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Statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal vest - Ålgård - 
Samferdselsdepartementets vurdering 

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) ga ved brev av 24. september 2019 til 

Samferdselsdepartementet (SD) tilslutning til at Statens vegvesen (SVV) kunne legge ut 

etatens forslag til statlig kommunedelplan for E39 Lyngdal vest – Ålgård til høring og offentlig 

ettersyn. 

 

SD har ved brev til SVV av 7. oktober 2019 bedt etaten følge opp KMDs beslutning. 

 

Vedlagt følger brev fra SVV til SD av 18. juni 2020 med vedlegg med etatens forslag til statlig 

kommunedelplan for E39 Lyngdal vest – Ålgård.  

 

1. Statens vegvesens vurdering 

Som det fremgår av kartet nedenfor, anbefaler SVV valg av korridor A1-R2 m/V4a i hele 

planens lengde fra Lyngdal vest til Ålgård. Lengden på strekningen er 95,1 km. Anslått 

kostnad er om lag 33,6 mrd 2020-kr.  

 

SVVs begrunnelse for valg av korridor: 

- Anbefalt korridor A1-R2 har litt lavere kostnad, er 3.1 km lenger og har 1,6 mrd. kr 

dårligere samfunnsnytte enn korteste korridor A1-R1, men forskjellene er små. 

- Mineralressursene i Øygrei-området (Ualandsdalen område Tekse-Årrestad) har stor 

nasjonal og internasjonal verdi som ny E39 i minst mulig grad må berøre.  

- Korridor R1 har store konflikter for mineralforekomstene ved Øygrei-området, mens 

konfliktene med korridor R2 er små. R1 bør legges utenom disse 

mineralforekomstene og blir dermed lenger. 

- R2 har størst nærhet og bedre kryssplassering i forhold til det største bo- og 

arbeidsmarkedet i Eigersundsområdet, med nasjonal havn og ca. 15.000 innbyggere. 
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- R2 gir noe mer avlastning av trafikk på Fv.44 (Egersund-Brusand-Bryne-Sandnes) og 

også avlastning av Fv.51(Tengesdalsvegen nå fv.4296 mellom Egersund – 

Bjerkreim). 

- R2 forventes å kunne optimaliseres med reduserte kostnader og økt nytte i større 

grad enn R1. Dermed er forskjellen mellom R1 og R2 ytterligere redusert. 

- Anbefalt korridor med variant V4a berører ikke Forsvarets skytefelt Jolifjell. 

 

SVV mener at korridor A1-R1 m/V2b, V3a, V4a også kan aksepteres. Denne korridoren må i 

så fall justeres på en strekning på ca. 5 km forbi mineralforekomstene ved Øygrei-området. 

Justert R1 utenom mineralforekomstene vil etter SVVs vurdering kreve ny konsekvensutred-

ning med ny kommunedelplan eller reguleringsplan med utredning av konsekvensene. 

 

SVV fraråder andre korridorer og varianter, herunder R3. 

 

 

 

SVV mener at optimalisering kan gjøres i arbeid med reguleringsplanen innenfor korridoren. 

Forslag fra Nye Veier AS til ny korridor fra Røysgård til Lølandsvatnet (over Kvinesheia) 

mener SVV at Nye Veier eventuelt kan utrede senere. 

 

SVV uttaler følgende vedrørende tilførselsveger: Tilførselsveier fra ny E39 til eksisterende 

veinett er tatt med i planen der vi anser det som nødvendig for å få utnyttet 
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riksveiinvesteringen. I rekkefølgekrav i planbestemmelsene står det at tilførselsveiene skal 

ferdigstilles samtidig med åpning av veianlegget på den aktuelle strekningen. Etter høringen 

av planforslaget er sideveien fra eksisterende E39 til fv. 42 Gyadalen, og sidevei Eigestad - 

Lomeland fra eksisterende E39 til fv.44 mot Egersund tatt ut av planen. Ingen av disse 

sideveiene var bundet i planen med rekkefølgekrav. Alle kryss for anbefalt korridor har korte 

tilførselsveier til eksisterende E39, bortsett fra kryss Lølandsvatn for korridor A1. Disse 

tilførselsveiene er viktige, og det er en forutsetning at de bygges samtidig med ny E39, og de 

er derfor bundet opp i rekkefølgekrava i planbestemmelsene. 

 

1.1 Redegjørelse for problemstillinger vedrørende landbruk og planbeslutninger 

SVV uttaler at det i hele planprosessen har vært stort fokus på jordvern og 

landbruksinteressene i planområdet. Hensynet til fulldyrket mark og innmarksbeite er tillagt 

stor vekt. Det har vært et sterkt ønske og mål for planarbeidet at vegtiltaket skal beslaglegge 

minst mulig landbruksjord. 

 

Følgende avbøtende tiltak og andre oppfølgingspunkter anser SVV som aktuelle i 

reguleringsplanarbeidet: «I neste planfase kan det bli aktuelt å gjennomføre avbøtende og 

kompenserende tiltak for å redusere negative konsekvenser. Med avbøtende tiltak menes 

endringer som er konsekvensreduserende for berørte naturressurser. Kompenserende tiltak 

innebærer å fysisk erstatte viktige funksjoner eller verdier som går tapt. Generelt er 

konsekvensreduserende tiltak blant annet å sikre tilgang til restarealene på begge sider av 

veglinjen slik at de kan drives rasjonelt. Dette kan være driftsunderganger, omlegging av 

lokale veier og i enkelte tilfeller jordskifte. Andre tiltak kan være flytting av matjord for å 

erstatte tap av fulldyrka mark, etablering av og utjevning av sideterreng på vegen slik at den 

kan driftes maskinelt.» For å styrke hensynet til landbruket og matjord har SVV supplert 

bestemmelsene og retningslinjene til kommunedelplanen etter høringsperioden, der det 

legges til grunn forhold som skal avklares og belyses i reguleringsarbeidet og at matjord skal 

tas vare på ved inngrep slik at den kan disponeres til jordbruksformål. 

 

1.1.1 Konsekvenser for landbruk i Agder 

SVV opplyser at A1 har veg i dagen, og det største arealbeslaget. A2 har mye av 

strekningen i tunnel og dermed mindre arealbeslag. 

 

 
 

1.1.2 Konsekvenser for landbruk i Rogaland 
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SVV opplyser at R1 har minst samlet arealbeslag fordi større del av denne ligger i tunnel. R2 

har mer veg i dagen enn R1. 

 

 
 

Tabellene over er hentet ut fra SVVs fagrapport Naturressurser. Arealbeslag er vurdert i 

samråd med de kommunale landbrukskontorene, ved hjelp av kart, foto og ved befaringer. 

 

2. Samferdselsdepartementets vurdering 

SD slutter seg i det alt vesentligste til SVVs tilråding i saken. Viser til nærmere vurderinger 

nedenfor.  

 

SVV fraråder valg av V2a. SD ser det ikke som aktuelt å skulle tilrå valg av en løsning, som 

SVV fraråder med sin begrunnelse. 

 

Aktuelle alternativer er etter SDs vurdering derfor etter dette korridor A1-R2 m/V4a og 

korridor A1-R1 m/V2b, V3a og V4a (justert R1). 

 

SVV kan akseptere valg av korridor A1-R1 m/V2b, V3a og V4a. SVV vurderer denne å ligge 

utenfor det vedtatte planprogrammet for strekningen. SD er enig i dette. Etter departemen-

tets vurdering vil det derfor måtte settes krav til ny konsekvensutredning med ny kommune-

delplan eller reguleringsplan med utredning av konsekvensene, før denne eventuelt vil kunne 

vedtas. En foreløpig vurdering fra SVV tilsier at dette vil måtte ta om lag 1 år. En forsinkelse 

på 1 år virker i utgangspunktet ikke lenge. Samtidig vil SD vise til at det er betydelige 

forventninger til at det nå fattes beslutning om kommunedelplanen. Slike planprosesser 

skaper planmessige bindinger og usikkerhet for berørte kommuners arealplaner. Ved å 

igangsette ny planprosess på deler av strekningen, kan uforutsette forhold oppstå. Dette vil i 

så fall kunne innebære at en eventuell utsettelse kan strekke seg utover 1 år. En slik risiko vil 

ikke SD kunne tilrå at legges til grunn. SD kan derfor ikke tilrår valg av korridor A1-R1 m/V2b, 

V3a og V4a. 

 

SVV anbefaler valg av A1-R2 m/V4a i hele planens lengde fra Lyngdal vest til Ålgård.  

 

Nye Veier AS, som skal overta prosjektet etter vedtatt kommunedelplan, ønsker en annen 

korridor fra Røysgård til Lølandsvatnet (over Kvinesheia) enn det som vil følge av SVVs 

tilråding på denne delen av strekningen. SD velger å legge avgjørende vekt på Nye Veiers 
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vurdering. Departementet vurderer det som uheldig å skulle fatte planbeslutning på denne 

delen av strekningen, da dette med utgangspunkt i Nye Veiers planer for strekningen vil gi 

uheldige bindinger og usikkerhet for Kvinesdal kommune. Dette vil departementet ikke kunne 

tilrå. 

 

3. Samferdselsdepartementets tilråding 

SD mener at etatens oversendelse av saken til departementet gir et tilfredsstillende 

beslutningsgrunnlag i saken, og anmoder om at KMD forbereder saken videre med sikte på 

endelig planvedtak. 

 

SD tilrår valg av A1-R2 m/V4a fra Ålgård og frem til kommunegrensen for Kvinesdal 

kommune. SD tilrår at det ikke nå fattes planvedtak gjennom Kvinesdal kommune, i tråd med 

Nye Veiers tilråding.  

 

SD har i sin vurdering lagt vekt på at SVV i hele planprosessen har hatt stort fokus på 

jordvern og landbruksinteresser i planområdet og at etaten har tillagt hensynet til fulldyrket 

mark og innmarksbeite stor vekt. Departementet viser her spesielt til at det har vært et sterkt 

ønske og mål for planarbeidet at vegtiltaket skal beslaglegge minst mulig landbruksjord. 

 

SD velger i sin tilråding også å legge betydelig vekt på å ivareta hensyn til mulige 

mineralforekomster på strekningen. Departementet viser i den forbindelse til SVVs brev av 

18. juni 2020 med vedlegg, der det vises til uttalelse fra Norges Geologiske Undersøkelse 

(NGU) vedrørende viktigheten av vanadium i magnetitt, titan i ilmenitt og fosfor i apatitt. 

 

SD har under sin forberedelse av sin vurdering i saken hatt møter med berørte kommuner i 

saken. Som det fremgår av dette brevet, har departementet gjort en avveining av ulike 

hensyn. Departementet erkjenner at det ikke har vært mulig å imøtekomme synspunkter fra 

alle berørte kommuner i saken. 

 

Oppsummert tilrår SD derfor: 

- Valg av A1-R2 m/V4a fra Ålgård i Rogaland og frem til kommunegrensen til Kvinesdal 

kommune i Agder. 

- Det fattes ikke planvedtak gjennom Kvinesdal kommune i Agder nå. 

 

SD ber om å bli trukket inn i KMDs videre behandling av saken. 

 

Med hilsen 

 

 

Hans Einar Nerhus (e.f.) 

avdelingsdirektør 

 

 

Jan Reidar Onshus 

seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer 
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Vedlegg 

 

Kopi 

Nye Veier AS 

Statens vegvesen 
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