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Forord 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å utarbeide kommunedelplan for 
ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Ålgård. Planarbeidet skal gjennomføres som statlig plan der 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet er vedtaksmyndighet. Statens vegvesen Region sør er 
prosjekteier og har ansvaret for det praktiske planarbeidet. 

Vegtiltaket utløser konsekvensutredningsplikt etter plan- og bygningsloven § 4-2 og § 6a i forskrift 
om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

Som ledd i planarbeidet er det utarbeidet en rekke fagrapporter. Dette notatet omhandler en 
forbedret vegforbindelse for fv. 75 mellom kryss med fv. 42 i Gyadalen og planlagt kryss ved 
Årrestad sør i alternativ R1, variant 2b. Rapporten presenterer konsekvenser og anbefaling basert 
på resultater etter samme metodikk som resten av utredningene i prosjektet.  

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

Oppdragsansvarlig hos Norconsult AS er Terje Faanes med Hans Petter Duun som disiplinansvarlig 
for konsekvensutredningen.  

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

 

 

Kristiansand 
10.12.2018 
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1 Innledning 
I forbindelse med utvidet medvirkning i 
planarbeidet for ny E39 mellom Lyngdal 
vest og Ålgård, har Sirdal kommune 
kommet med innspill til Statens vegvesen 
om å utrede en ny forbedret forbindelse 
mellom planlagt nytt kryss for ny E39 ved 
Årrestad sør og fv. 42 i Gyadalen. Det 
vurderes derfor om den oppgraderte 
vegforbindelsen kan være aktuell i 
kommunedelplanens alternativ R1, 
variant 2b og alternativ R2, siden begge 
korridorer har kryss ved Årrestad sør.  

Bakgrunnen for innspillet er at fv. 42 er 
en viktig vegforbindelse for 
næringstransport mellom Tonstad i Sirdal 
kommune og E39. Hovedtyngden av 
denne trafikken skal i retning Stavanger. 
Uten en forbedret forbindelse til 
Årrestad, må trafikantene enten kjøre via 
fv. 42 ned til Helleland og tilbake opp 
dagens E39 til Årrestad, eller kjøre dagens fv. 75 Årrestadveien mellom Gyadalen og Årrestad. En 
tredje mulighet er å kjøre fv. 42 via Helleland og langs eksisterende E39 til planlagt nytt kryss ved 
Holmen sør for Vikeså. 

Statens vegvesen besluttet sent i planarbeidet å se på en oppgradert vegforbindelse mellom det 
planlagte krysset ved Årrestad sør og fv. 42 i Gyadalen, som innebærer både opprusting av 
eksisterende fv. 75 og ny veg for å gi en innkorting av vegforbindelsen. 

Eksisterende fv. 75 mellom Årrestad og fv. 42 i Gyadalen har lav standard. Blant annet krysser den 
under Sørlandsbanen i en kulvert med begrenset frihøyde på 3,4 m, som gjør den uegnet for 
tungtransport.  

Fv. 42 har heller ikke spesielt høy standard, mens eksisterende E39 mellom Helleland og Årrestad 
nylig er utbedret med ny bru over jernbanen og to kjørefelt opp Skjebadalen mot Årrestad. 

Anbefalingene i dette notatet anses som tilstrekkelig til å beslutte om tilførselsvegen skal inngå som 
en del av tiltaket for ny E39. Denne beslutningen vil uansett ikke forrykke vurderingene omkring 
valg av korridor i Rogaland. Tilførselsvegen omtales i planbeskrivelsen, men er ikke inkludert i 
konsekvensutredningen for øvrig.  

Figur 1 Oversikt over ny tilførselsveg (sekundærveg) 
mellom planlagt kryss ved Årrestad sør og fv. 42 
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[Fang leserens oppmerksomhet med et bra 
sitat fra dokumentet, eller bruk denne 
plassen til å fremheve et viktig punkt. Du 
plasserer denne tekstboksen hvor som 
helst på siden ved å dra den.] 

2 Beskrivelse av tiltaket 
2.1 Beskrivelse av området  

 

Figur 2: Bildet over område for tilførselsvegen.  

Området for den oppgraderte vegforbindelsen mellom planlagt nytt kryss for ny E39 ved Årrestad 
sør og fv. 42 i Gyadalen, ligger helt øst i Eigersund kommune. Landskapet er kupert og i hovedsak 
skogkledt. I sør er det en del landbruk med beiteområder og lenger nord i nærheten av fv. 75 er det 
også innslag av dyrket mark. Området er tynt befolket. Det er enkelte boliger i sør, ved Øgrei og 
helt nord i området ved Slettebø.  

Mellom Slettebø og ned mot fv. 42 faller terrenget relativt bratt ned mot Gyadalen som er et 
markert og relativt trangt dalføre. 

I området er det flere vann av varierende størrelse, hvor Teksevatn er det største. Utløpet fra disse 
samles i Tekseåna som renner delvis parallelt med Sørlandsbanen, som også ligger her. 

Tekseåna renner ut i Gyaåna som renner i Gyadalen. 

2.2 Teknisk beskrivelse  
Vegparsellen på 2,8 km er vist i Figur 3 og går i ny trase fra dagens E39 omtrent sørvest for 
Haugatjørna og fram til fv.42 i Gyadalen. Fra sør går traseen som ny veg over en strekning på om lag 
1,8 km. Den siste kilometeren følger tilførselsvegen eksisterende fv. 75 Årrestadveien, som rustes 
opp til vegnormalstandard.  
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Vegen dimensjoneres som «øvrige hovedveger» og fartsgrense 80 km/t. Vegbredden, inkludert 
skuldre, vil være 6,5 eller 7,5 m. Maksimal stigning er på 8%. 

Strekningen omfatter tre kryss, ett i hver ende med eksisterende E39 og fv. 42 og et kryss ved Øgrei 
med dagens fv.75, som her blir en sideveg til den nye parsellen.  

Vegen vil krysse under planlagt korridor R1 for E39, der det går en lokal gårdsveg på samme sted. 
Videre blir vegen liggende i bru over jernbanen og elva ut fra Haugatjørna. Fram til kobling mot 
eksisterende fv. 75 går linja gjennom skoglandskap, krysser i bru over utløpet av Teksevatn og 
gjennom et mindre område med beitemark.  

Det siste stykke ned mot fv. 42 blir en opprusting av dagens fv. 75 til vegnormalstandard. I 
hovedsak betyr det breddeutvidelse av dagens veg til to kjørefelt og midtlinje, mens den i hovedsak 
følger eksisterende linjeføring. Det siste stykket ned mot Gyadalen vil få et lengdefall som blir noe 
større (8,75%) enn vegnormalen. Å oppnå vegnormalens krav på 8% ville føre til økte kostnader og 
større inngrep i terrenget. Derfor anbefales å beholde denne stigningen.  

Eksisterende to bruer over Gyaåna er noe smalere enn vegklassen krever. Det er ikke lagt inn 
kostnader for tiltak på bruene i vurderingene i dette notatet.   

 

Figur 3: Tegning som viser traseen for tilførselsvegen sammen med korridor R1, variant 2b. 
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3 Konsekvensutredning 
3.1 Metode  

Vurderingene i dette notatet baserer seg på en 
forenklet samfunnsøkonomisk vurdering av de 
viktigste prissatte og ikke prissatte 
konsekvenser for ny tilførselsveg mellom fv. 42 
og E39 isolert sett. Vurderingene er basert på 
metodikken for konsekvensanalyser i Statens 
vegvesens håndbok V712 (2014) Feil! Fant ikke 
referansekilden.  

Metoden for vurdering av ikke prissatte 
konsekvenser går i korte trekk ut på å vurdere:  
• Verdier i utredningsområdet, på en skala fra 

liten til stor verdi, også presentert på egne 
verdikart. 

• I hvilket omfang det planlagte tiltaket vil 
påvirke verdiene i området, på skala fra stor 
positivt til stort negativt. 

• Konsekvensen av tiltaket uttrykkes som et 
forhold mellom verdi og omfang, jf. figuren 
til høyre. 

I tillegg er det gjort en vurdering av risiko og 
sårbarhet. 

 

 

3.2 Prissatte konsekvenser 

 Innledning 

Det er gjennomført en beregning av samfunnsøkonomiske (prissatte) konsekvenser av den 2,8 
kilometer lange tilførselsvegen ACF, se Figur 5. Av dette skal det bygges ny veg på 1,8 kilometer 
(strekningen CF). På strekningen AC skal eksisterende fv. 75 oppgraderes.  

Figur 4: Sammenstilling av verdi og omfang, 
"Konsekvensvifta" i hb V712 
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Figur 5: Veger og reiseruter omkring krysset Årrestad (punkt B i figuren) 

 Alternative kjøreruter mellom fv. 42 i Gyadalen og planlagt nytt kryss ved Årrestad sør 

Trafikanter langs fv. 42 til og fra Sirdal som skal benytte ny E39 i korridor R1, kan i utgangspunktet 
kjøre til dagens E39 ved Helleland og deretter tilbake til krysset på Årrestad sør (ruten AEB i Figur 
5).  For trafikanter på fv. 42 som skal videre i retning Sandnes er dette minst like raskt eller raskere 
enn å kjøre via Helleland og videre mot Vikeså på eksisterende E39 og ta inn på ny E39 der, gitt 
korridor R1.  

En kortere rute er via fv. 75 (merket ACDB i figuren). Denne vegen er imidlertid noe smalere og har 
en mindre gunstig kurvatur enn fv. 42. Fv. 75 har dessuten en jernbaneundergang med begrenset 
frihøyde, som gjør vegen lite attraktiv særlig for tunge kjøretøy.  

Dersom det ble etablert en ny tilførselsveg fra krysset A på fv. 42 via punkt C på fv. 75 og videre via 
eksisterende E39 i punktet F til krysset på Årrestad i punkt B, dvs. reiseruten ACFB, vil reisetiden og 
-lengden for denne trafikken bli redusert. Nedenfor presenteres en analyse av prissatte 
konsekvenser av tilførselsvegen ACF under to alternative antakelser om hvor trafikantene ville kjørt 
uten denne tilførselsvegen:  

• Rute AEB, fra og til fv. 42 via dagens E39 ved Helleland til nytt E39-kryss 
• Rute ACDB, fra og til fv. 42 via fv. 75 til punkt D og deretter til nytt E39-kryss 

Det er benyttet en forenklet metode uten bruk av transportmodell, der den samfunnsøkonomiske 
nytten av beregnede reduksjoner i tidsbruk og kjørelengde er beregnet.  

 Reisetid og distanse 

Det er noe usikkert hvor stor reisetidsbesparelsen ved denne tilførselsvegen vil bli, fordi det er 
usikkert om trafikantene uten tilførselsvegen vil velge å kjøre ACDB via fv. 75, eller om de vil velge 
ruten AEB på fv. 42. Transportmodellen gir begrenset informasjon om dette, da de to vegene har 
samme vegklasse og stort sett samme skiltede hastighet (80 km/t). Forskjellen i vegstandard er ikke 
stor, men fv. 75 er noe smalere enn fv. 42, og går dessuten i en lav jernbaneundergang mellom C og 

A 

C 

B F 
D E 
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D. Ifølge transportmodellen vil trafikantene på fv. 42 som skal til krysset på Årrestad velge fv. 75, 
dvs. vegen ACDB. Det kan likevel ikke utelukkes at noen bilførere likevel vil velge den lengre vegen 
via Helleland, da den har noe bedre standard. Tunge kjøretøy vil sannsynligvis velge ruten AEB. Det 
foreligger ikke tellinger som grunnlag for å fordele trafikken mellom disse to kjørerutene. 

Det forutsettes, på bakgrunn av hastighetsdata fra Google maps, at faktisk hastighet mellom A og E 
vil være 70 km/t og at den vil være 65 km/t langs fv. 75 mellom A og D. Langs eksisterende E39 
mellom E og D forutsettes 80 km/t. Innsparingene i kjørelengde og reisetid ved den nye 
tilførselsvegen er vist i Tabell 1.  

Tabell 1: Innsparinger i kjørelengde og reisetid med tilførselsveg mellom rv. 42 og nytt kryss på 
Årrestad sør, under to alternativ for kjørerute uten tilførselsvegen. 
Alternativ kjørerute Km. Min. 

1. Via fv. 42 9,3 7,6 

2. Via fv. 75 5,9 5,3 

 Trafikk 

Ifølge modellberegningene er trafikken 900 kjt/døgn på fv. 42 til høyre for punkt A i 2050. Av denne 
trafikken kjører 480 kjt/døgn inn på ny E39 på Årrestadkrysset, og det er denne trafikken som vil 
dra nytte av ny tilførselsveg. Tungbilandelen for denne trafikken er høy, i overkant av 30 prosent.  

 Investeringskostnad  

Det er utarbeidet et kostnadsoverslag, basert på at det bygges ny veg på de 1,8 kilometerne 
mellom C og F, mens strekningen mellom A og C vil få økt vegbredde slik at hele strekningen får 
vegnormalstandard. Med disse forutsetningene er investeringskostnadene vurdert til 205 millioner 
kroner.  

 Resultater 

Det er beregnet trafikantnytte under forutsetning av de større innsparingene dersom alle lette 
kjøretøy reiser via Helleland, og under forutsetning av de mindre innsparingene dersom alle lette 
kjøretøy reiser via fv. 75. All godstransport forutsettes å kjøre fv. 42 via Helleland hvis 
tilførselsvegen ikke etableres.  

Dersom alle lette kjøretøy i fravær av tilførselsvegen kjører fv. 42 via Helleland, blir netto nytte 130 
millioner, mens den blir 70 millioner dersom de kjører via fv. 75, jfr. Tabell 2. 

Tabell 2: Prissatte konsekvenser ved tilførselsveg mellom fv. 42 og krysset på Årrestad. Millioner 
kroner. 
 Lette kjøretøy kjører 

fv. 42 via Helleland 
Lette kjøretøy 
kjører fv. 75 

Nåverdi investering inkl. skattekostnad, ekskl. mva 220 220 

Trafikantnytte 350 290 

Netto nytte 130 70 

Note: Alle tunge kjøretøy forutsettes å kjøre via Helleland. 
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Det er altså en robust konklusjon at en ny tilførselsveg mellom fv. 42 og Årrestadkrysset med det 
beregnede kostnadsnivået har positiv samfunnsøkonomisk lønnsomhet i korridor R1 med variant 
2b gjennom Ualand.  

Vurdering av samme kryss i korridor R2 

Korridor R2 har også kryss ved Årrestad sør, men konklusjonen blir en helt annen dersom denne 
legges til grunn. Reisetiden langs den nye tilførselsvegen må da sammenlignes med korteste 
alternative rute, som med korridor R2 vil være å fortsette langs eksisterende E39 til neste kryss på 
Sagland. Det tar mye kortere tid enn å kjøre til Årrestadkrysset via Helleland og følge ny E39 
nordvestover. Tidsbesparelsen ved å bygge tilførselsvegen blir i dette tilfellet bare tre minutter for 
lette kjøretøy og 50 sekunder for tunge.  Trafikantnytten av tilførselsvegen blir dermed svært mye 
lavere med korridor R2 enn med korridor R1. Netto nytte av tilførselsvegen blir -160 millioner 
kroner med korridor R2 mot 70-130 millioner med korridor R1. 

Konklusjon 

Ut fra avsnittene over, anbefales det at tilførselsvegen kun blir en del av tiltaket i alternativ korridor 
R1, variant 2b. 

3.3 Ikke prissatte konsekvenser 

 Landskapsbilde  

Verdier 

Området Ualand – Årrestad er et helhetlig, stort og 
frodig dalføre med kulturlandskap, med mange 
velholdte gårdsbruk og flere større vann, som 
Teksevatn. Dalen er omgitt av middels bratte 
fjellsider og noen slakere områder med beitemark. 
På sørsiden av dalen ligger eksisterende E39, 
lokalveger og jernbane relativt samlet gjennom 
dalen. Det er i samme område korridor R1, variant 
2b for ny E39 vil ligge. 

Gyadalen nordvest i variantområdet er en 
naturpreget, smal dal som er tydelig avgrenset av til 
dels blankskurt klippevegg og med bred elv. 
Mesteparten av dalen har middels til stor verdi, 
mens omkring dagens E39 er landskapsverdien satt 
til middels pga. en del inngrep, blant annet 
eksisterende E39 og jernbanen. 

  

Figur 6: verdikart for landskapsbilde for 
tilførselsvegen 
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Tabell 3: Verdivurdering landskapsbilde 
Nr. Navn Omtale Verdi 
4.9c Dalføret Bilstad 

- Teksevatn Del av helhetlig, stort og frodig kulturlandskaps-
dalføre med mange, velholdte gårdsbruk og flere 
større vatn, der Teksevatn og Bilstadvatn er de 
største. Mye flat, men noen steder bølgete dalbunn. 
Dalen er omgitt av middels bratte fjellsider og noen 
noe slakere beitemarksområder. Storlinjet 
kulturlandskap i mosaikk med løvtrevegetasjon. 
Denne delen av dalbunnen har ikke visuell kontakt 
med de store vannene og kulturlandskapet rundt 
disse. Dagens E39, lokalveger og jernbane passerer 
igjennom og legger sitt preg på området. 

Middels 

4.10 Gyadalen – 
Årrestad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Nordvestre del 
av 4.10 er 
vurdert som 
«Vakkert 
landskap» i 
rapporten 
«Vakre 
landskap i 
Rogaland» 
(Gyadalen). 

Gyadalen* er en naturpreget, smal dal, tydelig 
avgrenset av til dels blankskurt klippevegg. Årrestad 
er en kort «parallelldal» sør for hovedløpet. 
Elva i Gyadalen er bred, med steiner og fossefall i 
elveløpet.    

Det er kløfter og søkk i dalsidene, noen steder 
ur/rasmark og mye bart fjell. Enkelte småskala 
jordbruksområder, særlig i overgangen mellom elva 
og vatnet. Steinhellebrua Terland Klopp er et 
historisk og estetisk verdifullt innslag i landskapet. 
Riksvegen strekker seg gjennom dalen og 
gårdsbebyggelsen underordner seg dalrommet. 
Ingen store tekniske inngrep som reduserer 
landskapsopplevelsen.   Dramatisk, særpreget, 
helhetlig og lite berørt av andre inngrep ut over 
vegen. Årrestad er et kulturlandskapspreget område 
på et nivå over elvedalen, i mosaikk med frodig 
vegetasjon, bygdeveier og noen gårder. 
Karakteristisk, variert og helhetlig område. 

Middels til 
stor 
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Omfang og konsekvens 
 
Tabell 4: Omfang og konsekvensvurdering - Landskapsbilde 

 

Traséen går på tvers av hovedretningen i dalen og deler et samlet sett relativt urørt landskap. 
Traséen har mest moderate terrenginngrep, men har nærføringer til Haugtjørna og Teksevatnet 
med fyllinger og bruer, deretter går den inn i relativt uberørt natur- og kulturlandskap, før den 
følger eksisterende fv. 75 ned til Gyadalen og til slutt krysser Gyaåna med to bruer. Konsekvens 
liten til middels negativt. 

Ny tilførselsveg mellom E39 og Gyadalen vil i liten grad endre konsekvensvurderingen for 
landskapsbildet. Dette gjelder både forholdet mellom variant V2a og V2b og i sammenstilling av 
korridorer.  

For utfyllende beskrivelse av landskapsbildet vises det til fagrapport for landskapsbilde i 
konsekvensutredningen til kommunedelplan for ny E39 Lyngdal-Ålgård [3]. 

 

  

Nr Navn Verdi Omfang Konse-
kvens 

4.9c Hauga-
tjørnet - 
Bilstad 

M Utforming og lokalisering: 

Traséen går i dagen, fra dagens E39 mot nord i mindre berørt 
natur-/og kulturlandskap, og på to bruer; over jernbanen nær 
Haugatjørna og over elv ved Teksevatn.  
Vurdering:  
Traséen går på tvers av hovedformen i landskapet og forlater E39 
med mest moderate terrenginngrep, mens fra Hestadvatn og 
nordover er det høy fylling og bru tett ved vatn, deretter skjæring. 
Eksponert. Lite til middels negativt omfang. 

-/- - 

4.10 Årrestad -
Gyadalen  

M/S Utforming og lokalisering: 

Traséen går videre i dagen gjennom natur- og kulturlandskapet 
frem til den krysser Gyaåna med to korte bruer 
Vurdering: 
Traseen går på tvers av hovedfomen i landskapet, med mest 
moderate terrenginngrep. Middels eksponert. Lite til middels 
negativt omfang. 

- - 

 Samlet vurdering -/- - 
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 Nærmiljø og friluftsliv 

Verdier 

Området mellom Teksevatnet, Gyadalen og 
dagens E39 er tynt befolket. Grendene 
Øgrei og Slettebø har noe bosetning. Det er 
også enkelte bolighus nord for dagens E39. 
Den gamle postvegen som det er rester av 
mellom Øgrei og videre langs nordre bredd 
av Teksevatn kan ha noe betydning for 
friluftslivet, men sammenliknet med mer 
tilrettelagte turveger nærmere Ualand har 
disse trolig liten bruksintensitet, selv om 
opplevelseskvalitetene er gode. I 
skogsområdet mellom fv. 75 Årrestadveien 
og Teksevatnet er det få vesentlige 
friluftsverdier, men skogsvegen som krysser 
her har trolig noe betydning for friluftslivet 
lokalt. Det knytter seg også 
opplevelseskvaliteter til Tekseåna, men det 
er ikke registrert særskilt tilrettelegging 
eller andre tiltak som indikerer vesentlig 
bruksintensitet.  

Med henvisning til fagrapport for nærmiljø og friluftsliv tilknyttet konsekvensutredningen til 
kommunedelplan for ny E39 Lyngdal- Ålgård [4] er det tre delområder som er relevante for 
vurderingen av konsekvens for ny lokalveg mellom E39 og fv.42 

Tabell 5: Verdivurdering nærmiljø og friluftsliv 
Nr. Navn Omtale Verdi 
L21 Dalføret Bilstad - 

Teksevatn 
- Spredtbygd område med mye innmark.  
- Enkelte mindre områder med lokalt høyere 

verdi som eksempelvis Øgrei og Kleiva i 
vest  

Liten  

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

Liten til 
middels 

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

Liten til 
middels 

 

  

Figur 7: Verdikart nærmiljø og friluftsliv 
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Omfang og konsekvens  

Dette avsnittet vurderer omfang og konsekvens av sekundærvegen mellom ny E39 og fv 42 i 
Gyadalen isolert. 

Tabell 6: Omfang og konsekvensvurdering - Nærmiljø og friluftsliv 
Lokalveg mellom E39 og Gyadalen 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

L21 Dalføret 
Bilstad-Tekse L 

Lokalvegen innebærer et vesentlig 
inngrep i skogsområdene mellom Øgrei 
og Teksevatn. Størst konsekvens ved 
kryssingen av skogsvegen mot Teksevatn 
og kryssingen av innmark nord for Øgrei 
ved Årrestadvegen.  
Middels negativt omfang 

-/- - 

E1 Slettebø L/M 

Forutsatt at vegen kan benytte dagens 
trasé mellom Øgrei og Gyadalen er 
omfanget for Slettebø vurdert som 
relativt lite negativt. Det er ikke 
forventet store trafikkmengder på 
denne vegen med unntak av perioder 
med stor trafikk mot Sirdalen i enkelte 
helger og ferier.  
Lite negativt omfang 

- 

E5 Gyadalen L/M 

Et T-kryss mellom ny lokalveg og dagens 
fv. 42 er i liten grad vurdert å gi 
vesentlig negativt omfang. Noe uheldig 
med ny bro som kan gi en 
barrierevirkning. Dersom mer detaljerte 
undersøkelser i dette området avdekker 
at elven har vesentlige verdier for 
friluftslivet bør det vurderes attraktive 
krysningsmuligheter under brua, 
eventuelt andre avbøtende tiltak.  
Ubetydelig til lite negativt omfang 

0/- 

Samlet vurdering - 

Ny sekundærveg mellom Årrestad og fv. 42 i Gyadalen vil øke negative konsekvenser for nærmiljø 
og friluftsliv noe. Det er i hovedsak inngrep i skogsområdene mellom Teksevatn og Øgrei som er 
noe konfliktfylt. I området fra dagens E39 til kryssingen av jernbanelinjen vil vegen også medføre et 
økt omfang. Her er imidlertid påvirkningen fra hovedtiltaket så dominerende at sekundærvegen i 
liten grad øker negativt omfang.  

Ettersom det er lokale verdier som berøres gir ny sekundærveg kun en marginal endring av 
konsekvensbildet for variant V2b og en ubetydelig endring for korridorene R1 og R2 sammenlagt.  
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 Naturmangfold 

Verdier 

Traseen for tilførselsvegen vil komme i 
berøring med delområder E2, E8 og E11. Alle 
delområder er gitt middels verdi og verdi er 
knyttet til vassdragsverdier.  Ingen områder 
registrert som «viktig naturtype» blir berørt. 
Deler av Tekseåna nedstrøms er registrert som 
viktig bekkedrag pga. av funn av vasshalemose 
som er nær truet (NT). Områdene med liten 
verdi er ikke definert som egne delområder i 
dette prosjektet. Disse områder består her av 
løvskog og gjødslet beite samt noen mindre 
myrdrag. Det er gjort et funn av rødlistet lav 
vest for Teksevatnet (kort trollskjegg – nær 
truet NT) og det er potensial for at den finnes i 
et større område som inkluderer trase for 
tilførselsvegen. 

Det finnes hjortetråkk som krysser øst/vest 
ved Øgrei og nord/sør over dagens E39 ved 
Hæstad. Her bør det vurderes viltpassasjer. 

 
 

 
Tabell 7: Verdivurdering naturmangfold 

Nr. Navn Verdigrunnlag Verdi 
E2 Haugatjørna Inngår i bekkefelt mot Tekseåna med god 

økologisk tilstand. Lokal landskapsøkologisk 
funksjon.  

Middels 

E8 Tekseåna Tekseåna; viktig bekkedrag med B-verdi. 
Regulert vassdrag uten minstevannføring.  
Vasshalemose (NT), myrkongle og melkerot er 
registrert her.  

Middels 

E11 Gyaåna Inngår i vannforekomster med antatt moderat 
økologisk tilstand. Regional landskapsøkologisk 
funksjon. Regulert vassdrag uten 
minstevannføring. Mindre sidebekker med A-
verdi pga vasshalemose (NT) inngår i 
delområdet. I tillegg Hogstadhølen med verdi 
for fugl.  

Middels 

 

Omfang og konsekvens 

Dette avsnittet vurderer omfang og konsekvens av sekundærvegen mellom ny E39 og fv 42 i 
Gyadalen isolert for variant V2b. Delområde E8 og E11 er elvestrekninger som også vil bli krysset av 

Figur 8: verdikart naturmangfold 
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ny E39 både i alternativ V2a og V2b. En ekstra kryssing av Tekseåna og Gyaåna vil ikke påvirke 
konsekvensgraden som allerede er gitt for delområde E8 og E11.  

For vurderingen av konsekvens for ny E39 henvises det til fagrapport for naturmangfold [1]. 

Tabell 8: Omfang og konsekvensvurdering - Naturmangfold 
Lokalveg mellom E39 og Gyadalen 

Nr Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

E2 Haugetjørna M 

Ny lokalveg krysser i bru over 
bekkeutløp fra Haugetjørna. Verdier 
knyttet til vassdraget påvirkes i liten 
grad. Lite negativt omfang.  

- 

E8 Tekseåna L/M 

Ny lokalveg krysser Tekseåna i bru nær 
utløpet av Teksevatnet. Verdier i 
vassdraget påvirkes i liten grad. Lite 
negativt omfang. 

- 

E11 Gyaåna L/M 

Utbedret lokalveg vil medføre nye bruer 
over Gyaelva i eller ved dagens trase. 
Verdiene tilknyttet vassdraget påvirkes i 
liten grad.  Lite negativt omfang.  

- 

Samlet vurdering - 
 

Ny lokalveg til Gyadalen vil ikke endre konsekvensvurderingen for naturmangfold. Dette gjelder 
både forholdet mellom variant V2a og V2b og i sammenstilling av korridorer.  

 Naturressurser 

Verdier 

Hele tiltaket går innenfor delområdet E7 
Årrestad, som er et variert landbrukslandskap 
med innslag av både jordbruk og skogbruk.  

Området er kupert med konsentrasjoner av 
fulldyrka areal der terrenget og grunnforholdene 
tillater det. Områdene Hæstad, Årrestad, 
Slettebø mfl. er gode jordbruksområder, men på 
grunn av kupert terreng er ikke driftsforholdene 
optimale. Innmarksbeitene omkranser de 
fulldyrka arealene, noe som gir potensial for 
rasjonell beitedrift. Det er innslag av skogsareal 
med noe høy og noe lav bonitet. Området er en 
del av kjerneområde landbruk i Eigersund 
kommune. 

Apatittforekomsten «Teksevatnet» går gjennom 
området og det er registrert et område på Tekse 
med antatt betydelig grunnvannspotensiale.  

Figur 9: Verdikart for naturressurser i delområde E7  
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Tabell 9: Verdivurdering naturmangfold 
Nr. Navn Omtale Verdi 
E7 Årrestad Kupert landskap med konsentrasjoner av fulldyrka areal der 

terrenget og grunnforholdene tillater det. Innmarksbeiter nær de 
fulldyrka arealene, gir potensiale for rasjonell beitedrift. Noe skog 
med høy bonitet. Det er en Apatittforekomst i området og et 
område med antatt betydelig grunnvannspotensiale. 

 
 

 
M/S 

 
For utfyllende beskrivelse av naturressurser vises det til fagrapport for naturressurser i konsekvens-
utredningen til kommunedelplan for ny E39 Lyngdal-Ålgård [2]. 

Omfang og konsekvens 

Tabell 10: Omfang og konsekvensvurdering – Naturressurser 
Lokalveg mellom E39 og Gyadalen 

Nr. Navn  Verdi Omfang Konsekvens 

E7 Årrestad  
 
 

M/S 

Tiltaket krysser noe fulldyrka areal, men legger 
mest beslag på skog og innmarksbeite.  

 

Tiltaket tilfører en ny barriere på tvers av de 
barrierene som etableres av ny E39. gjennom 
store deler av området.  

 

Omfang: middels negativt 

 

 

 

- - 

 

Å inkludere tilførselsveg som en del av tiltaket i korridor R1, variant V2b øker forskjellene mellom 
variantene i dette området, hvor variant V2a, V2b (korridor R1) og delstrekning Hovsvatn-Sagland 
(korridor R2) krysser på ulikt vis. Delstrekning V2b og Hovsvatn-Sagland i R2 er de delstrekningene 
som gir høyest negativ konsekvens for naturressursene, med stor negativ konsekvens. Ved å 
inkludere tilførselsveg som en del av tiltaket i R1, variant V2b, forsterkes de negative 
konsekvensene, både ved større beslag av innmarksbeite og større barrierevirkning. Vurdering for 
V2b til middels-stor negativ konsekvens blir likevel opprettholdt fordi tiltaket er relativt lite sett i 
forhold til ny E39 gjennom området. 

Å inkludere tilførselsveg endrer ikke samlet konsekvens for V2b, men styrker rangeringen mellom 
V2a og V2b. Det samme gjelder vurderingen av korridorene. Konsekvensvurderingen endres ikke, 
men rangeringen styrkes. 
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 Kulturmiljø 

Verdier 

Hele tiltaket (ny tilførselsveg) finner sted innenfor 
kulturmiljø 28 Storåna-Teksevatnet. Miljøet har 
stor tetthet av kulturminner, og er arealmessig 
det største kulturmiljøet av middels til høy verdi i 
KU E39 Lyngdal vest - Ålgård. I forhold til 
prosjektets størrelse har det imidlertid ikke vært 
naturlig å dele miljøet inn i mindre enheter, uten 
å også endre forutsetningene for andre miljø.  

Kulturmiljøet består av en rekke automatisk 
fredete kulturminner og lokaliteter, fredet 
gårdstun og fredet steinbro. Den gamle 
postvegen er fredet på nordsiden av Teksevatn, 
men ikke gjennom resten av miljøet, som ved den 
gamle postgården Øgrei. 

 

 

Tabell 11: Verdivurdering kulturmiljø  
Nr. Navn Omtale Verdi 
28 Storåna-

Teksevatnet 
- Automatisk fredede kulturminner: boplass fra steinalder, gravfelt 

med 20 røyser, gårdsanlegg med tufter, innhegninger og 
rydningsrøyser, bygdeborg, flere mindre gravfelt og enkelminner 

- Fredet gårdstun Øyna 
- Fredet Terland Klopp over Gyaåna 
- Postvegen, fredet ved Teksevatn 
- Flere tun med SEFRAK-registrerte bygninger  

 
 

 
M/S 

For utfyllende beskrivelse av kulturmiljøet vises det til fagrapport for kulturmiljø i 
konsekvensutredningen til kommunedelplan for ny E39 Lyngdal-Ålgård [5]. 

Omfang og konsekvens 

Dette avsnittet vurderer omfang og konsekvens av sekundærvegen mellom ny E39 og fv 42 i 
Gyadalen isolert. For vurderingen av konsekvens for ny E39 henvises det til fagrapport for 
kulturmiljø [5]. 

 
 

Figur 10: Verdikart for kulturmiljø 
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Tabell 12: Omfang og konsekvensvurdering - Kulturmiljø 
Lokalveg mellom E39 og Gyadalen 

Nr. Navn  Verdi Omfang Konsekvens 
28 Storåna-

Teksevatnet 
 
 

 
M/S 

Ny tilførselsveg vil gå vest for restene av to gravhauger 
(ID 34269) på Orrabakken, like nord for Haugatjørna. 
Ettersom haugene er reduserte og vegen her går i 
skjæring er konflikten liten. Lokalvegen går videre 
gjennom skogkledd område til den krysser sletten VNV 
for Øgrei. Her vil vegen krysse trolig trasé av 
postvegen, som ikke er fredet på dette akkurat dette 
strekket. I dette området er postvegen brukt som 
traktorveg, og har gjennom senere år «flytt ut» i 
koblingen mot dagens Fv75 ved Øgrei. Ny tilførselsveg 
kobler seg på FV75 nordover til kryssing av Gyaåna. 
Påvirkning av miljøet som helhet vurderes til lite til 
middels negativt omfang 

-/- - 

 

Å inkludere tilførselsveg som en del av tiltaket i korridor R1, variant V2b minker forskjellene mellom 
variantene i dette miljøet, hvor variant V2a, V2b (korridor R1) og delstrekning Hovsvatn-Sagland 
(korridor R2) krysser på ulikt vis. V2b har vært vurdert som alternativet som gir lavest negativ 
konsekvens for dette kulturmiljøet, med middels-stor negativ konsekvens. De øvrige er vurdert til 
stor negativ konsekvens. Ved å inkludere tilførselsveg som en del av tiltaket vil V2b nærme seg stor 
negativ konsekvens. Den nye tilførselsvegen bidrar til at miljøet rundt Øgrei blir rammet inn av nye 
vegtiltak. Imidlertid vil sletten vest nordvest for Øgrei påvirkes i større grad av kryss for V2a. 

V2b vurderes fremdeles å være minst negativ å gjennomføre for kulturmiljøet. Vurdering for V2b til 
middels-stor negativ konsekvens opprettholdes. 

Å inkludere tilførselsveg endrer ikke konsekvens for V2b og endrer følgelig ikke rangering mellom 
V2a og V2b. 

3.4 Oppsummering samfunnsøkonomisk analyse  
Tabell 13: Oppsummering samfunnsøkonomisk analyse  

Ny tilførselsveg  
Landskapsbilde -/- - 
Nærmiljø og friluftsliv - 
Naturmangfold - 
Naturressurser - - 
Kulturmiljø -/- - 
Samlet vurdering Ikke-prissatte konsekvenser -/- - 
Investeringskostnad 205 MNOK 
Trafikantnytte1 290 – 350 MNOK 
Netto nytte 1 70 – 130 MNOK 

                                                                 
1  Spennet avhenger av en sammenligner med eks. fv. 75 eller fv. 42 via Helleland. Se også kapittel 3.2.6. 
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4 Samfunnssikkerhet (ROS) 
Det er gjort en overordnet vurdering av temaet samfunnssikkerhet for denne tilførselsvegen. 
Vurderingen er gjort ved bruk av retningslinjer for ROS-analyse i arealplansammenheng fremmet av 
DSB samt retningslinjer fra andre myndigheter knyttet til dette området fra eksempelvis NVE. 
Videre er det benyttet kartinnsynsløsninger for å vurdere aktuelle forhold som bør belyses.  

Angående kritisk infrastruktur er det lokalisert en strømlinje for lokalt distribusjonsnett som krysses 
av ny vei som må hensyntas. Det er ikke registrert drikkevannskilder i området. Dette gjelder både 
overflate og grunnvannskilder. Ny veg vil gå nedstrøms og ganske tett innpå dam Teksevatn. Dette 
vurderes som en sårbarhet opp mot et evt. dambrudd og det må tas hensyn til ved prosjektering av 
brufundament samt hvor høyt brua legges i dette området. Videre vil vegen krysse over 
eksisterende jernbane i bru og det legges til grunn at BaneNORs krav vil bli ivaretatt.  

Utover dette er det ikke identifisert særskilte forhold som det ut fra et samfunnssikkerhets-
perspektiv er funnet grunnlag å påpeke.   

For utfyllende beskrivelse av forholdet til samfunnssikkerhet vises det til fagrapport for 
samfunnssikkerhet (ROS) i konsekvensutredningen til kommunedelplan for ny E39 Lyngdal-Ålgård 
[6]. 
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5 Oppsummering 
I forbindelse med utvidet medvirkning i planarbeidet for ny E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård, har 
Sirdal kommune kommet med innspill til Statens vegvesen om å utrede en ny forbedret forbindelse 
mellom planlagt nytt kryss for ny E39 ved Årrestad sør og fv. 42 i Gyadalen. Den oppgraderte 
vegforbindelsen kan være aktuell i kommunedelplanens alternativ R1, variant 2b og alternativ R2, 
siden begge korridorer har kryss ved Årrestad sør.  

Bakgrunnen for innspillet er at fv. 42 er en viktig vegforbindelse for næringstransport mellom 
Tonstad i Sirdal kommune og E39. 

Vegparsellen er om lag 2,75 km lang, og 
er vist i Figur 11 og går i ny trase fra 
dagens E39 omtrent sørvest for 
Haugatjørna og fram til fv.42 i Gyadalen. 
Fra sør går traseen som ny veg over en 
strekning på om lag 1,8 km. Den siste 
kilometeren går tilførselsvegen langs 
eksisterende fv. 75 Årrestadveien, som 
rustes opp til vegnormalstandard.  

Vegen dimensjoneres som «øvrige 
hovedveger» og fartsgrense 80 km/t. 

Det er gjort en forenklet vurdering av 
konsekvenser av tilførselsvegen som 
grunnlag for beslutning om å anbefale 
hvorvidt tilførselsvegen skal inngå som 
en del av tiltaket for korridor R1, variant 
2b og korridor R2. 

I beregningen av prissatte konsekvenser 
er netto nytte av tilførselsvegen beregnet i forhold til alternative kjøreruter via fv. 42 til Helleland 
og eksisterende E39 og via eks. fv. 75. Det er også vurdert om det tidsmessig er mer lønnsomt å 
benytte alternative kryss på ny E39. 

Netto nytte beregningene for korridor R1, variant 2b viser at det ikke gir noen tidsgevinst for 
trafikantene på fv. 42 å benytte alternativ kryss ved Vikeså. Tilførselsvegen gir et positivt bidrag til 
netto nytte for begge kjøreruter enten via Helleland eller via eks. fv. 75. 

For korridor R2 som også har kryss ved Årrestad sør, er imidlertid konklusjonen motsatt siden R2 
har kryss ved Sagland, som medfører at innspart reisetid ved tilførselsvegen blir liten, og dermed vil 
den ikke gi et positivt bidrag til netto nytte i dette tilfellet.  

For ikke-prissatte verdier vil virkningene av tilførselsvegen isolert og samlet for alle tema, være liten 
til middels negativ, uten at det påvirker verken valg av variant eller korridor.  

For landskapsbilde medfører tilførselsvegen liten til middels negativ virkning isolert sett og 
forrykker ikke forholdet verken mellom korridor R1 variant V2a og V2b eller mellom korridor R1 og 
R2. 

Figur 11: Oversikt over ny tilførselsveg mellom planlagt 
kryss ved Årrestad sør og fv. 42 
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For nærmiljø og friluftsliv og naturmangfold medfører tilførselsvegen liten negativ virkning, men 
forrykker ikke forholdet mellom korridor R1 variant V2a og V2b og mellom korridor R1 og R2.  

For naturressurser er korridor R1 variant V2b og korridor R2 verre enn korridor R1, variant 2a. 
Tilførselsvegen styrker denne konklusjonen. 

For kulturmiljøet er forholdet motsatt. Korridor R1 variant V2b og korridor R2 er bedre enn R1, 
variant 2a. Tilførselsvegen gir et negativt bidrag til korridor R1 variant V2b og korridor R2, og 
dermed blir forskjellen mot V2a mindre, men fortsatt er konklusjonen i favør av korridor R1 variant 
V2b og korridor R2. 

I forhold til samfunnssikkerhet medfører ikke tilførselsvegen noen vesentlige virkninger for temaet, 
verken for vegen isolert sett eller for valg av korridor. 

Konklusjon 

På bakgrunn av vurderingen i dette notatet anbefales det at tilførselsvegen blir en del av tiltaket 
dersom korridor R1, variant 2b velges for ny E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård, fordi den vil gi et 
positivt bidrag til netto nytte for denne korridoren. 

I korridor R2 anbefales den ikke å være en del av tiltaket da tilførselsvegen i denne korridoren ikke 
bidra positivt til netto nytte. 
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