppnå direkte kobling med gammel E39 (nytt regionvegnett) og 
ny E39, samt det er “gangavstand” til jernbanestasjon. (Gammel nedlagt jernbanestasjon på Eide).  
Tilførselveg Sokndal (fv.501) må da etableres i tilfredsstillende standard og vil gi Sokndal kortest 
avstand til ny og eksisterende E39 og mulighet for direkte tilknytning til jernbanenettet.  
 

Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. SVV anbefaler ikke korridor R3, siden den har lavest samfunnsnytte av de 
tre alternativene. Ny tilførselsveg fra Sokndal til E39, eller andre forbedringer av 
fylkesvegforbindelser mellom Sokndal og E39 må vurderes i annet planarbeid, av Rogaland 
fylkeskommune. Det vil uansett ikke kunne være noe rekkefølgekrav i dette planarbeidet.  
 
Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

6.24 Bodil Heskestad  
Dok.nr. 20/308-92 

Er skeptisk til vegvesenets utredning av friluftsliv, som har fått hele bygda til å reagere. Viser til 
bygdeopprop med underskrifter. SVV gir mest omtale av friluftsområdene i nord, mens det mest 
brukte området i sør ikke er nevnt. Området fra Ualand sentrum, v/Vartdal, Omdal og Coop butikk er 
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det største og mest brukte område for tur, jakt, trim mm. SVV unngår å nevne flere viktige forhold 
for friluftsliv og miljøfaktorer på sørside som; 
- betydelig økt utslipp til Vasshusvika ved trasé i sør 
- berører direkte store områder for daglig bruk av tur og friluftsområder 
- kultur og miljø (eksisterende rapport Asplan) 
- betydelige økte støyutfordringer for store deler av bygda 
- deling av bygda vil gi et visuelt negativt bilde og daglige utfordringer for beboere i området, med 
store kryssingen og fyllinger midt i bygda. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det er ikke til å unngå at ny E39 gir arealbeslag og negative virkninger for 
både bomiljø, friluftsliv og andre interesser. Dette vil også være tilfellet her. SVV fastholder at det er 
størst ulemper med å velge nordre variant, derfor bør varianten på sørsida, V2B velges, se 
kommentarer til Lund kommunes innspill.  I reguleringsplanarbeidet må det ses på detaljutformingen 
og avbøtende tiltak slik at de negative virkningene begrenses.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

Sokndal: 

6.25 Ole Haneberg, Hauge i Dalane  
Dok.nr. 20/308-57 

På strekningen Feda til Vikeså i hhv Agder og Rogaland bør trase R1 velges på hele strekningen. For 
Sokndal er det viktig at det er Moi som etableres som knutepunkt til nye E39.  
Sokndal har i dag ikke noen brukelig tilknytting til E 39 østover fra Hauge. For Sokndal er det derfor 
avgjørende at det etableres en skikkelig tilførselsveg til nye E39 direkte fra Hauge til Moi. Dette vil 
også avhjelpe trafikkmengden gjennom Egersund sentrum. Dersom framtidig trafikk i mest mulig 
grad skal over på kollektivtrafikk er Moi et utmerket knutepunkt med både Sørlandsbanen og 
langdistanse busslinjer som stoppested. Moi er derfor et svært viktig trafikknutepunkt for Sokndal, 
Lund og til dels deler av Sirdal. Nytt reiselivsanlegg og motorsportanlegg vil generere ny trafikk.  
Anbefaler Variant V2a, Ualand nord, best i forhold til landbruk og støy.  
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Ny tilførselsveg fra Sokndal til E39, eller andre forbedringer av 
fylkesvegforbindelser mellom Sokndal og E39 må vurderes i annet planarbeid, av Rogaland 
fylkeskommune. Det vil uansett ikke kunne være noe rekkefølgekrav i dette planarbeidet.  

Konklusjon 
Innspillet medfører ikke endringer i forslaget til kommunedelplan. 

 

Eigersund:  

6.26 Kåre Øen Hansen, Torfinn Nygård og Arild Øgreid 
Dok.nr. 15/214615-465 

Oppsittere på Øen i Helleland Gnr. 80 bnr. 02, 03 og 04 
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Eierne på Øen foretrekker korridor R2. 

R1 vil dele 3 gårder i to. De fremhever at Gnr. 80 bnr 03 er en fredet gård. Tilførselsveg Årrestad er 
en selvfølge og må garanteres i prosjektet, et rekkefølgekrav. Økt belastning av fv. 75 vil bli resultat 
av en manglende ny tilførselsveg. Ønsker at eksisterende E39 blir oppgradert med sykkelsti fra 
nåværende kryss på Årrestad til Helleren. 

For R2 er det en forutsetning at en finner en løsning på den nye traseen som ikke forringer 
vannkilden til Helleland.  Boligfeltet på Strømstad (150 enheter) trekkes frem som et negativt poeng 
ved valg av alternativ R2. Nye innbyggere på Strømstad vil ikke finne arbeidsplassene sine isolert på 
Helleland. De finnes i større grad andre steder i Eigersund kommune eller ut av kommunen. 

Argument for R2 i Eigersund´s politiske ledelse har vært nærhet til Eigersund kommunes storsenter. 
Utvikling av arbeidsplasser er en garanti for vekst i hele kommunen. I et næringsperspektiv ligger 
næringsområdet på Eigestad som et viktig område. Dette kan utvikles i samarbeid med Bjerkreim 
kommune. Utvikling av arbeidsplasser vil komme innbyggerne på Helleland også til gode. En «fjern» 
transportåre (R1) vil ha en negativ effekt på turismen. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Tilførselsveg fra kryss Årrestad til fv. 42 Sirdalsveien tas ut av planen pga. 
store konflikter med mineralforekomster. Se for øvrig kommentar i kap. 2.4 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård 

 

 

6.27 Kjell Martin Moksnes og Anne Helene Øygreid Moksnes  
Dok.nr. 15/214615-474 

Deleiere av Gnr 81 bnr17 på Øygreid. 

Innspillet er sendt til Eigersund kommunes saksbehandlere. Nesten identisk brev som dokument 
20/308-37 

Korridor R1 V2b vil gå rett gjennom landeiendommen deres på vel 100 daa. På eiendommen står det 
2 hyttebygninger som er et yndet feriested for 3 generasjoner. Eiendommen er en del av LNF-område 
og brukes til skogsdrift, vedproduksjon, beite og friluftsliv. Det er flere fornminner på eiendommen. 
Flere gårdsbruk, verdifull natur og kulturminner vil bli sterkt berørt av R1 var 2b. De peker også på 
rike mineralforekomster av nasjonal verdi i området. 

Korridor R1 V2a på nordsida av Teksevatn er heller ingen god løsning. Den vil komme i konflikt med 
den freda Postveien. 

Innsender peker på flere fordeler ved R2.  

1)Vegen kommer nærmere Egersund by, som vil være positivt for næringslivet og folk flest i området. 

2) Den ødelegger mindre av det verdifulle Magma Geoparkområdet, og den ivaretar mulighetene for 
fremtidig gruvedrift i området. 

3) Antakelig blir R2 billigere pga. færre broer. 
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4) Sentrum i Helleland blir spart for utbygging. 

Drikkevannskilden for befolkningen på Helleland må tas hensyn til. De foreslår også en liten justering 
ved gården Hestad. De stiller seg svært kritisk til behovet for en firefeltsveg, mener at to- og 
trefeltsveg ville vært tilstrekkelig på det meste av strekningen. De mener at det bør lages en ny 
utredning fra Moi til Vikeså som ikke berører så mange mennesker, gårdsbruk og hytteeiendommer. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Nye Veier AS skal optimalisere veglinja i neste planfase som er 
reguleringsplan. Det er viktig at reguleringsplanen tar hensyn til drikkevannskilden Erekjer. SVV 
mener forslaget som foreligger er et godt gjennomarbeidet forslag, og ser ingen grunn for å lage en 
ny utredning på strekningen fra Moi til Vikeså. Dersom R1-V2b blir vedtatt anbefaler SVV at 
planområdet ved Øygrei utvides mot vest slik at veglinja kan justeres bort fra mineralforekomsten. 
Tilførselsveg fra kryss Årrestad til fv. 42 Sirdalsveien tas ut av planen pga. store konflikter med 
mineralforekomster. Se for øvrig kommentar i kap. 2.4 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.28 Arild Hovland 
Dok.nr. 20/308-7 

Grunneier av G.nr. 86 bnr.1 på Helleland 

Grunneier peker viktigheten av vannkilde i området. R1 korridorene krysser denne viktige vannkilden 
flere steder. Han er også bekymret for at tunellen skal føre til sprekker som kan føre til at vannet 
forsvinner. Området var også en del av Rogaland fylkeskommune «Verdifull lynghei» som det ble gitt 
forvaltningstilskudd til. 

R1 krysser viktig mineral åre. Viser til høringsinnspill fra Norge Mining. Fjellkvaliteten er utfordrende, 
da den er porøs og «råtten».  

R1 krysser gammel ferdsel vei mellom Øen til Toften og Terland, herunder også en gammel hengebro 
over hoved vassdraget. Det er 5 gravminner på eiendommen, hvorav ett er i direkte konflikt med 
vegtraséen. 

Han peker på at det er et rikt biologisk mangfold i området, med sjeldne planter og en truet soppart. 

Det er planlagt en kraftstasjon i fjell ved eiendommen. Utbyggingen av denne stasjonen «Åmodt 
Kraftverk» er satt på vent. Det forventes ikke konflikt mellom R1 og fremtidig kraftstasjon. 

R1 korridor vil kunne komme ca 100 meter fra driftsbygning og hus. Grunneier er bekymret for 
støysituasjonen. 

Dersom R1 korridoren blir valgt, oppfordrer Hovland til at vegen blir lagt i sørlige ytterkant av dagens 
angitte korridor, og krysse fv. 42 ved «Holtebakken». 

Overskuddsmasser må brukes til å opparbeide nye dyrkingsareal. Grunneiere som må avstå areal må 
få kompensert dette i størrelse 2:1, så sant det er mulig innenfor eiendomsgrensene. Med denne 
holdning, vil en utbygging av denne størrelse kunne dreie holdning inn mot hvor mye dyrket mark 
denne utbyggingen vil gi, og ikke ta. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Nye Veier AS skal optimalisere veglinja i neste planfase som er 
reguleringsplan. SVV anbefaler at punktene som innsender peker på vurderes i arbeidet med 
reguleringsplanen. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

 

6.29 Grunneiere og brukere av Hetlandsheia v/Magne Mydland 
Dok.nr. 20/308-11 og 20/308-18 

(Dokumentet er registrert to ganger.) Underskriftskampanje hvor 123 underskrifter fra grunneiere og 
brukere av områdene Eia, Tjørn, Kvivåg Bjelland, Skalland, Egeland, Grøsfjell, Rapstad, Rødland, 
Høyland, Øystad, Dybing, Langhus og Grøsareid støtter følgende: «Jeg vurderer omfanget av 
konsekvenser og manglende måloppnåelse (nytteverdi) med korridoralternativet R3 så betydelig at 
jeg støtter den samlende motstand mot alternativet.» 

Grunneiere/fagpersonell og brukere av områdene har utarbeidet en egen utredning som er vedlagt 
høringsinnspillet. Det er en omfattende og grundig beskrivelse av verdiene i området og potensielle 
skader en ny motorveg vil kunne påføre området. Vedlagt utredning har mange illustrerende 
kartutsnitt som belyser verdiene i området. De peker på et aktivt og ekspanderende landbruk i 
området. Skogsdrift, fiske og storviltjakt er også en viktig ressurs for området. Hetlandsheia utgjør nå 
et av kjerneområdene for storvilt i Dalane. Hytteutbygging er en viktig tilleggsnæring for flere 
grunneiere og antall hytter er stadig økende. Fastboende, hyttefolk og tilreisende bruker området 
aktivt til friluftsliv hele året. De peker også på at Hetlandsheia er et av de få sammenhengende 
heiområdene som er igjen i Dalane, etter at de store vindmølleparkene er etablert. Området er 
derfor blitt en svært viktig «lomme» for både mennesker og dyr. Korridor R3 berører flere mindre 
vann og vassdrag, Dybingsvatnet og Grøsfjellvatnet krysses i bro og fylling. Disse vannene leder ned 
til Eptavatn naturreservat, som igjen går videre til Eiavatnet, Barstadvatnet og ned til den 
lakseførende Sokna. Vassdraget er omfattende og brukes blant annet til drikkevannskilde. De 
fremhever Eptavatnet naturreservat som et av de viktigste våtmarksområdene i Rogaland, og det er 
definert som svært sårbart for avrenning og forurensning. De er bekymret for de store saltmengdene 
som brukes på dagens veier, og peker på at saltavrenningen vil føre til store negative konsekvenser 
for vassdraga i området og Epta naturreservat. Det er også gjort viktige funn av urgammel bosetning, 
gravhauger og spor etter mennesker i hele området, og antall fornminner er betydelig. 

De fremhever at korridor R3 ikke tilfredsstiller kravene til effektiv samferdsel, da veien er lengre og 
brattere enn de andre alternativene. Det gir økte transportkostnader, lengre kjøretid og belaster 
miljøet unødig.. Hetlandsheia kan være uforutsigbar vinterstid med tidvis svært krevende 
kjøreforhold. R3 går gjennom Drangsdalen som også er krevende, med plutselig ising, og fare for ras. 
Strekningen gjennom Drangsdalen er svært ulykkesbelastet i dag. 

Dersom R3 blir valgt er innsenderne redde for grunnlaget blir sterkt forringet for landbruket, 
hyttenæringen, jakt og friluftsliv. Konsekvensene vil være ødeleggende og fraflytting vil bli et faktum. 
De trekker også frem uttalelsen til Fylkesmannen i Rogaland som fraråder oppsplitting av uberørt 
natur. Hetlandsheia er betegnet som et viktig vilt og naturområde med flere registrerte forekomster 
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av «viktig naturtype». En utbygging vil dele dette sammenhengende området i to. Trekkrutene til 
naturreservatet vil også påvirkes negativt. 

Utbedring av sideveger og sekundærveg vil også føre til tap av matjord og nedbygging av viktig natur 
og fornminner. Tungtransporten fra Kryss Grøsfjell til Sokndal er en belastning for nærområdet og de 
er redd for trafikksikkerheten og forurensningsfaren. Et trafikkuhell med lekkasje/utslipp kan ha så 
omfattende konsekvenser at verneområdet og vassdraget blir varig skadet. Er utslippet alvorlig nok 
kan vassdraget helt ned til den lakseførende Sokna bli rammet. 

De kan ikke se den samfunnsmessige effekten av å flytte viktig samferdsel bort fra dagens  
industriområder og opp i høyden til uberørte hei/fjellområder. Det vil etter deres mening være en 
langt større gevinst å stimulere/tilrettelegge for industrivekst der denne allerede finnes i dag. 

Veitraséen over Hetlandsheia er planlagt i en høyde på 240 meter over havet. Vinteren kan være tøff 
over heia, med snø, vind og rennefokk vinterstid. 
De tror at korridoralternativet R3 er et høyrisiko-prosjekt grunnet potensielt uforutsette 
utbyggingskostnader, utfordrende trafikksikkerhet, fremkommelighet, konflikter med natur/miljø, 
verneområde, kritisk trua arter, fornminner mm. Utbyggings og driftsrisiko i Drangsdalen (ur, ras, 
råttent fjell, dagens E39, konflikt med jernbane) utgjør i tillegg et høyrisikoprosjekt i seg selv. 
 
Basert på de alvorlige og omfattende konsekvenser en slik utbygging vil ha både lokalt og regionalt, 
går de samlet imot korridoralternativ R3. Skadene vil være uopprettelige og vil være et tap for 
fremtidige generasjoner. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Konsekvensutredningen som er utarbeidet peker på mange av de samme 
problemstillingene og mulige konsekvenser. Statens vegvesen har da også rangert R3 som nummer 
tre av korridorene i Rogaland. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.30 Eirik Rinder Bollerup og Harald Fykse 
Dok.nr. 20/308-14 og 20/308-33 

8Dokumentet er registrert to ganger.) Bollerup er grunneier av Gnr. 112 bnr. 14 (Lomelandsvegen 1) 

Høringsinnspillet peker på mangelfullt grunnlag som legges til grunn for anbefalingen av tilførselsveg 
Rv42 Lomeland – Eigestad. De peker på manglende opplysninger i fagrapportene for ikke prissatte 
temaer, som blant annet ål og bever i Lomelandstjørna, sikre observasjoner som er registrert i 
Artsdatabanken. Veien vil føre til utfylling i vatnet og tilhørende våtmark. Det er dårlige masser ved 
tjønna som vil medføre omfattende masseutskifting. Dette vil påvirke lokaliteten negativt. 
Tilførselsveien er plassert i nedslagsfeltet til Lomelandstjønna, det vil påvirke tjønna sterkt negativt i 
driftsfasen. De fremhever stor, gammel eikeskog i den sørlige delen, Skogen har stor verdi i seg selv 
og den er et viktig leveområde for en rekke observerte fuglearter, og skogen har stor betydning for 
det biologiske mangfoldet. Eikeskogen vil bli fullstendig rasert av veiutbygginga. Det er registrert 
rådyr, hjort og elg i området mellom E39 og Rv42, noe som kan være et trafikksikkerhetsproblem 
dersom det ikke sikres med viltgjerde og krysningspunkt for viltet. 
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Det er mer fulldyrka mark som vil gå tapt, enn det som er oppgitt i rapporten for Naturressurser. 
Vedlagt kart. 

Det er flere forsvarsverk fra 2. verdenskrig som ikke er nevnt i fagrapporten for Kulturmiljø. Flere 
bilder vedlagt. 

Det er bort brønn med grunnvannspumpe på eiendommen. 

De stiller seg svært kritiske til nytteverdien av veien, når en måler det opp mot kostnader og 
konsekvenser av tiltaket. Det er en marginal innsparing av tid for trafikken mot Stavanger, og ingen 
innsparing av tid for trafikken mot Kristiansand. 

De mener at konsekvensutredningen er sterkt mangelfull, og at oppgradering av dagens Rv42 på 
strekningen, gjerne med etablering av rundkjøring på Krossmoen, fremstår som et langt bedre 
alternativ. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Høringsinnspillet fra grunneier, sammen med flere andre, bl.a. Eigersund 
kommune og Rogaland fylkeskommune, frarår å bygge tilførselsveg Lomeland-Eigestad. Statens 
vegvesen tar det til etterretning og foreslår derfor at tilførselsvegen Lomeland – Eigestad tas ut fra 
plankartet. Se for øvrig omtalen under punkt 2.4. 

Konklusjon 
Tilførselsveg Lomeland-Eigestad tas ut av plankartet for Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 
Korridoren Westlink, som er vedtatt i Kommuneplanens arealdel for Eigersund kommune, 
opprettholdes da som ny tilknytningsveg fra Rv.42 til dagens E39 ved Eigestad, for trafikk i retning 
Stavanger. Vegen inngår ikke i rekkefølgekrav i planbestemmelsene for Kommunedelplan E39 
Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.31 Kjell Martin Moksnes, Anne Helene Øgreid Moksnes og Knut Erling Moksnes 
Dok.nr. 20/308-37 

Deleier av Gnr, 81 bnr. 17 i Helleland. 

Høringsinnspillet er nesten identisk med dukument 15/214615-474 som er sendt til Eigersund 
kommune fra Anne Helene Øgreid Moksnes og Kjell Martin Moksnes. 

Undertegnede blir sterkt berørt av korridor R1 som Statens vegvesen foretrekker. R 1 går tvers 
gjennom deres eiendom på vel 100 mål med verdifull skog, beiteområde, fortidsminner og to 
hyttebygninger. Dessuten vil fire eiendommer på Øgreid og Øen og minst tre gårdsbruk bli sterkt 
berørt. Verdifull natur rundt Teksevatn og Haugatjønn, fornminner og attraktive friluftsområder med 
flott badeplass vil kunne bli ødelagt. 

Magma Geopark har pekt på de enestående naturforekomstene av geologi i den søndre del av 
Rogalandsnaturen som for all del må bli ivaretatt. De mener det blir feil å lage en bred korridor 
gjennom et Unesco-område. R1 kommer i konflikt med utnyttbare ressurser av lokal, nasjonal og 
internasjonal verdi. Magma Geopark har nettopp fått millionstøtte fra EU for å videreutvikle et 
konsept med bærekraftig gruvedrift i dette området. 

Det er mange fordeler med korridor R2: 
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1) Først og fremst kommer R 2 nærmere bysamfunnet Egersund og Sokndal med alt det betyr for 
næringsutvikling og befolkningen i dette området. 

2) Den ødelegger mindre deler av det verdifulle Magma Geoparkområdet – og ivaretar hensynet til 
fremtidig forsiktig gruvedrift for verdifulle mineraler som vil skape nye arbeidsplasser og som kan gi 
inntekter av nasjonal betydning. 

3) Antakelig får R 2 færre store broer som skal bygges. 

4) Veien unngår sentrum i Helleland som dermed blir spart for utbygging. 

5) Gunstig med kryss i Saglandsområdet og nær fremtidig industriutvikling. 

6) R 2 videre over Sagland mot Solbjørgnipa og i tunell mot Storrsheia virker mer naturvennlig og 
unngår å berøre naturen ved Ørsdalsvatnet og mange landbrukseiendommer i Bjerkreim. 

Drikkevannskilden for befolkningen på Helleland må det tas hensyn til. De foreslår også en liten 
justering ved gården Hestad for å redusere konfliktgraden. 

De stiller seg svært kritisk til behovet for en firefelts vei, mener at to- og trefeltsveg ville vært 
tilstrekkelig på det meste av strekningen. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Nye Veier AS skal optimalisere veglinja i neste planfase. Dersom R1-V2b 
blir vedtatt, vil vi sterkt anbefale Nye Veier AS om å konsekvensutrede en ny veglinje som del av 
reguleringsplanarbeidet. Veglinja bør flyttes mot vest slik at veglinja går klar mineralforekomsten. 
Korridor R2, som innsenderen argumenterer for, er også et godt alternativ for E39 korridor. Det er 
viktig å ta hensyn til drikkevannskilden Erekjer i reguleringsplanarbeidet for R2. Se for øvrig Tematisk 
behandling av merknader i kap.2.5 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.32 Bjørn Kåre Grude.  
Dok.nr. 20/308-53  

Representerer innbyggerne på Helleland med omegn. Underskriftsliste som er undertegnet av 405 
personer, samt følgende: Helleland Bygdekvinnelag, Helleland skole, Helleland barnehage. Helleland 
Idrettslag, Dalane innkjøpslag, HAB Eiendom A/S og Undheim Maskin A/S. 

Helleland er en bygd like ved dagens E39. Det er 619 stemmeberettigede i Helleland. Bygda har egen 
skole, barnehage og et aktivt foreningsliv. 

De berømmer prosessen og høringsdokumentene som fremstår som fyldige og godt bearbeidet. De 
mener at R1 fremstår som det klart beste alternativet gjennom Eigersund kommune. Det vil legge 
beslag på minst arealer, og ikke minst vil det ha det laveste negative virkninger for Helleland. De 
peker på formålet med E39 om å binde sammen de store befolkningskonsentrasjonene i landet, og 
da bør en velge det alternativet som har den korteste avstanden mellom Kristiansand og Stavanger, 
nemlig R1. Argumentene for at R2 og R3 vil være bedre for regionen, mener de er neglisjerbar da 
avstanden mellom påkjørslene nesten er like. 
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De peker på mulighet for å opparbeide næringsareal i tilknytning til krysset på Årrestad ved bruk av 
tunnelmasser. Det planlegges og er under utvikling nye boligområder i bygda, opptil 150 boligtomter. 
R2 og R3 vil sette en effektiv stopper for disse prosjektene, da støy vil bli et stort problem. 

Drikkevannskilden Erekjer til dagens 122 boliger, og det planlagte nye boligfeltet (150 boliger) er 
viktig for bygda og kommunen. Med R1 unngår man problematikken med kryssing av vannkilden. R2 
vil komme i konflikt og vil medføre større tiltak for å unngå å forurense drikkevannet. 

Mineralforekomstene på Helleland og Ualandsområdet er interessante. Det er enda stor usikkerhet 
knyttet til mineralforekomsten og muligheter for uttak, det er derfor vanskelig å tillegge 
argumentasjonen for gruvedrift stor vekt. 

R2 og ikke minst R3 vil passere gjennom områder som har noe av den tetteste bestanden av hjort i 
regionen. Det vil medføre at en må bygge viltoverganger og viltgjerder langs hele vegstrekningen. 
Med R1 vil en i større grad unngå den problematikken. 

I forhold til arealregnskap og oppdeling av gårdsbruk vil R1 være det beste alternativet for 
landbruksdrift i området. De peker også på det spesielle kulturlandskapet og turveien som går 
mellom Tveiti (Eigersund) og Åsen (Bjerkreim). R2 vil berøre dette landskapet og det bør hensyntas i 
de videre vurderingene. 

De mener at R2 og R3 bør forkastes og at R1 vil være det beste alternativet, ikke bare for 
innbyggerne på Helleland, men også for Eigersund kommune. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. SVV merker seg det store antallet på Helleland som ønsker at korridor R1 
blir vedtatt. 

Drikkevannskilden for 122 boliger på Helleland blir berørt, slik eksempellinja er tegnet i korridor R2. 
Det er fullt mulig å justere linja i neste planfase slik at en unngår konflikt med drikkevannet.  

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.33 Jarl Erik Tronerud 
Dok.nr. 20/308-90 

Tronerud sender på nytt samme rapport som ble sendt inn ved høring av Planprogram. Han 
poengterer at Kongeveien på nordsiden av Teksevatnet er blitt vernet som automatisk fredet 
kulturminne etter forrige høringsrunde. 

Mineralressurser. Rapporten peker på de store, viktige mineralforekomstene Bjerkreim-Sokndal 
intrusjonen og «Teksevann-laget» som har internasjonal verdi. Tronerud anbefalte å ta ut alternativ 
R1 V2a da planprogrammet var ute på høring, for ikke å komme i konflikt med den viktige 
mineralforekomsten. Korridoren på sørsiden av Teksevannet er å anbefale med tanke på 
mineralressursene. 

Kulturminner. På strekningen fra Årrestad i vest til Ualand i øst på nordsiden av Teksevann beveger 
man seg i et kulturhistorisk landskap med dype røtter i et millenium perspektiv. Her det fornminner 
regisrert fra jernalder, folkevandringstid, vikingtid, middelalder og frem til i dag. De automatisk 
fredete fornminnene på strekket Øgreid-Norsiden Teksevann-Bjørnemoen som inneholder bla. 
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Rydningsrøyser, fangstgroper og gravrøyser fra jernalder og folkevandringstid. Han fremhever 
viktigheten av å bevare den flere kilometer lange Kongeveien på nordsiden av Teksevannet. 

Naturmangfold. Teksevann er kjent som et av de beste vann for fiske av røye og ørret i Dalane. En av 
de viktigste gytebekkene for reproduksjon av ørretstammen i Teksevann er i bekken mellom 
Slettebøtjørnet og Krossvika i norvestlig del av Teksevann. Området på nordsiden av Teksevannet er 
en biotop hvor en finner flere ulike arter som er truet og derav ført opp som rødlistede arter. Her er 
bla registrert og dokumentert rødlistede arter som ål, elvemusling, klokkesøte, kort trollskjegg og 
sopper. Det er en bærekraftig bestand av bla. Ørn, falk, hauk og rype. Det er også bærekraftig 
bestand av elg, hjort, rådyr, bever og gaupe. Fylkesmannen opplyser at det er 4 hekkelokaliteter for 
kongeørn og vandrefalk i fjellområdet på nordsiden av Teksevann som begge er rødlistearter. Det 
biologiske mangfoldet eller biodiversitetet er omfattende på nordsiden av Teksevannet som utgjør et 
stort, sammenhengende område fra kulturlandskap til tilnærmet uberørt høyfjellsplatåer. 

Friluftsliv. Det unike med området på nordsida av Teksevannet er den lette tilgjengeligheten og 
mulighetene til å drive et aktivt friluftsliv på mange plan pga. topografi og omfang/størrelse på 
området. Her har naturen selv tilrettelagt for friluftsliv i en tilnærmet urørt natur. På sørsida ligger 
jernbanen og E39 og gjør området vanskelig tilgjengelig for allmennheten. På nordsida av Teksevann 
ligger Kongeveien intakt i flere km lett tilgjengelig for allmennheten til turer av ulike slag, telting, 
stangfiske, isfiske, bærplukking og soppsamling. 

Landbruk. Det forgår et aktivt jordbruk på gardene på Årrestad, Øgreid, Slettebø og Bjørnemo der 
man driver nydyrking og satser aktivt på et fremtidsrettet jordbruk. Noen av de største gardene i 
Dalane ligger på nordsiden av Teksevann i Bjørnemo-området. 

I området Årrestad-Ualand anbefaler innsenderen å velge korridor R1 var.2b sør for dagens E39 i 
nordhellingene/skyggesiden for minimal konflikt med mineralressurser, natur- og friluftsliv, forn- og 
kulturminner og jordbruk. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. SVV merker seg at de fleste momentene i rapporten fra Tronerud 
underbygger innholdet i fagrapportene for ikke prissatte temaer som er utarbeidet i 
konsekvensutredningen. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.34 Håkon Øgreid Moksnes 
Dok.nr. 20/308-93  

Grunneier og hytteeier på Helleland g.nr. 81/b.nr 17. 

Før Innsenderen kommer med sine innspill på strekningen Ualand – Helleland, har han noen 
betraktninger om store veiutbygginger. Han er kritisk til så store naturinngrep, og bekymret for at 
artsmangfoldet raskt avtar. Naturopplevelsen i berørte områder vil bli negativt påvirket i betydelig 
grad, og dette for mange generasjoner framover. Er dette landskapet bare vårt, eller tilhører det også 
kommende generasjoner? Dessverre har vi ikke i dag gode nok systemer for å regne inn de fulle 
kostnadene av klimapåvirkning, tap av arter og tapt opplevelsesverdi av natur og landskap inkludert 
sorg for mennesker som mister stillhet, landskap og steder de er glade i. 
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Ved Teksevatnet og området vest for vannet er det et stort antall gravhauger og røyser, gårdsanlegg 
med tufter, rydningsrøyser, gardfar og åkerreiner. Den gamle postveien går også gjennom området. 
Teksevatnet og området omkring er godt kjent i friluftlivssammenheng, og kanskje spesielt på grunn 
av helheten i området. Området egner seg også svært godt til padling. Det er utgitt egen bok som 
omtaler padleturer, Padleguide for Dalane. Teksevatnet er et populært fiskevann, det samme er elva 
Tekse. Elva har verneverdige våtmarksområder hvor det er forekomst av myrkongle, ål og 
elvemusling som er kategorisert som sterkt truet. 

Den foreslåtte 2b-traseen skjærer gjennom eiendommen hans, og alle disse naturkvalitetene vil bli 
borte dersom den anbefalte korridoren blir bygd. Han har et ønske om at fremtidige generasjoner 
også skal få ta del i disse vakre og verdifulle områdene. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. SVV merker seg at området har svært stor verdi for innsenderen. 
Fagrapportene beskriver området med stor verdi for temaene naturmangfold, friluftsliv og landskap i 
området vest for Teksevatn. Disse verdiene bør den videre planleggingen ta mest mulig hensyn til slik 
at en unngår konflikt, eventuelt reduserer konfliktgraden i størst mulig grad.  

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

 

Bjerkreim:  

6.35 Paul Tengesdal 
Dok.nr. 15/214615-478  

Innsenderen uttrykker støtte til Ytre korridor, en korridor som ikke kom med i det videre arbeidet 
etter fastsatt planprogram. Han er opptatt av nærhet til Egersund havn for den nye E39, og at veien 
ikke blir lagt gjennom de rike mineralforekomstene på Helleland/Ualand. 

Han foreslår en ny trase fra Bue, sørover forbi Røyslandsvatnet og Langavatnet, på østsiden av 
Laksesvela og Slettabø, på østsiden av Kløgetvedt og frem til Sagland og Eikestad. Ved Eikestad 
avkjøring til Egersund. Traseforslaget går så videre via Krossmoen, Møgedal og Gløstad til Eia med 
avkjøring til Hauge. Fra Eia går traseen i rett linje til Haukland ved Moi. Han mener at en slik trase vil 
legge beslag på lite dyrka mark, kort avstand til Egersund, som har størst befolkningsgrunnlag i 
Dalane, og nærhet til havn og jernbane. Han er opptatt av at den nye veien skal tjene Dalane 
regionens interesser. 

Høringsinnspillet har vært leserinnlegg i Dalane Tidende. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Etter høring av planprogrammet, ble det besluttet at Ytre korridor ikke 
skulle være med i det videre utredningsarbeidet. Det nye forslaget til trase, som nå lanseres, vil bli 
lengre og sannsynligvis også dyrere da det vil bli en svært lang tunnel fra Eia til Haukeland. Fra Bue og 
sørover er traseforlaget til innsenderen mye likt med R2 og R3. Statens vegvesen mener det nye 
forslaget ikke bør utredes. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 
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6.36 Bjerkreim E39 grunneigarlag v/Kåre Vaule 
Dok.nr. 20/308-5 

Grunneigarlaget frarår på det sterkeste å anlegge kryss ved Holmen. Alternativ plassering på 
Svelaodden mener de også er en dårlig løsning, da krysset vil komme i skrånende terreng som vil gi 
store skråninger, nærføring til to gårdsbruk i Sveladalen, samt mye trafikkstøy for sentrum og 
nærliggende boliger. 

De anbefaler å kombinere R2 med R1. Fra Sagland går den som R2, krysser Bjerkreimselva og 
Fjermedalstjønna. Deretter forlater den R2 ved Liabakkane og følger dalføret lenger øst før den går 
inn i tunnel som munner ut ved grustaket i Sveladalen. Etter å ha kryssa Sveladalen går den inn i ny 
tunnel og videreføres som R1-3b og kommer ut ved Storsheia. 

Grunneierne ber vegvesenet om å vurdere innspillet nøye, da de mener kombinasjonslinjen vil være 
best ut fra jordvern-hensyn og oppdeling av landbrukseiendommer. Dyrka jord, beiteland, 
bebyggelse og natur må skånes mest mulig. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Statens vegvesen har skissert opp den foreslåtte kombinasjonslinja av R2 
og R1, og avholdt møte med noen av grunneierne og initiativtagerne for å drøfte forslaget. Det er 
med stor sannsynlighet riktig at kombinasjonslinjen vil komme gunstig ut for de ikke-prissatte 
temaene. Vegalternativet er ca. 1300 meter lenger enn R2/R3 og grovt kostnadsberegnet til å være 
600-700 mill. kr. dyrere. For de prissatte konsekvensene er R2/R3 et mye bedre alternativ dersom en 
skal via Sagland. Se for øvrig kap.2.1 Tematisk behandling av merknader. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.37 Rune Gåsland 
Dok.nr. 20/308-10 

Ved krysning elven i enden av Ørsdalsvannet ber vi om at eventuell bro blir konstruert på en slik 
måte at den glir sammen med landskapet her. 
Ørsdalsvannet med Ørsdølen som frakter turister langs vannet er og blir en viktig del av Bjerkreim sin 
unike turistattraksjon. 
Håper Dere kan skape et mesterverk som kan stå i stil med omgivelsene her. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Ørsdalsvatnet er definert som vakkert i rapporten «Vakre landskap i 
Rogaland» som Rogaland fylkeskommune og Stavanger turistforening ga ut i 2007. Det er viktig at 
utbygger tar tilstrekkelig hensyn til de vakre omgivelsene når veganlegget med brokonstruksjoner 
skal prosjekteres og bygges ved Ørsdalsvatnet. Statens vegvesen tilføyer et nytt punkt i 
planbestemmelsene som skal sikre god estetisk kvalitet generelt på det nye veganlegget.  

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av plankartet for Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-
Ålgård, men tilføying av et nytt punkt i planbestemmelsene. 



123 
 

 

6.38 Grunneiere Vaule/Storsheia 
Dok.nr. 20/308-12 

Høringsinnspillet er underskrevet av 13 personer. 

De påpeker vinterforholda på Storsheia og Runaskaret, det er på disse plassene snøen legger seg 
først. Veien ved Runaskaret kan være stengt vinterstid på grunn av trailere som står fast og sperrer 
veien. Innsenderne mener at tunnelen på R1 som er planlagt under Runaskaret er for kort, tunnelen 
er vist 700 meter. De mener tunnelen bør starte i nordvestre enden av Uadalsvatnet. Det vil også 
sikre god kryssing for hjort, elg og rådyr i området. En slik endring av linja vil også føre til en noe 
kortere bro over elva. Mellom Ausetjønna og dagens E39 er det dyptgående morenemasser, noe som 
kan skape utfordringer for vegbyggingen. 

På vedlagt kart viser de en veglinje som går på nedsiden (øst for) av nåværende E39. De har et sterkt 
ønsker om å spare dyrket mark, innmarksbeite og gårdstun. De foreslår også at tunnelpåhugget ble 
flyttet noe lenger øst, hvor de mener det er bedre terrengmessig å starte en tunnel. De ønsker veien 
ble lagt nærmere Uadalsvatnet og Storsheivatnet, og peker på muligheten for å bruke tunnelmasser 
til å fylle ut i vannene. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Ønsket om å forlenge tunnelen under Runaskaret og flytte veilinja 
nærmere Uadalsvatnet og Storsheivatnet kan gjøres innenfor korridoren for R1. Kommunedelplanen 
endres ikke, men innspillene videreformidles til Nye Veier som må ta stilling til eventuelle justeringer 
av linjeføringen i reguleringsplanarbeidet. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.39 Hilde og Knut Vikeså, Serine og Einar Henriksen  
Dok.nr. 20/308-13 

Grunneierne har merknader til korridor R1-V3b ved Storsheia. De påpeker at kartgrunnlaget mangler 
noen areal med dyrket mark og innmarksbeite. På vedlagt kart viser de hvor arealene er, og det vil 
føre til at mer dyrka mark vil gå tapt, enn hva beregningen til SVV viser. Kartet viser heller ikke et nytt 
grisehus som er bygget. 

De mener løsningen for R1-V3b er en katastrofal løsning for de på Storsheia, og ber om å gå vekk fra 
denne traseen. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Kommunedelplanen endres ikke, men innspillet videreformidles til Nye 
Veier. Dersom markslags- og skogbonitetskarta (FKB-AR5) ikke er helt oppdatert på 
uttakstidspunktet, vil det kunne oppstå små feil i arealregnskapet som viser areal tap av dyrka mark 
og beite. Kartgrunnlaga blir oppdatert regelmessig. Eventuelle feil pga manglende oppdaterte 
markslagskart har ingen avgjørende betydning for valg av korridor. Nye Veier må legge til grunn 
oppdaterte kart, når veilinja skal optimaliseres og detaljeres i neste planfase som er 
reguleringsplanfasen. 
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Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

 

6.40 Nils Olav og Brit Jorunn Bakke 
Dok.nr. 20/308-23  

De er grunneiere på Litle Svela, g.nr. 31 br.nr. 1., og de blir sterkt berørt av korridor R1-V3b. Veien vil 
dele eiendommen i to, og mye dyrka mark og beite vil gå tapt. Det vil påføre de store driftsulemper 
og mye støy. Dersom veien skal gå over deres eiendom ønsker de at den blir lagt i ytterkanten av 
eiendommen. 

Bakke opplyser om en svært stor grunnvannskilde som ligger på deres eiendom. Den brukes som 
drikkevannskilde for 3 gårdsbruk og 8 eneboliger i dag. Tidligere brukte også Tine Meierier Sør avd 
Vikeså kilden, og da ble det brukt opp mot 300 000 liter i døgnet. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Nå er det ikke R1-V3b som anbefales av SVV, men skulle denne varianten 
likevel bli valgt er det viktig informasjon som Nye Veier må ta hensyn til i reguleringsplanen. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.41 Ragnhild og Jan Inge Osland 
Dok.nr. 20/308-41  

Grunneiere av Gnr. 55 Bnr.3 på Bue. 
Den planlagte traseen på Bue vil få store konsekvenser for driften av gårdsbruket, den gir tap av 
dyrka mark og beiter, og utbyggingspresset på jorda inn mot krysset vil bli stort. Størstedelen av 
deres arealer ligger på østsida av E39 mens driftsbygninger ligger på vestsida. Foreslår litt endret 
trase for å unngå ubrukelige arealer mellom ny og gammel E39. Skisse er vedlagt. Overskuddsmasser 
bør benyttes for å erstatte tap av dyrka jord, ca. 55 da. (vist på skissen) Viktig at de blir tatt med i den 
videre planlegginga. Plasseringen av kollektivterminal er svært uheldig og tar det eneste ku-beitet de 
har i tilknytning til driftsbygningene. De har investert ti-talls mill. kr i oppbygging av melkeproduksjon 
og er avhengig av arealene for fortsatt drift. R2 er mye dårligere enn R1, og vil dele hele gården i 
småbiter. Velges R2 må traseen legges ca. 400 m lenger mot øst. (Veglinje er beskrevet i brevet) 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering og må vurderes videre av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet, slik at 
de negative virkningene begrenses i størst mulig grad. Se også kommentarer til innspillet fra 
Bjerkreim Næringsforening ang kryssområdet på Bue. Se for øvrig kap.2 Tematisk behandling av 
merknader. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest - Ålgård. 
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6.42 Terje Laksesvela Helland 
Dok.nr.20/308-61  

Laksesvela Helland har innspill til planbeskrivelse med KU vedrørende: 
1. Vernet nasjonal lakseelv: Bjerkreimselva 
2. Ørsdalsvatnet 
3. Vern av matjord i Holmen 
4. Forslag til ny trase – «Egil alternativet» - en kombinasjon av korridorene R1 og R2 
5. Kommentarer til høring fra Bjerkreim kommune og foreslått kryss på Svelaodden 

1. Vernet nasjonal lakseelv: Bjerkreimselva 

Korridor R1 vil ha stort skadepotensial for Bjerkreimselva. Det er ikke tatt tilstrekkelig hensyn til at 
Bjerkreimselvs er en vernet nasjonal lakseelv og mulige konsekvenser for elva dersom R1 blir vedtatt. 
Han begrunner de negative konsekvensene med: 
- Korridor R1 vil krysse Bjerkreimselva med bro 3 ganger 
-   Korridor R1 vil ligge langs deler av Oreåna (en del av Bjerkreimselva) med fare for 

forurensende veiavrenning under anleggsfase og drift. 
-   Korridor R1 vil ligge langs Uadalsvatnet og deler av Storsheivatnet som er en del av 

nedslagsfeltet til Bjerkreimselva, og med nærhet til Skjævelandsåna som renn ut i 
Svelavatnet. 

-   Korridor R2 vil krysse Bjerkreimselva med bro en gang i et område svært nær eksisterende 
krysning for dagens E39. 
 

- Konsekvenser for landskapsbilde ved Bjerkreimselva ved de to alternative korridorene: 
• Ved korridor R2 vil endringen i landskapsbilde ikke ha samme konsekvens i forhold til 

Bjerkreimselva som ved korridor R1 siden det er færre brokrysninger og den nye 
broen vil ligge svært nær opp til eksisterende krysning for dagens E39. 

• Kryss Sagland for korridor R2 vil ikke behøve ny bro som for tilkomstvei ved korridor 
R1. 

• På Sagland er det dobbelt kjørefelt i en retning ved eksisterende E39 og 
landskapsbildet her er derfor allerede svært påvirket av dagens E39. Følgelig vil ikke 
et kryss her ha samme inngrep i landskapsbilde som ved korridor R1 siden Holmen er 
uberørt av denne typen tekniske inngrep. 

- Bjerkreimselva har status som nasjonalt laksevassdrag, den er da underlagt regler som skal sikre 
laksen særlig beskyttelse mot skadelige inngrep (§ 7 a i lakse – og fiskeinnlandsloven).  
 

- I fagrapport for Naturmangfold beskrives det følgende for korridor R2: «Trase gjennom 
området medfører negativ konsekvens for sidebekker til Bjerkreimselva». Dette mener jeg i 
høyeste grad er gjeldende også for korridor R1, 

• I Holmen er det flere sidebekker beliggende ved jordbruksjord som leder ned i 
hovedvassdraget, hvor veien vil ligge direkte rett over disse. Småbekker har en 
rensende effekt og bør ikke fjernes da de fungerer som en naturlig rensepark. 
Vannvegetasjon, planter, busker og trær tar opp tilsiget fra jordbruket. Dette er tjenlig 
for vannkvalitet og plante – og dyreliv. 

• Korridor R1 er også planlagt med bro over Svelabekken som renner ut i Svelavatnet. 
 

- I fagrapport for Nærmiljø og friluftsliv må Bjerkreimselva i høyere grad verdsettes som 
identitetsskapende. 
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Helland mener at det ikke er tatt tilstrekkelig hensyn til negative konsekvenser ved anbefalt korridor 
R1. Korridor R1 har i høyeste grad minst like store konsekvenser for Bjerkreimselva som korridor R2. 
Innspillet hans er at korridor R1 har enda større negative konsekvenser for Bjerkreimselva da den 
rammer helt nye og «urørte» områder. 
 
2. Ørsdalsvatnet 

Ørsdalsvatnet er en av de største perlene i Bjerkreim, Helland mener at det ikke er lagt tilstrekkelig 
vekt på de negative konsekvensene i fagrapportene for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv og 
kulturmiljø. Han mener en 4-felts motorvei med høy bro over Ørsdalsvatnet vil gi permanente 
endringer i naturlandskapet og forringe det betydelig. 
 
3.Vern av matjord i Holmen 
Han understreker verdien av svært god matjord og flere aktive gårdsbruk i området ved Holmen. En 
motorvei med et toplanskryss vil være et betydelig inngrep. Dyrka mark er en knapp ressurs i Norge. 
Han mener at det i større grad bør tas hensyn til dyrka mark og jordvern, for å sikre fremtidige 
generasjoner mulighet til å dyrke egen mat på egen jord. 
 
4. Forslag til ny trase «Egil alternativet» - en kombinasjon av R2 og R1 
Han mener de ikke-prissatte konsekvensene må veie tyngst ved valg av trase gjennom Bjerkreim. De 
permanente inngrep i natur og landskapsbilde vil aldri kunne veies opp av tall fra statistikker med 
stor usikkerhet. Han fremhever kombinasjonslinja av R2 og R1 «Egil alternativet» som et meget godt 
alternativ. Fordelene med denne traseen er mange, og utelukker flere av de store negative 
konsekvensene for Bjerkreimselva, Store-Svela, Vikeså, Holmen og Ørsdalsvatnet ved korridor R1, 
samt at en unngår å legge traseen gjennom det åpne kultur- og naturlandskapet som er lite berørt av 
tekniske inngrep ved korridor R2 – heiområdene mellom Bjerkreim og Bue. 
Fordeler med kombinasjonsalternativet R2 og R1: 

- Legger beslag på mindre dyrka mark og utmarksbeite i Bjerkreim 
- Unngår en lang tunnel fra Gyadalen til Ørsdalsvatnet på ca 5,7 km. Gunstig beredskapsmessig, 

siden den lange tunnelen på korridor R1 ligger lengst unna Egersund og døgnbemannet 
brannstasjon. 

- Mindre masseoverskudd enn R1 
- Foreslått korridor vil være mer gunstig med tanke på maks tillatt stigning på 5%. En flatere vei 

vil ha positive virkninger for drivstofforbruk/forurensning/miljø 
- Korridoren følger i større grad dagens E39 og berører områder som til dels allerede er berørt av 

en større stamveg. (Bue-Storsheia-Sagland) I det relativt korte strekket hvor traseen ikke følger 
dagens E39 er det foreslått tunnel, fra dalen vest for Fjermedalstjørna til Svelabakkene. 

- Foreslått korridor med kryss på Sagland kommer nærmere det planlagte næringsområdet på 
Eigestad, sammenlignet med R1 

- Unngår støybelastning av Vikeså sentrum og omkringliggende større byggefelt. 
- Unngår enorme inngrep i kulturmiljø og landskapsbilde ved Bjerkreimselva, Ørsdalsvatnet, 

Holmen og på Store Svela. 
- Unngår konflikt med anlegget ved Kløgetvedt, vurdert til stor til meget stor negativ konsekvens, 

det unngås en mulig strid med nasjonale mål. 
- Foreslått trase er allerede nesten utredet, da det er en svært kort strekning fra 

Fjermedalstjørna og tunnelen ved Sveladalen. 
 
5. Kommentarer til høring fra Bjerkreim kommune og foreslått kryss på Svelaodden 

- Kryss på Svelaodden vil være negativt ift. støybelastning av større byggefelt på 
Vikeså (Svelafeltet, Risbakken, Lossvollen osv), og bør dersom aktuelt medføre 
en ny konsekvensutredning. 
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- Kryss på Svelaodden vil kreve store fyllinger/skjæringer i et relativt skrått terreng i Svelalia, 
og påvirke landskapsbilde her negativt. 

- Kryss på Svelaodden vil sannsynligvis være langt mer kostbart å opparbeide enn kryss på 
Holmen. Det vil koste å bygge 4-felts motorvei og kryss med alt tilbehør i en bratt grushaug. 

- Servicetilbud i kommunesentrum Vikeså er svært begrenset. Tjenester er allerede i stor grad 
flyttet bort (eks politi, NAV, bank, tannlege). Det er begrenset med areal for næringsutvikling 
her i området kalt «Nesjane». Positivt i Vikeså er nyetablerte ladestasjoner for el-bil, noe som 
antageligvis vil føre til at det vil være behov for å stoppe på Vikeså uansett hvor krysset blir 
plassert. 

- Markedsområde for kollektivbruk på Vikeså er svært lite. Kollektivtransport til f.eks. jobb 
krever at tilbudet blir utvidet betraktelig og optimalisert (mtp. tid og bussbytte) siden bruk 
av bil er langt mindre tidskrevende og vil bli enda mindre tidskrevende med ny vei. 

- Kryss på Bue bør være tilstrekkelig for Bjerkreim kommune, det vil være kort avstand til 
Holmen, evt. Svelaodden (mindre enn 10 minutt kjøring) fra Bue. Dersom kryss legges i 
Holmen vil trafikk fra Vikeså som skal nordover benytte kryss på Bue, da avstanden her blir 
omtrent den samme (5 minutt kjøring), men i «rett» retning - nord. For reiser sørover fra 
Vikeså er det ubetydelig om krysset er plassert i Holmen eller Svelaodden. 

- Kryss på Sagland vil strategisk ligge langt bedre plassert enn Holmen (evt. Svelaodden) siden 
dette er nær kommunegrensa til Eigersund. 

- Hvilket behov og betydning er det av tilførselsvei mellom Lomeland og Eigestad dersom 
krysset legges i Holmen (evt. Svelaodden)? Grunnen til spørsmålet er at den mest benytta 
veien mellom Egersund og Bjerkreim i dag er Fv51, og det vil den fortsatt være om det blir 
laget en ny tilførselsvei mellom Lomeland og Eigestad. Trafikkavvisningen fra 
Eigersundsområdet vil sannsynligvis være stor dersom det ikke blir kryss på Sagland. 

- Kryss på Sagland vil ligge optimalt med tanke på næringsutvikling både for etablert 
næringsområde på Røysland i Bjerkreim kommune og for fremtidig utvikling på Eigestad. 

Kryss på Svelaodden vil sannsynligvis være et langt dyrere alternativ enn kryss i Holmenn Begge 
alternativene har store begrensninger ift. videre utvikling: 

- Holmen er et område preget av landbruksjord og aktive bruk. 
- Svelaodden er en bratt grushaug. 

 

Innspill til høring er derfor å vurdere behovet/samfunnsnytten av en kryssløsning i 
Holmen, evt. Svelaodden, dersom korridor R1 velges istedenfor korridor R2 med kryss på 
Sagland grunnet følgende: 

- Markedsområdet i Bjerkreim kommune er svært lite, det er Dalane regionens 
minste kommune i antall innbyggere og disse bor spredt over hele kommunen. 

- For reisende fra de to små tettstedene Bjerkreim og Vikeså er det: 
o I retning nord hhv. 15 minutt og 5 minutt kjøring til krysset på Bue. 
o I retning sør hhv. 17 minutt og 23 minutt kjøring til kryss på Årrestad i Helleland. 

 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering.  Bjerkreimselva et verna vassdrag og en av Norges beste lakseelver. 
Verdisettingen er satt til stor, og konsekvensgraden er vurdert som liten da det er forutsatt at 
vassdraget krysses med tilstrekkelig lang bro som påvirker verdien i liten grad. Det er riktig som 
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Helland påpeker at R1 går langs sideelver/deler av Bjerkreimselva og krysser det verna vassdraget 
flere ganger enn hva R2 gjør. I anleggsfasen vil konfliktpotensialet med elva være større for R1 enn 
for R2. I driftsfasen derimot er sannsynligheten for ulykker med utslipp til elva liten, da det vil være 
en svært trafikksikker veg. Brokryssing av Bjerkreimselva skal detaljreguleres slik at vasstreng og 
kantsone med vegetasjon i størst mulig grad opprettholdes. Sikres ved planbestemmelse. SVV er enig 
med Helland at R1 påfører Ørsdalsvatnet, som ligger i et svært flott landskap, et nytt tiltak som har 
negativ konsekvens for landskapsbildet, nærmiljø og friluftsliv, og kulturmiljø, noe også 
fagrapportene beskriver. Hvor stor negativ konsekvens vegen vil påføre landskapet er en 
vurderingssak, men det er viktig at det blir en balansert konsekvensvurdering av de ulike korridorene. 

Forslag til ny trase gjennom Bjerkreim «Egil alternativet» omtales under Tematisk behandling av 
merknader, kap. 2. 
 
Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård 

 

6.43 Kjersti Søyland Bye 
Dok.nr. 20/308-63  

Eigersund som arbeidssted har viktig betydning for de andre Dalane kommunene, og er derfor et 
viktig argument i valg av korridor for ny E39. God tilgang på arbeidsplasser er det punktet som 
genererer til befolkningsvekst og økt attraktivitet for et sted. Økt trafikksikkerhet og effektiv 
transport er viktig for næringslivet og deres behov for kortest mulig påkjøringsvei må vektlegges 
tungt. Innsenderen mener R2 er det beste alternativet for Sør-Rogaland, da det vil få mest trafikk, 
lavest pris, kortest reisetid innen regionen, og den vil knytte sammen de store arbeidsmarkene og 
bo-regionen. Bye peker også på muligheten for å kombinere R2 med R1 i Bjerkreim. Det er også 
ønskelig at en kritisk ser på løsningene i planen for om mulig kutte kostnader, noe som vil føre til 
lavere bompengetakster og raskere utbygging. 
Bye stiller et kritisk spørsmål om Vikeså skal være en plass der folk velger å bo og leve, eller om det 
skal være et vegkryss? Ho mener Bjerkreim kommune og Næringsforeningen i Bjerkreim ikke 
vektlegger de negative sidene med å få en veg og kryss så tett på tettstedet Vikeså, nemlig den økte 
støybelastningen veien vil medføre. Støybildet vil øke kraftig når farten økes fra 60 til 110 km i timen, 
bokvaliteten vil synke. Det har vært en begrenset næringsutvikling i Bjerkreim. En oppgradert E39 
med betraktelig høyere fartsgrense vil ikke skape økt næringsutvikling, heller tvert imot. Det er 
derfor viktig å fokusere på et felles, konkurransedyktig næringsområde på Eigestad. 
Oppsummert er det R2, eller kombinasjonsalternativet R2-R1, som bidrar mest positivt til 
regionforstørring, felles bo- og arbeidsmarked og større mulighet for vekst. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 
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6.44 Grunneiere på Svela v/Egil Svela og Anne Rita Gudmestad 
Dok.nr. 20/308-66 

Underskriftsliste med 126 underskrifter. 
De mener at korridor R1 og R2 ikke er gode nok, og foreslår derfor et nytt kombinasjonsalternativ av 
R2-R1. Alternativet er vist på vedlagt kart. 
 
De mener at R1 er et dårlig alternativ gjennom Bjerkreim. På Storasvela vil R1 ødelegge sørsiden av 
dalen fullstendig. Å planlegge og bygge en fire-feltsveg med kryss i det bratte terrenget med 
løsmasser vil være svært utfordrende. De mener det er stor fare for jordras der veien nå er tegnet. 
Støysituasjonen for Vikeså med nærliggende boligfelt vil øke kraftig med høyere fartsgrense. 
Næringsutvikling nær krysset på Svelaodden er vanskelig å få til uten at det må tas i bruk dyrka mark. 
Jordbruket er også en viktig næring, som må få rom til å utvikle seg i. De mener også at R1 vil 
ødelegge Holmen og hele strekningen fra Svelavatnet til Ørsdalsvatnet. Det vil være krevende å finne 
en fornuftig bruk av de store mengdene med tunnelmasser fra den 5,7 km lange tunnelen. De mener 
at R2 er klart bedre enn R1, men minuset ved den er den må passere et par topper som resulterer i 
noen strekninger med maks stigning. 
 
De hevder/mener følgende om sitt kombinasjonsalternativ R2-R1(utklipp): 
 

- Tilnærma flat frå tunnel utgangen frå Storsheia til utgangen av tunnel mot Fjermedal. 
- Billegare enn R1 å byggja. Med vegvesenet sine priser på bruer og tunneler så vert vårt 

alternativ med R1 og R2 løysing ca 1 milliard billegare enn R1 fram til Helleland. 
- Øydelegg mykje mindre dyrka mark og kulturbeite. 
- Kortare samanhengane tunnel, der tunnelmassane kan brukast i begge endane av tunnelen. 
- Kjem nærare Eigersund med kryss og dermed høgare bruksfrekvens på vegen. 
- Holmen og Storasvela raserast ikkje. 
- Ikkje "støy- og støvbeleggja" deler av Vikeså. 
- Gir mulighet til ei god utvikling av området langs Svelavatnet og sentrumsområdet, for 

fastboende, turister og næringsliv. 
- Me tykkjer eit kryss på Vikeså er for nær eit kryss på Bue. Kryss på Vikeså kan droppast og 

neste kryss vert på Årrestad/Helleren ved bruk av R1 .Vårt alternativ gir eit kryss nært både 
Eigersund og Bjerkreim,-på Sagland. 

- Med vårt alternativ, vil bruk av tunnelmasse meir kunne brukast i nærheten til å laga nytt 
beite og forbetra dyrka jord, i motsetning til R1, der det mest ikkje finns mark som kan 
opparbeidast til jordbruksareal for å erstatta tapte arealer. 

I tillegg har me Bjerkreimsvassdraget som set begrensninger for kva me kan gjera med eigedomane. 

De fremhever også mineralforekomstene på Helleland/Ualand, hvor de trekker frem Norge Mining 
sitt syn om at R1 vil gjøre gruvedrift vanskelig. 
De er overbevist om at de har en svært god trase som de sterkt ønsker skal bli vurdert nærmere, det 
er bare en kort strekning fra Fjermedalstjørna til tunnelen ved Sveladalen som ikke er 
konsekvensutredet. 
Dersom ikke deres alternativ blir vedtatt, mener de R2 er klart bedre enn R1.  
R1 er absolutt det dårligste forslaget for Bjerkreim kommune. På Vikeså, Stora Svela, Holmen, 
Gjedrem m.m, er det stor motstand mot en ny veg som følger R1. (Kommunens politikere taler her 
ikke etter innbyggernes ønske). 
 
Høringsinnspillet (dok.nr 20/308-66) har et vedlagt «tilleggsønske» fra grunneierne på Stora Svela 
32/4 Trond og Anne Rita Gudmestad, Ole Reidar og Tor Einar Gudmestad. 

- En rik vannressurs i området ved Kuåsen og på Litle Svela må tas hensyn til 
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- Det er dårlige solforhold på eiendommen, og sola er borte fra november til mars. De frykter 
en bro over dalen vil skygge for sola slik at solforholda ved huset blir dårligere. 

- Korridor R1-3a bør snevres inn ved Kuåsen 
 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. SVV har skissert opp løsningen som grunneierne på Svela har meldt inn. 
Alternativet er ca. 1300 meter lenger enn alternativ R2, noe som gir betydelig dårligere nytte. 
Anleggskostnaden er anslått til å være ca. 600-700 mill. høyere enn R2. For de prissatte 
konsekvensene er R2 et bedre alternativ enn «Svela-alternativet». For de ikke-prissatte temaene er 
det stor sannsynlighet for at alternativet kommer bedre ut enn R2. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.45 Torunn og Jone Gystøl 
Dok.nr. 20/308-72 

Grunneiere av gnr.55 bnr.2 på Bue 
Det er R1 som vil gi minst skade for Gystøl. De ønsker krysset plassert nærmest mulig Holmafjellet 
og Kydland. Det er viktig at de får en trygg og grei kryssing av Ny E39 for å kunne jage dyr på beite 
til Holmafjellet, hvor de har 1600 mål med jord. Den planfrie kryssingen må også være 
dimensjonert for traktor med redskap. De ønsker at fyllmasse blir brukt til å erstatte den dyrka 
marka som går tapt i den sørlige enden av Buevannet. Den nye E39 blir en stor belastning som 
legger beslag på store deler av det flate arealet de har. Alle gårdsbrukene på Bue er familiebruk 
med flere generasjoner som blir berørte. De håper at de vil bli hørt, og at vi sammen kan gjøre det 
beste ut av en ganske håpløs situasjon. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Innspillet tas til orientering og må vurderes videre av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet. Det må 
være et mål å begrense de negative virkningene for landbruksdriften i størst mulig grad. Hensynet til 
jordvern er vektlagt i kommunedelplanen, og det er viktig at det videreføres i detaljeringen av 
planen. SVV har tilføyd en egen bestemmelse som setter krav ved utarbeidelse av reguleringsplanen 
at det skal tilstrebes å unngå omdisponering av dyrka mark. Se også kommentarer til innspillet fra 
Bjerkreim Næringsforening ang kryssområdet på Bue. 

Konklusjon 

Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. Ny 
planbestemmelse pkt.2.6.1, og retningslinje pkt. 5.3 om jordvern. 

 

Gjesdal: 
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6.46 Magnus Søyland + underskrift av 5 andre grunneiere 
Dok.nr. 20/308-32  

6 grunneier har sendt inn felles høringsinnspill for strekningen Kyllingstad til Runaskaret. Vedlagt 
høringsinnspillet følger det med noe kartutsnitt som viser de justeringene de ønsker. Magnus 
Søyland har i tillegg noen konkrete forslag på strekningen fra Holmen til Runaskaret i Bjerkreim 
kommune. 

Uttale ny E-39 Kyllingstad i Gjesdal til Runaskaret i Bjerkreim 
- Det er viktig at vegen går aust for dyrka jord ved Solheim, Kyllingstad (kart 1) 
- Drikkevasskilde til Opsal ligg like aust for dagens E-39 og må tas hensyn til (kart 1) 
- Ved Gautedal må vegen legges til nabogrense mot aust for å spare matjord, elles må det lages 

undergang for traktorer( kart 2). 

- Ved Søyland/Kydland er det bare ein mulighet for vegtrasee dersom ein skal unngå 

rasering av dyrka jord og leveforholda for dei som bur der. Vegen må legges vest for 

støypt kanal ved Søylandskiosken, på parkeringsplass/dagens E-39 (kart 2 og 3). 

- Dagens E-39 flyttes litt vestover, stiger opp til ein når høyden til å krysse ny E-39 mot 

Nedrebø, fortsetter parallelt med ny E-39 over Søylandskiosken til den igjen møter 

dagens E-39 (kart 2 og 3). 

- SVV s forslag går i  Kydlandsvatnet,  parallelt med dagens E-39, vi ønsker at ny veg skal 

krysse Kydlandsvatnet med kryss på nes på austsida av vatnet. Dette vil spare matjord og 

krysset kjem lenger fra bygda Bue (kart 2). 

- Kryss her vil redusere trafikklekkasje til dagens E-39 ved at nordgående trafikk må 300 
meter tilbake til kryss på Bue for å korne ut på denne vegen. 
- Dette neset er i dag tilplantet med skog. Heile område aust for Kydlandsvatnet er 

registrert som kystlynghei i naturdatabasen, men den største trusselen for denne 

biotopen er spredning av skog. Derfor vil eit kryss her, med fjerning av skogen vere 

positivt for kystlyngheia. 
- Denne traseen er kortere enn SVV sitt forslag 
 
--- Svart linje    kart 1 og 2   Stat ens vegvesen· s forslag 
--- Raud linje kart 1 og 2 Vårt forslag 
--- Grønn linje kart 1 og 2 Vårt og SVV sitt forslag er samkjørt e 
--- Svart linje kart 3 Vårt forslag forbi Søyland/Kydland 
--- Grønn linje kart 3 Vårt forslag til flytting av dagens E- 39 ved Søyland/Kydland 
 
Magnus Søyland spiller også inn følgende merknader: 
- Ved å legge vegen langs Uadalsvatnet og Storrsheivatnet blir det minst mulig stigning. (kart 
4) 
- Tunellen starter ved rasteplassen på Storrsheia, kjem ut i dagen ved Kuåsen mellom Svela og 

Litla- Svela går videre i tunell til Gjedrem. Stigningen Holmen - Storrsheia blir da 2,9 % 

- Kryss i Holmen blir midt mellom gardsbruka der og tek minimalt med dyrka jord 
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Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. De fleste strekpunktene handler om å justere/flytte veilinja for å spare 
dyrka mark. Disse forslagene til justering må vurderes av Nye Veier AS i reguleringsplanarbeidet, slik 
at de negative virkningene begrenses i størst mulig grad. Ønsket om å krysse Kydlandsvatnet og 
plassere Buekrysset på neset på østsiden av vatnet er en stor endring av planen, som resulterer i mer 
fylling i vann og større terrenginngrep på østsiden av vannet. Det er rom for en slik endring innenfor 
planavgrensningen til korridoren, men vi ønsker ikke å gjøre en slik endring i kommunedelplanen. Det 
er detaljering/optimalisering av løsningen som skal vurderes i neste planfase. Se også kommentarer 
til innspillet fra Bjerkreim Næringsforening angående kryssområdet på Bue, og kap.2. Tematisk 
behandling av merknader. SVV har tilføyd en egen bestemmelse som setter krav ved utarbeidelse av 
reguleringsplanen at det skal tilstrebes å unngå omdisponering av dyrka mark. 

Staten vegvesen kan ikke se at den nye korridoren Magnus Søyland foreslår, fra Holmen til 
Runaskaret, har så store forbedringer i seg at vi ønsker å få den utredet. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. Ny 
planbestemmelse 2.6.1, og retningslinje pkt. 5.3 om jordvern. 

 

6.47 Anne Margrethe Kyllingstad  
Dok.nr. 20/308-64 

Grunneier gnr 31/13, Gjesdal dyrekrematorium AS 
Støtter SVV sitt forslag til korridor forbi Kyllingstad, som er best for jordbruk og bebyggelse. «Vi har 
de siste dagene fått høre at Nye Veier jobber med et annet alternativ, som etter vår mening, vil 
rasere dalen, ta mye mer dyrket jord, og ødelegge driftsgrunnlaget til flere gårdsbruk.» 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Nye Veier AS er i gang med reguleringsplanarbeid og har anledning til å 
vurdere andre løsninger innenfor den viste korridorbredden. Dersom det fremmes andre alternativer 
som avviker vesentlig fra eksempellinja (f.eks. innkorting av tunnelen eller at ny veg berører viste 
hensynssoner) skal konsekvensene dokumenteres i reguleringsplanarbeidet. Ved utarbeiding av 
reguleringsplan skal alle berørte grunneiere tilskrives og gis mulighet for medvirkning. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.48 Marit Ramsli og Olav Vegard Søyland 
Dok.nr. 20/308-65  

Grunneiere av gården Oppsal gnr 31, bnr 14/26 i Søylandsdalen/Kyllingstad. 

De ønsker at varianten som går via Søylandsdalen bør velges, selv om veien vil gå over noe dyrka 
mark og beiteareal på deres eiendom. De fremhever en vannkilde som ligger like ved dagens E39 (vist 
på vedlagt kart), denne vannkilden benyttes til gårdsdriften og campingplassen. De ber Statens 
vegvesen om å ta hensyn til vannkilden, og innskrenke plangrensa ved vannkilden. 
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Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Opplysningen om vannkilden er videreformidlet til Nye Veier som har 
ansvaret for reguleringsplan og gjennomføring av byggeprosjektet ny E39. SVV endrer ikke 
plangrensa ved vannkilden. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 
 

6.49 Kjell Salte 
Dok.nr. 20/308-82  

Høringsinnspillet gjelder gnr.8 bnr.19 på Bollestad. Han ønsker at veien over Frydenlund blir lagt så 
nær eiendomsgrensa som mulig, og at han får løyst inn restarealet med dyrka mark. 

Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. Det gjøres ikke endringer i kommunedelplanen. Nye Veier har ansvaret 
for å utarbeide reguleringsplan, og det er da veglinja blir detaljert. Synspunkt/innspill fra grunneiere 
og andre høringsparter vil bli vurdert i den videre planprosessen. Alle berørte grunneiere skal bli 
kontaktet i forbindelse med planprosessen for reguleringsplan 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.50 Geir Oluf Hareland, Tommy Figved og Ola Sømme 
Dok.nr. 20/308-88 

Grunneiere gnr.30 bnr. 11 og 30, gnr. 30 bnr. 6, gnr. 30 bnr 3 

De er fornøyd med planprosessen som er gjennomført av Statens vegvesen. De frarår varianten over 
Jolifjell. De er samtidig bekymret for situasjonen rundt vassdraget ved Haraland. De peker på faren 
for flomskader dersom elveløpet blir snevret inn. De er bekymret for all anleggsvirksomhet 
vegarbeidet vil medføre. 

 Statens vegvesens kommentar: 
Innspillet tas til orientering.  Nye Veier har ansvaret for å utarbeide reguleringsplan og det nye 
veianlegget skal ikke påvirke vassdraget ved flom. SVV har tilført en ny planbestemmelse og 
retningslinje som skal sikre at vassdrag blir ivaretatt i reguleringsplanen. Alle får anledning til å uttale 
seg til løsningen som legges frem i reguleringsplanen. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 

6.51 Brit Grete og Njål Vold 
Dok.nr. 20/308-91 

Grunneiere på Kyllingstad gnr.31 bnr.25 
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De ønsker at traseen over Jolifjell blir vedtatt. De mener den gir minst skade for samfunnet, 
beslaglegger mindre dyrka mark og verdifull innmark enn traseen gjennom Søylandsdalen. Anbefalt 
trase gjennom Søylandsdalen vil gå nær bebyggelse og gi støy og forurensning. Tiltaket vil endre 
landskapet drastisk og veien vil stjele utsikt. De er også bekymret for vannkilden som ble boret i 
2015, og vassdraget som de har jobbet hardt for å holde rent. De peker også på byggeperioden som 
kan bli en utfordring for den daglige driften av gården. 

 Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Nye Veier har ansvaret for å utarbeide reguleringsplanen, det må da 
være et mål å optimalisere veilinja slik at den gjør minst mulig skade for miljø og omgivelser. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård 

 

6.52 Jan Toralf Gausdal Dok.nr. 20/308-22 

Medeier av bolig på Gausdal som berøres av veiprosjektet. Han er positiv til prosjektet, og kommer 
med en anmodning om hvilke strekninger som bør prioriteres først når byggingen skal igangsettes. 
Av flere delstrekninger med dårlig standard, mener han at Vikesåbakkene, Runaskaret og strekningen 
Ualand – Flekkefjord/Kvinesdal bør prioriteres tidlig i byggingen. For Vikesåbakkene og Runaskaret er 
utfordringene relatert først og fremst til 2-3 vintermåneder, mens hele strekningen Ualand – 
Flekkefjord er belastende å kjøre gjennom hele året på grunn av den dårlige vegstandarden. Han ber 
om at utbyggingen også startes i øst der de trafikale utfordringene er mer utfordrende gjennom hele 
året enn i vest der vektleggingen av trafikkvolumet er omtalt som den viktigste faktoren for tidlig 
oppstart. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Nye Veier har ansvaret for utbyggingen av veiprosjektet, og de står også 
for prioriteringen av hvilke strekninger som skal bygges ut først. Høringsinnspillet vil bli formidlet 
videre til Nye Veier AS. 

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

 
 

6.53 Håkon Berg Lofthus Dok.nr. 20/308-34 

Høringsinnspillet er underskrevet av 4 grunneiere og 7 privatpersoner. Innspillet omhandler korridor 
A1 og A2. 

De mener at konsekvensutredningen har undervurdert verdien av temaet friluftsliv for korridor A1. 
Det er både fastboende, hytteeiere og tilreisende som bruker områder flittig til turgåing, jakt og fiske. 
A1 vil skape en barriere for vilt i området. Rapporten beskriver ikke hvor mange 
viltoverganger/underganger som er planlagt, og heller ikke om de er tatt med i kostnadsoverslaget. 
Rapporten beskriver heller ikke hvordan de store utfyllingene i vannene vil påvirke fiskebestanden. 

De peker også på at A1 har mye stigning og ligger forholdsvis høyt over havet. Det kan komme store 
snømengder over kort tid i området hvor korridor A1 er planlagt. Effektmålet om ingen driftsstans 



135 
 

som følge av vanskelig vintervedlikehold, kan bli vanskelig å oppnå. Klimagassutslippet vil også være 
større for A1 sammenlignet med A2. 

Forfatterne av høringsinnspillet er svært kritisk til at rapport om investeringskostnader for prosjektet 
er unntatt offentligheten. Siden det er investeringskostnadene som veier tyngst for den samlede 
konklusjonen for trasevalget, burde kostnadsrapporten vært tilgjengelig for alle slik at en kunne 
ettergå beregningene som er utført. 

De mener at naturverdiene nedprioriteres, og at omtrent samtlige av de ikke prissatte 
konsekvensene har blitt undervurdert. Det burde vært større forskjell på de ikke prissatte 
konsekvensene for A1 og A2. De er også uforstående til at konsekvensen for landskapsbildet er 
vurdert likt. A2 har mye mer tunnel enn A1 og burde hatt mindre negative konsekvenser for 
landskapsbildet. 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Innspillet tas til orientering. Konsekvensutredningen viser at A2 får mindre negative konsekvenser for 
de ikke prissatte temaene enn A1. Selv om differansen hadde vært litt større for de ikke prissatte 
temaene, er investeringskostnadene så mye høyere for A2 enn A1 at anbefalingen ville mest 
sannsynlig vært den samme. Kostnadene med bygging av faunapassasjer er med i 
kostnadsoverslaget, men det eksakte antall blir ikke bestemt før i reguleringsplanen. Etter høringen 
er det tatt med noen flere bestemmelser som blant annet skal sikre at det bygges tilstrekkelig med 
planfrie faunapassasjer, og at vannkvaliteten i vann som ligger i influensområdet til ny E39 ikke skal 
forringes.  

Konklusjon 
Høringsinnspillet medfører ingen endring av Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 
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