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

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

Som et ledd i planarbeidet er det utarbeidet en rekke fagrapporter. Foreliggende dokument 
er en konsekvensutredning av virkninger for tema vegtrafikkstøy. Denne rapporten, sammen 
med andre fagutredninger, inngår i en samlet konsekvensutredning i tråd med Statens 
vegvesens håndbok V712 om konsekvensutredninger.  

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

Oppdragsansvarlig hos Norconsult AS er Terje Faanes med Hans Petter Duun som 
disiplinansvarlig for konsekvensutredningen. Helle Stenkløv er fagansvarlig for utarbeiding av 
fagrapport for støy. 

Rapporten offentliggjøres på følgende nettadresse: 
https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes 

 

Sandvika 
10.12.2018  

https://www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes
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Sammendrag  
Det er utarbeidet en konsekvensutredning for ny E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård. 
Utbyggingen medfører ny motorveg og omlegging av eksisterende veg på delstrekninger, noe 
som endrer støybelastningen ved støyfølsomme bygninger langs ny og gammel veg. Det 
utløser krav om støyutredning. I den forbindelse har Norconsult AS, på oppdrag fra Statens 
vegvesen Region sør, beregnet støybelastningen langs alternative korridorer for nye E39 og 
langs eksisterende vegnett som følge av endrede trafikkmengder.  

Denne rapporten belyser på et overordnet plan hvilke støymessige konsekvenser 
vegomleggingen får. Rapporten omfatter en referansesituasjon, nullalternativet, det vil si 
dagens E39 med fremskrevet trafikk, samt fem ulike korridorer i fremtidig situasjon. For å 
illustrere støyutbredelsen er det utarbeidet støysonekart med lydnivå Lden ved 4 meters 
høyde. Støysonekartene ligger i vedlegget til denne rapporten. I tillegg vises en oversikt over 
antall støyutsatte eiendommer. 

Det gis en oppsummering av Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging», T-1442:2016, samt kommunenes bestemmelser angående støy fra 
vegtrafikk. Beregningsforutsetninger, beregningsresultater og hensyn knyttet til støy er 
oppsummert.  

Sammen med andre ikke-prissatte tema, samt prissatte konsekvenser, er denne rapporten en 
del av grunnlaget for konsekvensanalysen av ny E39 Lyngdal vest–Ålgård. 

Generelt om tema støy 

Beregninger og kartlegging av støy er et nødvendig grunnlag for videre arbeid med 
støyforebyggende tiltak. Støynivåer utendørs beregnes i henhold til gjeldende praksis og 
anbefalinger i Klima- og miljødepartementets retningslinje, T-1442:2016. T-1442 legges til 
grunn ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven i kommunene og berørte statlige 
etater. Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for nye støyende kilder som for eksempel 
veg. Dette for å forebygge støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs 
oppholdsarealer, i stille områder, friluftsområder og verneområder. 

I beregningen brukes grenseverdien Lden. Det er et A-veid gjennomsnittlig støynivå for dag, 
kveld og natt (day, evening, night) der det gis et tillegg på 5 dB og 10 dB på henholdsvis kveld 
og natt. Verdien skal beregnes som en årsmiddelverdi, det vil si gjennomsnittlig støynivå over 
et år. 

Alternativer 

Planområdet berører åtte kommuner og to fylker. Det er foreslått to alternative korridorer i 
Agder og tre i Rogaland. Korridorene har en felles strekning på Tronåsen, på grensen mellom 
fylkene. Dette er også grensen mellom kommunene Flekkefjord og Lund, se figur på neste 
side. Korridorene i Agder og Rogaland behandles separat. 
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Korridorer i Agder: 

• Korridor A1: Lyngdal vest–Tronåsen via Lølandsvatn med sideveg ned til Flikka. 
• Korridor A2: Lyngdal vest–Tronåsen via Flikka. 

 

Korridorer i Rogaland: 

• Korridor R1: Tronåsen–Moi–Ualand–Vikeså–Bue–Bollestad 
• Korridor R2: Som R1 frem til Årrestad. Deretter via Sagland–Bue før den  

  sammenfaller med R1 mot Bollestad. 
• Korridor R3: Som R1 frem til Moi og Hovsvatnet. Deretter gjennom Drangsdalen

  via Grøsfjell til Sagland og videre som korridor R2. 

 
Oversikt over aktuelle korridorer med varianter i Agder og Rogaland. Nullalternativet, dagens 
E39, er merket med brunt.  
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Innenfor korridorene i Rogaland 
(R1, R2 og R3) er det varianter på 
delstrekninger. 

Metode 
Støyberegningene utføres i 
henhold til Klima- og miljødep-
artementets retningslinje  
T-1442:2016 ved hjelp av 
programvaren CadnaA. Dette er i 
tråd med Nordisk beregnings-
metode for vegtrafikkstøy. 
Støyvurderingen omfatter 
eksisterende bebyggelse og 
fremtidig trafikk langs dagens 
E39, kalt nullalternativet, samt 
foreslåtte korridorer med ulike 
deltrasévarianter. Nærliggende 
sideveger med markant trafikkøkning eller -reduksjon i fremtidig situasjon er tatt med i 
beregningene.  

Ved etablering av nye veger er den øvre anbefalte støygrensen uten støytiltak 55 dB Lden.  
I støysonekartene tilsvarer det nedre grense for gul sone.  

For eksisterende veg utløses ikke krav om støytiltak dersom en økning i støynivået er mindre 
enn 3 dB i gul sone, det vil si mellom 55–65 dB. For bebyggelse i rød sone, det vil si over  
65 dB, utløser det normalt krav om tiltak. Dette utredes nærmere i reguleringsplanfasen. 

Grunnlaget for støyberegningene er digitalt kartgrunnlag fra kommunene samt 
trafikkmodeller utarbeidet av Norconsult. Resultatene vurderes opp mot grenseverdiene i  
T-1442 og veileder M-128:2017 samt eventuelle andre kommunale bestemmelser for 
planområdet. 

Konsekvenser for støyfølsomme bygninger og naturområder 
Støyfølsomme bygninger er en samlebetegnelse for bygninger med støyfølsomt bruksformål. 
Med støyfølsom bruk menes for eksempel soverom og oppholdsrom i boliger. T-1442 
omtaler også andre støyfølsomme bygg og områder slik som barnehager og skoler, 
pleieinstitusjoner, offentlige og private uteområder. 

I referansesituasjonen, det vil si nullalternativet, ligger mer enn 2000 støyfølsomme 
bygninger innenfor gul eller rød støysone. Dette inkluderer støyfølsomme bygninger langs 
nærliggende sideveger med markant trafikkendring.  

Antall støyfølsomme bygninger innenfor støysonene reduseres betraktelig med samtlige 
korridorer for ny E39. Størsteparten av bygningene som blir liggende innenfor støysonene 
ligger langs eksisterende E39. Tabellene nedenfor gir en komprimert oversikt over omtrentlig 
antall støyfølsomme bygninger for de ulike korridorene. I neste planfase kan antall 

Oversikt over områder med varianter. 
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støyfølsomme bygninger avvike noe fra tallene i tabellene, avhengig av endelig trasévalg og -
plassering samt eventuelle nybygg. 

Den mest ugunstige kombinasjonen av korridorer medfører i underkant av 1000 støy-
følsomme bygninger i gul eller rød støysone (Lden > 55 dB). Tilsvarende tall for den mest 
gunstige kombinasjonen er om lag 620.  Uansett valg av korridor- og variantkombinasjoner er 
antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone betydelig lavere med ny E39 enn for 
nullalternativet. 

Omtrentlig antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone (Lden > 55 dbA) for korridor 
A1 og A2 i Agder i 2050.. 

Strekning Korridor A1 
Lyngdal vest – Lølandsvatn - 

Tronåsen 

Korridor A2 
Lyngdal vest –Flika- 

Tronåsen 

Lyngdal vest–Feda 1 1 

Feda via Lølandsvatn til Tronåsen 320  

Feda via Flikka til Tronåsen  270 

SUM 320 270 

 
Omtrentlig antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone (Lden > 55 dbA) for 
korridorene R1, R2 og R3 i Rogalands i 2050. 
Strekning (variant) Korridor R1 

Tronåsen – Årrestad – 
Vikeså – Bue - 

Bollestad 

Korridor R2 
Tronåsen – Årrestad 

– Sagland – Bue – 
Bollestad  

Korridor R3 
Tronåsen – 

Drangsdalen – Sagland 
– Bue - Bollestad 

Tronåsen–Hovsvatn 100 100 100 

Hovsvatn–
Oksafjell  

V2a 110   

V2b 270   

Hovsvatn–Sagland  230  

Skjeggjestad–
Eide 

V1a   35 

V1b   30 

Eide–Sagland    230 

Oksafjell–
Kydland 

V3a 150   

V3b 50   

Sagland–
Kydland 

  210 210 

Kydland–
Bollestad) 

V4a 90 90 90 

V4b 90 90 90 

SUM (avh. av 
variant) 

 350–610 630 660–665 
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1 Innledning 
1.1 Bakgrunn for E39 Lyngdal vest–Ålgård 

E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en del av nasjonal transportkorridor 3, 
Oslo–Kristiansand–Stavanger. I tillegg inngår E39 i det transeuropeiske transportnettverket 
(TEN-T) via fergeforbindelsen Kristiansand–Hirtshals. Dagens E39 på strekningen har dårlig 
standard sammenlignet med sin funksjon som overordnet riksveg og europaveg.  Vegen har 
flere avkjørsler og randbebyggelse, krappe svinger og bratte stigninger som kan være en fare 
for trafikksikkerheten generelt, spesielt om vinteren. Vegen har en høy tungtrafikkandel og 
flere møteulykker. 
 
Planarbeidet omfatter forslag til et helhetlig vegnett inkludert kryss, tilførselsveger og 
sideanlegg som døgnhvileplass, kollektivknutepunkt, kontrollplasser, driftsplasser og 
rasteplasser. Via planarbeidet skal det anbefales hvilke korridorer som detaljeres videre 
gjennom reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. 

Kommunedelplanen fremmes som statlig plan som skal vedtas av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

 

1.2 Mål for prosjektet 
Statens vegvesen har fastslått følgende mål for prosjektet: 

1.2.1 Samfunnsmål 

I samsvar med regjeringens overordnede mål for transportpolitikken skal prosjektet bidra til 
følgende samfunnsmål: 

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til 
lavutslippssamfunnet, herunder følgende hovedmål, slik de er formulert i NTP 2018-2029: 

• Bedre fremkommelighet for personer og gods i hele landet 
• Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen 
• Redusere klimagassutslippene i tråd med en omstilling mot et lavutslippssamfunn og 

redusere andre negative miljøkonsekvenser 

1.2.2 Effektmål 

Effektmålene er de resultater som skal oppnås gjennom tiltaket, med vekt på virkninger for 
brukerne av transportsystemet: 

• Ca. 40 min kortere kjøretid mellom Lyngdal vest og Ålgård. 
• Reduserte avstandskostnader 
• Ingen driftsstans som følge av vanskelig vintervedlikehold. 
• Ingen møteulykker og en ulykkesfrekvens og skadekostnad som er lik eller bedre enn 

normalt for en firefelts veg 
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1.2.3 Resultatmål 

Via planarbeidet skal en ende opp med vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning 
som fastlegger følgende: 

• Korridor for ny E39 på strekningen Lyngdal vest–Ålgård 
• Plassering av toplanskryssene 
• Fastlagte korridorer for tilførselsveger 
• Fastlagt plassering av vegserviceanlegg 

 

1.3 Utredningsområdet 
Planområdet strekker seg fra sørøst i heiområdene vest for Fedafjorden i Vest-Agder til 
Bollestad, sør for Ålgård i Gjesdal kommune. Langs dagens E39 er strekningen omtrent 120 
km lang. I alt åtte kommuner og to fylker kan i varierende grad, avhengig av alternativ, bli 
direkte berørt av planarbeidet. 

Den største befolkningskonsentrasjonen befinner seg øst og nordvest for planområdet, det 
vil si i kristiansandsområdet og stavangerområdet med Nord-Jæren. Ellers er befolkningen 
konsentrert til tettsteder i relativt stor avstand fra hverandre. Utenfor tettstedene er 
befolkningen spredt i et mønster som grovt sett følger de viktigste vegforbindelsene i 
området. 
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2 Tiltaks- og alternativbeskrivelse 
2.1 Vegutforming 

2.1.1 Vegstandard 

Vegen planlegges for fire felt med midtrekkverk mellom kjøreretningene. Vegen vil være 
avkjørselsfri, kryssene skal være planskilte og minste avstand mellom kryss bør være tre km. 
Vegen planlegges som motorveg med fartsgrense 110 km/t [22]. Vegens minste kurveradius 
er 800 m og maksimal stigning er fem prosent. 

 

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

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

Nye sideveger og tilførselsveger til E39 som inngår i tiltaket, er planlagt med en vegbredde på 
8,5 meter fra skulderkant til skulderkant. Endelig standardklasse fastsettes i neste planfase. 

Detaljerte tegninger av mulig vegtrase er vist i tegningsvedlegget til kommunedelplanen [28]. 
Tegningene er eksempel på mulig løsning og laget blant annet som grunnlag for å regne på 
kostnader. Endelig utforming og detaljering av veganlegget blir gjort i videre planfase 
gjennom reguleringsplan. Regulert veg kan avvike fra den som er vist i tegningsvedlegget. 

2.1.2 Tunnel 

Tunnel for ny E39 skal bygges med to separate løp med to kjørefelt i hvert løp. Tverrprofilet 
skal bygges etter Statens vegvesens vegnormaler N500, type T10,5 med innvendig bredde på 
10,5 meter [24]. Maksimalt lengdefall i tunneler skal ikke overskride fem prosent. Det skal 
være minimum 10 m berg mellom tunnelløpene, det vil si minimum 21 m mellom 
senterlinjene i hver av tunnelløpene. 

Tunnel for lokalveger dimensjoneres som H2 veg med fartsgrense 80 km/t og tunnelprofil 
T9,5. Tunnelløpet har innvendig bredde på 9,5 m. 
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Figur 2-2: To separate tunnelløp etter Vegnormal N500 Vegtunneler. 

2.1.3 Kryss 

Antall kryss og plassering av disse er en del av kommunedelplanen. Dette er vurdert blant 
annet på grunnlag av trafikale virkninger og en funksjonell kobling mellom hovedveg og 
sidevegnett. Det er krav om at kryss på hovedveger som E39 skal bygges som planskilte kryss, 
og avstanden mellom kryssene bør ifølge vegnormalene til Statens vegvesen være minimum 
tre km. Ved alle kryss settes det av plass til parkering for personbiler (Park and Ride). Det vil 
også være bussholdeplass i alle kryss. 

Planskilte kryss kan utformes på flere måter, men felles for alle er at de er arealkrevende. 
Figuren under viser eksempel på to prinsippløsninger med to ulike måter å knytte seg til 
lokalvegen på. De faktiske løsningene må tilpasses stedegne forhold. I kommunedelplanen vil 
det bli illustrert mulige kryssutforminger, men endelig utforming vil skje i reguleringsplanen.  

 

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

 

2.2 Hovedalternativ 

2.2.1 To korridorer i Agder og tre i Rogaland 

Planområdet berører åtte kommuner og to fylker og krysser ulike landskapsregioner. 
Gjennom en omfattende prosess med søk og utvikling av alternativer samt påfølgende siling, 
er det avgrenset korridorer der det utredes og anbefales trasé for ny E39. Vegkorridorene 
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i Agder og i Rogaland behandles separat. De har et felles punkt i Tronåsen på grensen mellom 
fylkene, på grensen mellom kommunene Flekkefjord og Lund.  

De aktuelle korridorene er: 

Korridorer i Agder: 

• Korridor A1: Lyngdal vest–Birkeland–Lølandsvatn–Tronåsen, inkludert sideveg ned 
til Flikka. 

• Korridor A2: Lyngdal vest–Birkeland–Flikka– Tronåsen. 

Korridorer i Rogaland: 

• Korridor R1: Tronåsen–Moi–Ualand–Vikeså–Bue–Bollestad. Det er tre 
Variantområder i korridoren. 

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

• Korridor R3: Tronåsen–Moi–Grøsfjell–Sagland–Bue–Bollestad. Det er to 
Variantområder i korridoren. Ny sideveg mellom Grøsfjell og fv. 501 
ved Eia i Sokndal kommune er en del av tiltaket i korridor R3. 

 

Ny riksveg 42 mellom Lomeland og Eigestad inngår som en del av tiltaket for alle korridorer i 
Rogaland.  

Se tabell 2-1 for komplett oversikt over kryss og sideveger som inngår i støyvurderingen. 

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

 Korridorer i Agder Korridorer i Rogaland 

A1 A2 R1 R2 R3 

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

Kryss Opofte 
Birkeland 
Lølandsvatn 

Opofte 
Birkeland 
Flikka 

Moi 
Årrestad 
Vikeså 
Bue 
Bollestad 

Moi 
Årrestad 
Sagland 
Bue 
Bollestad 

Moi 
Grøsfjell 
Sagland 
Bue 
Bollestad 

Sideveg Lølandsvatn til 
Flikka  
(5,6 km) 

 Rv. 42 
Lomeland til 
Eigestad  
(2,3 km) 

Rv. 42 
Lomeland til 
Eigestad  
(2,3 km) 

Rv. 42 
Lomeland til 
Eigestad  
(2,3 km) 
Fv. 501 
Grøsfjell til Eia 
(6,8 km) 

*) Lengden på strekningen er avhengig av valg av varianter. 
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2.2.2 Utredningsområde og planområde 

Det er avgrenset et utredningsområde med bredde på to kilometer. Innenfor dette 
utredningsområdet skal planområdet i endelig plankart for kommuneplanens vegalternativ 
avgrenses.  Planområdet er i utgangspunktet satt til 200 meter på hver side, men er utvidet 
der det er nødvendig blant annet for senere detaljering og planlegging av kryss. Planområdet 
i plankartet kan også være innsnevret dersom det gjennom konsekvensutredningen avklares 
at endringene i vegtrase i neste planfase bør avgrenses til et smalere område av hensyn til 
verdier i vegplanens nærhet. Se figur 2-4 for oversikt over utredningsområdet. 

Merk at støyutbredelsen vanligvis er større enn planområdet. Støyberegningsområdet er 
derfor tilpasset dette. 

 
Figur 2-4: Oversikt over korridorer og varianter for E39 Lyngdal vest–Ålgård. 
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2.3 Nullalternativet 
Konsekvensene vurderes som følge av endringer fra et nullalternativ som andre alternativer 
skal vurderes mot. Endringer fra nullalternativet er grunnlag for vurdering av konsekvenser. 
Nullalternativet er forholdene i sammenlikningsåret 2030 dersom det ikke bygges ny E39. 
Befolkningsutvikling og trafikkutvikling fremskrives også frem til sammenlikningsåret og 
inngår i nullalternativet.  

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens situasjon og inkluderer alle vegutbygginger og 
tiltak som er vedtatt fullført før sammenligningsåret 2030. Det foreligger ingen vedtatte 
planer for utbygging av vegnettet innenfor eller inntil områder hvor alternativer for ny E39 
utredes. Her er det heller ikke større arealplaner som gjør at nullalternativet skiller seg 
vesentlig fra dagens situasjon.   

På vegnettet utenfor utredningsområdet for E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård er det flere 
veg- og jernbaneprosjekter som inngår i nullalternativet. Disse tiltakene baserer seg på 
prosjekter som ligger inne i handlingsplanen for Nasjonal transportplan 2018-2029 til 
transportetatene, vedtatte prosjekter i Bypakke Nord-Jæren og Utbyggingspakke Jæren, samt 
aktuelle prosjekter i prosjektporteføljen til Nye Veier AS.  Dette er tiltak som vil virke inn på 
trafikkprognosene og prissatte konsekvenser for E39 Lyngdal–Ålgård [16], og er nærmere 
omtalt i fagrapport for trafikk [17]. Når det gjelder arealbruk vil disse tiltakene ha betydning 
for nullalternativet. For ikke prissatte konsekvenser vil nullalternativet dermed i praksis være 
dagens situasjon, men med fremskrevet trafikk. 

 

2.4 Varianter innenfor planområdet 
Innenfor noen av hovedkorridorene er det flere varianter på delstrekninger. Dersom hver av 
variantene skulle definere et selvstendig alternativ mellom Lyngdal vest og Ålgård, står vi i 
fare for at forskjellen mellom variantene på kortere strekninger ville bli ubetydelige i forhold 
til de samlede virkningene for hele planområdet, selv om det er relevante forskjeller innen et 
mer avgrenset område. For å komme fram til hvilken kombinasjon av varianter som gir den 
beste sammenhengende korridoren, er det derfor lagt opp til en innledende 
konsekvensutredning som ender med å rangere variantene innenfor delområdene [25] [26] 
[27] [29]. 

De anbefalte variantene i alle delområdene inngår i konsekvensvurdering og evaluering av 
sammenhengende korridorer mellom Lyngdal vest og Ålgård. Det er fire variantområder i 
Rogaland, knyttet til korridor R1, R2 og R3. Det er ingen varianter i korridor A1 og A2 i Agder, 
se figur 2-5. 

Variantområdene er, jamfør figur 2-5: 

• Variantområde V1 Skjeggjestad–Eide (korridor R3)  
o Variant V1a Drangsdalen daglinje 
o Variant V1b Drangsdalen tunnel 
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• Variantområde V2 Hovsvatn–Oksafjell (korridor R1) 
o Variant V2a Ualand nord 
o Variant V2b Ualand sør 

• Variantområde V3 Oksafjell–Kydland (korridor R1) 
o Variant V3a Vikeså 
o Variant V3b Litle Svela 

• Variantområde V4 Kydland–Bollestad (korridor R1, R2, R3) 
o Variant V4a Søylandsdalen 
o Variant V4b Jolifjell 

Det er gjennomført full konsekvensutredning for alle variantene. 

 
Figur 2-5: Oversikt over variantområder. 
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3 Anbefalte grenseverdier 
3.1 Utendørs støy: T-1442:2016 

Klima- og miljødepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”,  
T-1442:2016 [8] legges til grunn ved arealplanlegging og behandling av enkeltsaker etter 
plan- og bygningsloven [10] i kommunene og berørte statlige etater. Den gjelder både ved 
planlegging av ny støyende virksomhet, for eksempel ved ny veg som her, og ny bebyggelse 
med støyfølsomt bruksformål ved eksisterende eller planlagt støykilde. Dette for å forebygge 
støyplager og ivareta tilfredsstillende lydnivå på utendørs oppholdsarealer.  

I retningslinjen er utendørs lydnivå inndelt i tre soner: 

• Rød sone: Angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, se 
definisjon nedenfor. Etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

• Gul sone: Vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom 
avbøtende tiltak gir tilfredsstillende støyforhold. 

• Hvit sone: Sone med tilfredsstillende lydnivå hvor det ikke er behov for avbøtende 
tiltak mot støy. 

 
Grenseverdiene for soneinndeling i T-1442 varierer med type støykilde. Retningslinjens 
kriterier for soneinndeling for vegtrafikk er gjengitt i tabell 3-1. 
 
Tabell 3-1: Kriterier for soneinndeling. Utdrag fra T-1442:2016. 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå 
om natten kl. 23–07 

Utendørs lydnivå Utendørs lydnivå 
om natten kl. 23–07 

Veg Lden 55 dB L5AF 75 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 
Lden er det ekvivalente støynivået for dag–kveld–natt (day–evening–night) med 5 dB og 10 dB 
ekstra tillegg på henholdsvis kveld og natt. L5AF er det statistiske maksimale støynivået som 
overskrides av 5 % av hendelsene. Kravet til maksimalnivåer gjelder der det i gjennomsnitt er 
mer enn ti hendelser per natt som overskrider grenseverdien.  

• Grenseverdiene for døgnveid nivå gjelder støynivå midlet over år, som angitt i 
definisjonen av Lden og Lnight.  

• Grenseverdiene gjelder i beregningshøyden som er aktuell for den enkelte etasje.  
• For innendørs støy fra alle utendørs kilder og for utendørs støy fra tekniske 

installasjoner på bygning gjelder krav i teknisk forskrift, NS 8175:2012, lydklasse C.  
• Grenseverdiene for uteplass må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 

bygningen, avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jamfør definisjon i  
T-1442 kapittel 6.  
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Støygrensene gjelder på uteplass og utenfor vindu i rom til støyfølsom bruk. Med støyfølsom 
bruk menes for eksempel soverom og oppholdsrom i boliger. Retningslinjen omtaler også 
andre støyfølsomme bygg og områder slik som barnehager og skoler, pleieinstitusjoner og 
offentlige uteområder.  

I tråd med retningslinjen skal alle boliger, også de som ligger i gul eller rød støysone, ha 
tilgang til en skjermet uteplass med Lden ≤ 55 dB. Lokale støytiltak vurderes vanligvis i 
byggeplanfasen for boliger med utendørs lydnivå Lden > 55 dB. I tråd med støygrensene gitt i 
T-1442 og tilhørende veileder M-128:2017 vurderes ikke støy nærmere for boliger med 
utendørs trafikkstøynivå Lden ≤ 55 dB. I dette ligger en forutsetning om at alle boligfasader gir 
minimum 25 dB støyreduksjon. 

Retningslinje T-1442 er veiledende og ikke rettslig bindende før den er hjemlet i 
kommuneplan, reguleringsplan eller lignende. Det vil av økonomiske og praktiske grunner 
ikke alltid være mulig å oppfylle anbefalingene, og grenseverdiene kan fravikes dersom 
støytiltakene medfører urimelig store praktiske ulemper for trafikksikkerhet, urimelig høy 
kostnad, dårlig tiltakseffekt og lignende. Vesentlige avvik kan dog gi grunnlag for innsigelse til 
planen fra statlige myndigheter, deriblant fylkesmannen.  
 

3.2 Kommuneplaner og kommunedelplaner 
Miljødirektoratet anbefaler at kommuner bør følge anbefalingene i «Retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging», T-1442 ved utarbeidelse av kommuneplan. Som en 
del av kommuneplanen bør kommunen vurdere å vedta bestemmelser om støy, for eksempel 
om lokalisering av byggeområder i forhold til rød og gul støysone. Kommunen kan også gi 
retningslinjer for hvordan støybelastede utbyggingsområder skal håndteres, og stille krav om 
detaljplan ved utbygging av slike områder. I kommuneplanen bør det også tas stilling til om 
det skal avsettes verdifulle stille områder som grønn sone.  

I kapittel 3.2.1–3.2.8 er kommunenes bestemmelser angående støy oppsummert. 

3.2.1 Lyngdal 

I Lyngdal kommunes «Norm for vei, vann- og avløpsanlegg» [13], vedtatt 3.9.2015, står 
følgende i kapittel 2.4.1 Vei: 

Ved bygging av nye kommunale samleveier og ved utbedring av eksisterende samleveier 
skal det hentes inn en vurdering av eksisterende og fremtidig støybelastning. Eventuelle 
tiltak mot støy skal planlegges i samråd med kommunen. 

3.2.2 Kvinesdal 

I «Kommuneplanens arealdel 2015–2027» [11], sak 60/15, vedtatt 9.9.2015, står det 
følgende i § 2-12 Støy: 

Alle tiltak skal planlegges slik at støyforholdene innendørs og utendørs blir 
tilfredsstillende. 
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Retningslinjer: 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplanlegging 
skal legges til grunn for planlegging og tiltak etter pbl § 20-1. 

3.2.3 Flekkefjord 

Flekkefjord kommune har ikke lagt ut gjeldende kommunedelplan etter 2011. I 
«Kommuneplan for Flekkefjord. Langsiktige retningslinjer 1999–2011» [7], vedtatt 27.1.2000, 
er ikke støy kommentert, men i kapittel 8 Miljøvern står følgende: 

Miljøvern skal være en del av kommunens planverk og innarbeides som en av 
forutsetningene i de kommunale planer og handlingsprogram på lik linje med andre 
samfunnsinteresser.  

3.2.4 Lund 

I «Bestemmelser til kommuneplanens arealdel 2014» [12] står det i § 2.11 Bestemmelser om 
støy: 

Ved etablering av nye boliger og andre støysensitive bygninger innenfor hensynssonen 
legges T-1442 til grunn. T-1442 legges også til grunn ved etablering av nye støykilder i 
eller nær eksisterende bebyggelse. 

I «Lund kommune. Kommuneplanens samfunnsdel 2014–2025. Utgave 3», datert 5.5.2014, 
står det videre oppsummert: 

Lund kommune har som mål å redusere støybelastningen fra E39. De ønsker å være en 
pådriver overfor sentrale myndigheter for å få en fremtidsrettet stamveg gjennom 
kommunen/regionen. Lund kommune deltok i konseptvalgutredningen for E39 på strekket 
Søgne–Ålgård. De viser til nasjonal transportpolitikk (NTP) og reduksjon av miljøskadelige 
virkninger av transport, herunder støyplage fra veganlegg som f.eks. E39. 

3.2.5 Eigersund 

I følge «Eigersund kommune. Kommuneplan 2015–2027. Samfunnsdel», vedtatt 28.9.2015, 
står det i kapittel 5.4 Klima og miljø – utfordringer: 

Forskrift T-1442 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging legges til grunn for 
all planlegging. 

3.2.6 Sokndal 

I «Kommuneplan for Sokndal kommune 2011–2022», vedtatt 29.10.2012, står det i kapittel 
4.1 Bolig: 

Retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442) skal legges til grunn. 
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3.2.7 Bjerkreim 

I «Kommuneplan 2014–2026 Samfunnsdel med handlingsprogram», vedlegg 3 om nasjonale 
mål og retningslinjer for planarbeidet i Bjerkreim, henvises det til Retningslinje T-1442 Støy i 
arealplanleggingen. 

«Kommuneplan 2014–2026 Arealdel», vedtatt 19.8.2015, omtaler i kapittel 1.5.2 at støy skal 
vurderes ut fra kjente kilder samt befaring ved ROS og KU.  

3.2.8 Gjesdal 

«Bestemmelser og retningslinjer til kommuneplanens arealdel, 11.8.2015», vedtatt 7.9.2015, 
omtaler følgende i § 2.1 Krav om regulering (pbl § 11-9):  

Ved utarbeidelse av reguleringsplan og godkjenning av nye boliger skal hver boenhet ha 
privat uteoppholdsareal med tilfredsstillende lydforhold. Anbefalt støygrense i 
«Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» (T-1442) skal ikke overskrides. 
Uteplasser der anbefalt støygrense blir overskredet, må skjermes slik at kravene blir 
tilfredsstilt. 

 

3.3 Rekreasjonsområder, stille områder og friluftsområder 
Ved etablering av ny støyende virksomhet bør det synliggjøres i hvilken grad virksomheten vil 
berøre natur- og friluftsområder støymessig. Retningslinje T-1442:2016 [29] angir anbefalte 
støygrenser for ulike typer friluftsområder, se tabell 3-2. 

Tabell 3-2: Anbefalte grenseverdier for støy i ulike typer friområder, frilufts- og 
rekreasjonsområder og stille områder. 

Områdekategori Anbefalt støygrense, 
ekvivalent støynivå 

Anbefalt støygrense, 
maksimalnivå 

Byparker, kirkegårder og friområder i 
tettbygde strøk 

Lden 55 dB L5AF 75 dB 

Stille områder og større 
sammenhengende grønnstruktur i 
tettsteder 

Lden 50 dB  
 

Ikke aktuelt for støy fra 
vegtrafikk 

Stille områder, nærfriluftsområder og 
bymark utenfor by/tettsted 

Lden 40 dB 
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3.4 Utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder: NS 8175:2012 
Tabell 3-3 gjengir grenseverdier for utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger, 
fritidsboliger, barnehager, skoler og helsebygninger for lydklasse C i NS 8175:2012 [19].  

Tabell 3-3: Grenseverdier for utendørs lydnivå fra utendørs lydkilder for boliger, fritidsboliger, 
helsebygninger, barnehager og skoler. 

Type brukerområde Målestørrelse Klasse C 

Lydnivå på uteoppholdsareal og utenfor 
vindu for boliger 

Lden, Lp,AF,max,95, Lp,AS,max,95, 
Lp,AI,max, Ln (dB) for 
støysone 

Nedre grenseverdi for 
gul sone 

Lydnivå på uteoppholdsareal ved 
bygninger til undervisningsformål, 
barnehager og skolefritidsordninger 

Ld eller Lde, Lp,AF,max,95, 
Lp,AS,max,95, Lp,AI,max (dB) for 
støysone 

Nedre grenseverdi for 
gul sone 

Lydnivå på uteoppholdsareal ved 
helsebygninger 

Lden, Lp,AF,max,95, Lp,AS,max,95, 
Lp,AI,max, Ln (dB) for 
støysone 

Nedre grenseverdi for 
gul sone   -5 dB 

Fritidsboliger Lden, Lp,AF,max,95, Lp,AS,max,95, 
Lp,AI,max, Ln (dB) for 
støysone 

Nedre grenseverdi for 
gul sone 

 
Støysonene er relatert til Klima- og miljødepartementets «Retningslinje for behandling av 
støy i arealplanlegging», T-1442:2016. Grenseverdiene for støysonene i retningslinjen for 
arealbruk er avhengig av typen utendørs lydkilder, jamfør tabell 1 og 2 i retningslinjen. 
Lydnivået fra én lydkilde eller samlet fra flere ulike lydkilder skal ikke overskride den angitte 
grenseverdien i aktuell mottakerhøyde.  
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4 Metode og forutsetninger 
4.1 Vurderingsforutsetninger 

Det skal utarbeides en kommunedelplan med konsekvensutredning etter statlig plan for ny 
E39 på strekningen Lyngdal vest– Ålgård. Fem korridorer inkludert variantområder skal 
konsekvensutredes. Gjennom en støyutredning vurderes støybelastningen for de ulike 
korridorene i fremtidig situasjon og sammenlignes med nullalternativet.  

Klima- og miljødepartementets "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging”, 
T-1442:2016 [29] er lagt til grunn. Ved etablering av nye veger er anbefalte støygrenser 
tilsvarende nedre grense for gul sone, det vil si 55 dB Lden. For eksisterende veg utløses ikke 
krav om støytiltak dersom en økning i støynivået er mindre enn 3 dB i gul sone, det vil si 
mellom 55-65 dB. For bebyggelse i rød sone, det vil si over 65 dB, utløser det normalt tiltak 
også når økningen er mindre enn 3 dB. Dette utredes nærmere i reguleringsplanfasen. 

I tillegg til gul og rød sone er det i støysonekartene (vedlegg X001–X549) inkludert «grønne 
støysoner» for å kartlegge støy i friluftsområder, verneområder og arealer definert som stille 
sone, park, rekreasjon og lignende. Områder med støynivå 50–55 dB Lden er markert med 
mørkegrønt, og områder med 40–50 dB Lden er markert i lysegrønt.   

Støyvurderingen omfatter eksisterende bebyggelse og fremtidig trafikk langs dagens E39, kalt 
nullalternativet, samt fem foreslåtte korridorer med ulike deltrasévarianter. Antall 
støyutsatte bygninger telles opp for hvert alternativ. Samlet antall rundes opp til nærmeste 
titall. Dette for å ta hensyn til variasjoner i støysoner ved eventuell forflytning av veglinje, 
terrengendringer, ny bebyggelse og beregningsusikkerhet. Støyberegningene utføres uten 
støyskjermingstiltak. Eventuelt behov for støyskjerming beregnes i reguleringsplanfasen. 

Nærliggende sideveger med markant trafikkøkning eller -reduksjon i fremtidig situasjon er 
tatt med i vurderingen. Der eksisterende sideveger ikke utsettes for større endringer i 
trafikksituasjonen er det ikke hensiktsmessig å utføre støyberegninger. Dette fordi 
støysituasjonen vil være uforandret sammenlignet med nullalternativet, og derfor ikke har 
støykonsekvenser. Det utløser dermed heller ikke krav om videre utredning i regulerings- og 
byggeplanfase.  

For å kunne fastslå hvilke sideveger som må vurderes nærmere i konsekvensutredningen, har 
Norconsult utarbeidet et differanseplott for trafikkstøy basert på desibelskalaen, se vedlegg 
1–6. Dette fordi vegtrafikkstøy måles i desibel (dB).  

Desibelskalaen er logaritmisk og illustrerer hvor høyt lydtrykknivået er sammenlignet med 
referanselydtrykket. Referansen tar utgangspunkt i menneskets høreterskel. Den har sitt 
nullpunkt (0 dB) ved den nedre høreterskelen og toppunkt (140 dB) ved den øvre grensen for 
hørbar lyd. Siden desibelskalaen er logaritmisk, vil en dobling av antall kilder gi 3 dB økning i 
lydnivå, mens en firedobling av antall kilder gir 6 dB økning i lydnivå. 

Menneskets subjektive oppfatning av lydstyrke følger imidlertid ikke desibelskalaen. 
Undersøkelser viser at de fleste vil oppfatte en økning i lydnivå på 10 dB som en fordobling 
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av lydstyrken. En endring på 3 dB vil av de fleste oppfattes som merkbar, mens en endring på 
1–2 dB vil knapt være merkbar. Dette er omtalt i T-1442 samt veileder M-128. 

Norconsults differanseplott (vedlegg 1–6) synliggjør effekten av endret trafikkmønster langs 
sidevegene for de ulike korridorene. Differansen er regnet ut logaritmisk basert på fremtidige 
trafikktall for nullalternativet og for de ulike korridorene. Plottene gir en pekepinn på hvor 
trafikkstøyen øker eller reduseres sammenlignet med nullalternativet. En endring på 3 dB 
eller mer er markert med rødt, 2–3 dB er merket med gult, mens mindre endringer er 
markert med grønt.  

Rød- og gulmarkerte sideveger har blitt vurdert nærmere der det ligger støyfølsomme 
bygninger i nærheten og støynivået overskrider grenseverdien på 55 dB Lden.  

 

4.2 Beregningsmetode 
Beregninger av utendørs støy er gjort i henhold til Nordisk beregningsmetode for 
vegtrafikkstøy. Støykartleggingsprogrammet CadnaA versjon 2018 er benyttet ved 
beregninger og utarbeidelse av støysonekart. Input i programmet er digitalt kartgrunnlag fra 
kommunene. Nytt terreng, ny veggeometri, tunneler og kryss for fremtidig situasjon er 
mottatt internt fra Norconsult.  

Markabsorpsjon er i henhold til beregningsmetoden satt til 1, det vil si myk mark langs 
strekningen. Vannflater er lagt inn som reflekterende. Absorpsjonsfaktor på bygninger og 
eksisterende støyskjermer er satt til 0,21 og det er beregnet med førsteordens refleksjoner. 
Tunnelåpninger er modellert som vertikale arealkilder med angitt direktivitet. 

Beregningsoppløsningen er satt til 20 x 20 m. I henhold til T-1442 er støykoter beregnet 4 
meter over terreng.  

Selv om støyberegninger for vegtrafikk utføres i henhold til Nordisk beregningsmetode ligger 
det usikkerhet i beregningsresultater. I tillegg kommer da usikkerhet i inndata, for eksempel 
trafikkmengde og trafikkfordeling. 

 

4.3 Trafikkgrunnlag 
I trafikkanalysen skal effektene av en ny trasé av E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård belyses. 
Metode, forutsetninger og resultater er presentert i en egen trafikkrapport [17]. 

Åpningsåret for ny E39 Lyngdal vest–Ålgård er satt til 2030. Det er derfor gjennomført 
beregninger av trafikale konsekvenser for beregningsårene 2030 (åpningsåret) og fremtidig 
situasjon 2050 (som vil vise effekten av økt befolkning og økonomisk vekst, gitt de 
forutsetninger som er satt for disse faktorene).  

For å følge opp støyretningslinjens anbefalinger om å ta høyde for utviklingen 10–20 år frem i 
tid, her etter åpningsåret 2030, er støyberegningene utført med Norconsults 
trafikkprognoser for år 2050. Dette inkluderer trafikktall, hastigheter og tungtrafikkandel.  
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E39 og fylkesveger er modellert med trafikkfordeling over døgnet tilsvarende vegtype 1, 
«riksveg» i henhold til veileder M-128, det vil si: Dag (kl. 07- 19): 75%; kveld (kl. 19-23): 15%; 
natt (kl. 23-07): 10%. Øvrige lokalveger er modellert med trafikkfordeling over døgnet i 
henhold til vegtype 2 «byveg» i M-128, det vil si: Dag (kl. 07- 19): 84%; kveld (kl. 19-23): 10%; 
natt (kl. 23-07): 6%.  

Trafikktall benyttet i beregningene for vegtrafikkstøy i fremtidig situasjon er vist i vedlegg 21. 
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5 Omfang og konsekvenser: Støy fra 
vegtrafikk strekningsvis 

5.1 Innledning 
I dette kapittelet omtales støykonsekvenser i form av omtrentlig antall støyfølsomme 
bygninger i gul og rød støysone. Støysituasjonen er beregnet for nullalternativet samt for 
hver enkelt korridor med varianter. Driftssituasjon langs dagens E39 samt sideveger med 
markant trafikkøkning eller -reduksjon er inkludert i vurdering av korridorene. Se tabell 5-1 
for en oversikt over beregnede alternativer og vedlegg X001–X014, X101–X110, X201–X231, 
X301–X332, X401–X441 og X501–X549 for komplette støysonekart. 

Tabell 5-1: Oversikt over tegningsnummerering for beregnede alternativer. 

Korridor Variant Sideveg Tegningsnummer 
 

A1   X001–X014 

Lyngdal vest–Feda   X001–X003 

Feda–Lølandsvatn–
Tronåsen 

  X004–X009 

Feda–Lølandsvatn–
Tronåsen 

 Påkobling til 
fv. 466 

X010–X011 

Feda–Lølandsvatn–
Tronåsen 

  X011–X014 

A2   X101–X110 

Lyngdal vest–Feda   X101–X103 

Feda–Flikka–Tronåsen   X104–X110 

R1   X201–X231 

Tronåsen–Hovsvatnet   X201–X203 

Hovsvatnet–Sagland   X204 

Variantområde V2 
Hovsvatn–Oksafjell 

V2a Ualand nord  X205–X206, X209–X210 

V2b Ualand sør  X207–X208, X211–X212 

Variantområde V3 
Oksafjell–Kydland 

V3a Vikeså  X213–X215, X218 

V3b Litle Svela  X213, X216–X217, X219 

Variantområde V4 
Kydland–Bollestad 

V4a Søylandsdalen  X220–X225 

V4b Jolifjell  X226–X231 
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R2   X301–X332 

Tronåsen–Hovsvatnet   X301–X303 

Hovsvatnet–Sagland   X304–X310 

Hovsvatnet–Sagland  Rv. 42 mot 
Eigersund 

X311–X314 

Sagland–Kydland   X315–X320 

Variantområde V4 
Kydland–Bollestad 

V4a Søylandsdalen  X321–X326 

V4b Jolifjell  X327–X332 

R3   X401–X441 

Tronåsen–Hovsvatnet   X401–X403 

Hovsvatnet–
Skjeggjestad 

  X404 

Variantområde V1 
Skjeggjestad–Eide 

V1a Drangsdalen dag  X405–X406 

V1b Drangsdalen tunnel  X407–X408 

Eide–Sagland   X409–X410, X416–X418 

Eide–Sagland  Fv. 32 
sørover 

X411–X415 

Rv. 42 mot 
Eigersund 

X419–X423 

Sagland–Kydland   X424–X429 

Variantområde V4 
Kydland–Bollestad 

V4a Søylandsdalen  X430–X435 

V4b Jolifjell  X436–X441 

Nullalternativ   X501–X549 

 
Det understrekes at det i støyberegningene tas utgangspunkt i de bygningene som blir 
støyutsatt i fremtidig situasjon uten støyskjermingstiltak, og kun med støybidrag fra nytt 
vegsystem samt sidevegene med størst endring i vegtrafikken. Dette for å kunne 
sammenligne nullalternativet med fremtidig situasjon. Det vil dermed kunne være flere 
støyutsatte bygninger enn det som kommer frem av opptellingen i tabellene. Det vil også 
være flere støyutsatte bygninger i fremtidig situasjon når man ser på det totale støybidraget 
fra eksisterende veger. Eventuelle tiltak må dimensjoneres ut fra total støybelastning i en 
senere prosjektfase. 

I kapittel 5.2–5.9 er de ulike korridorene vurdert og sammenlignet med nullalternativet. 
Utvalgte områder er vist som figurer. Det vises til støysonekart for totalbildet. 



 

 

Oppdragsnr.:  5156432   Dokumentnr.: A016   Versjon: R01 

        

 

 Side 27 av 48 
 

5.2 Korridor A1 Lyngdal vest – Lølandsvatn - Tronåsen 
Korridor A1 går fra Lyngdal til Feda, 
fortsetter via Lølandsvatn med tilfartsveg 
ned til Flikka til fylkesgrensen mellom 
Agder og Rogaland på Tronåsen. Korridor 
A1 samsvarer med korridor A2 i sørøst 
på strekningen Lyngdal vest–Feda.  

 

 

Figur 5-1: Oversiktskart over strekningen 
Lyngdal vest–Feda–Tronåsen. 

 

5.2.1 Lyngdal vest–Feda 

Strekningen Lyngdal vest–Feda er felles for korridor A1 og A2. Mellom Lyngdal vest og Opofte 
er traseen tilnærmet lik dagens E39.  

Støybelastningen for beboere ved Opofte vil ikke bli vesentlig større enn i dag. I følge 
beregningene er kun én eiendom utsatt for vegtrafikkstøy over 55 dB Lden. Det tilsvarer 
støybelastningen ved fortsatt drift av dagens E39. Se støysonekart i vedlegg X001–X003 og 
X501–X503 for detaljer fra henholdsvis korridor A1 og nullalternativet. 

5.2.2 Feda–Lølandsvatn–Tronåsen 

Strekningen Feda–Lølandsvatn–Tronåsen gjelder for korridor A1. Dette inkluderer påkobling 
ned mot Flikka og fv. 466 mot nord, se kapittel 5.8. 

 
Figur 5-2: Nullalternativet ved Flikka i 
fremtidig situasjon. 

 
Figur 5-3: Dagens E39 ved Flikka ved 
utbygging av korridor A1. 
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Ved Lundevatnet og Sira legges ny E39 i bru over dalføret, lenger øst enn dagens trasé. Dette 
vil føre til lavere lydnivåer langs Lundevatnet og ved Siras utløp, men noe mer støy for 
beboere på Sirnes og Bakke og Sira. Se figur 5-4 og figur 5-5. 

 
Figur 5-4: Nullalternativet langs 
Lundevatnet i fremtidig situasjon. 

 
Figur 5-5: Korridor A1 øst for Sirnes i 
fremtidig situasjon. 

Langs nullalternativet ligger ca. 340 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Feda og Tronåsen i fremtidig situasjon. Langs korridor A1 ligger omtrent 320 støyfølsomme 
bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall støyutsatte bygg 
skyldes at deler av korridor A1 er lagt i tunnel og områder med færre støyfølsomme 
bygninger enn nullalternativet. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X004–X014 og X504–X512 for flere detaljer for 
henholdsvis korridor A1 og nullalternativet. 

5.3 Korridor A2 Lyngdal vest – Flikka – Tronåsen  
Korridor A2 går fra Lyngdal til Feda og 
fortsetter via Flikka til fylkesgrensen 
mellom Agder og Rogaland på Tronåsen. 
Korridor A2 samsvarer med korridor A1 i 
sørøst på strekningen Lyngdal vest–Feda.  

 

 

 

 

Figur 5-6: Skissekart over korridor A2. 
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5.3.1 Lyngdal vest–Feda 

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

5.3.2 Feda–Flikka–Tronåsen 

Endringen blir størst i tidligere uberørte naturområder med få fastboende. Støyfølsomme 
bygninger mellom Sirnes og Lundevatnet samt ved Birkeland er mest utsatt for endringer i 
støynivå. Se figur 5-7 og figur 5-8 for en sammenligning av nullalternativet og A2 i området 
ved utløpet av Sira. 

 
Figur 5-7: Nullalternativet langs 
Lundevatnet ved utløpet av Sira. 

 
Figur 5-8: Korridor A2 øst for Lundevatnet 
mellom Sirnes og utløpet av Sira i fremtidig 
situasjon. 

Langs nullalternativet mellom Birkeland–Flikka og Flikka–Sira, blant annet forbi Flekkefjord 
sentrum, reduseres trafikken betraktelig. Dette vil være positivt for støysituasjonen for 
beboere og friluftsområder.  

Langs nullalternativet ligger ca. 340 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Feda og Tronåsen i fremtidig situasjon. Langs korridor A2 ligger omtrent 270 støyfølsomme 
bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall støyutsatte bygg 
skyldes at deler av korridor A2 er lagt i tunnel og områder med færre støyfølsomme 
bygninger enn nullalternativet. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X104–X110 og X504–X512 for flere detaljer for 
henholdsvis korridor A2 og nullalternativet. 
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5.4 Korridor R1 Tronåsen – Årrestad – Vikeså – Bue – Bollestad  
Korridor R1 i Rogaland begynner på 
Tronåsen ved fylkesgrensa mellom 
Agder og Rogaland og fortsetter mot 
Hovsvatn og Skjeggjestad. Denne 
strekningen er felles med korridor R2 og 
R3. Mellom Hovsvatn–Oksafjell samt 
Oksafjell–Kydland er det to variant-
områder, før korridoren fortsetter fra 
Kydland til Bollestad, en strekning den 
har til felles med R2 og R3.  

 

Figur 5-9: Skissekart over korridor R1. 

5.4.1 Tronåsen–Hovsvatn 

Traseen for dagens E39 går langs Lundevatnet, gjennom Moi sentrum og nordover langs 
Hovsvatnet. Korridor R1 går stort sett i tunnel gjennom fjellet langs hele strekningen, og 
kommer ut til Moikrysset på Haukelandsmoen, planlagt nord for det mest tettbygde 
området. Støynivået fra vegtrafikk reduseres betraktelig sammenlignet med nullalternativet 
fordi vegen legges inn i en tunnel ved Moi. Se figur 5-10 og figur 5-11. 

 
Figur 5-10: Nullalternativet langs dagens 
E39-trasé gjennom Moi. 

 
Figur 5-11: Korridor R1 i tunnel nord for 
Moi. Dagens E39 som lokalvei. 

Langs nullalternativet ligger ca. 550 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Tronåsen og Hovsvatn i fremtidig situasjon. Langs korridor R1 ligger omtrent 100 
støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall 
støyutsatte bygg skyldes at deler av korridor R1 er lagt i tunnel og områder med færre 
støyfølsomme bygninger enn nullalternativet. 
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Det henvises til støysonekart i vedlegg X201–X203 og X513–X516 for flere detaljer for 
henholdsvis korridor R1 og nullalternativet. 

5.4.2 Variantområde V2 Hovsvatn–Oksafjell 

På denne strekningen er det to varianter: 

• Variant V2a: Ualand nord 
• Variant V2b: Ualand sør 

V2a Ualand nord 

Trasé for dagens E39 passerer sørvest for tettbebyggelsen ved Ualand, Bilstad og 
Teksevatnet, mens V2a går nord for området. V2a berører natur- og friluftsområder som 
tidligere har vært skånet for støy fra vegtrafikk blant annet ved Øygrei og Hestadvatnet. 
Trafikken langs fv. 75 vil øke noe sammenlignet med nullalternativet ved utbygging av R1.  

Se figur 5-12 og figur 5-13 for utsnitt av området mellom Ualand og Bilstad og figur 5-14 og 
figur 5-15 for utsnitt fra Øygrei-området.  

 
Figur 5-12: Nullalternativet forbi Ualand og 
Bilstad. 

 
Figur 5-13: Dagens E39 som lokalvei i 
sørvest ved utbygging av V2a i fremtidig 
situasjon. V2a i nordøst. 

 

Langs nullalternativet ligger ca. 220 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Hovsvatn og Oksafjell i fremtidig situasjon. Langs variant V2a ligger omtrent 110 
støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall 
støyutsatte bygg skyldes at V2a er lagt til områder med færre støyfølsomme bygninger enn 
nullalternativet. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X205, X206, X209, X210 og X525–X528 for flere 
detaljer for henholdsvis variant V2a og nullalternativet. 
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Figur 5-14: Nullalternativet sør for Øygrei. 

 
Figur 5-15: V2a nord for Øygrei i fremtidig 
situasjon. Dagens E39 som lokalveg i sør. 

V2b Ualand sør 

Variant V2b ligger nærmere dagens E39, sørvest for tettbebyggelsen ved Ualand, Bilstad og 
Teksevatnet. På grunn av økte hastigheter og noe forflytning av vegtraseen vil antall 
støyutsatte bygninger øke sammenlignet med nullalternativet. Dette påvirker særlig 
tettstedsbebyggelsen på Ualand, Bilstad, Øygrei og ved det nye Årrestadkrysset.  

Se figur 5-16 og figur 5-17 for utsnitt av området mellom Ualand og Bilstad og figur 5-18 og 
figur 5-19 for utsnitt fra Øygrei-området. 

 
Figur 5-16: Nullalternativet forbi Ualand og 
Bilstad. 

 
Figur 5-17: V2b forbi Ualand og Bilstad i 
fremtidig situasjon. 

 



 

 

Oppdragsnr.:  5156432   Dokumentnr.: A016   Versjon: R01 

        

 

 Side 33 av 48 
 

  

 
Figur 5-18: Nullalternativet sør for Øygrei. 

 
Figur 5-19: V2b via Øygrei i fremtidig 
situasjon. Dagens E39 som lokalveg i sør. 

Langs nullalternativet ligger ca. 220 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Hovsvatn og Oksafjell i fremtidig situasjon. Langs variant V2b ligger omtrent 270 
støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Økningen i antall 
støyutsatte bygg skyldes at variantområde V2b er lagt til områder med flere støyfølsomme 
bygninger enn nullalternativet. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X207, X208, X211, X212 og X525–X528 for flere 
detaljer for henholdsvis variant V2b og nullalternativet. 

 

Konklusjon variantvurdering V2 Ualand 

V2a er det beste alternativet når det gjelder antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød 
støysone, men utbygging av V2a vil føre til mer vegtrafikkstøy i tidligere uberørte natur- og 
friluftsområder.  

5.4.3 Variantområde V3 Oksafjell–Kydland 

Det er to variantområder på strekningen: 

• Variant V3a Vikeså 
• Variant V3b Litle Svela 

V3a Vikeså 

V3a passerer Svelavatnet, nær Vikeså sentrum og bøyer vestover mot Svartaknuten, mens 
trasé for dagens E39 forsetter nordover. Flere støyfølsomme bygninger ved Vikeså havner i 
gul eller rød støysone sammenlignet med nullalternativet, se figur 5-20 og figur 5-21. 
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Figur 5-20: Nullalternativet forbi Vikeså. 

 
Figur 5-21: V3a forbi Vikeså i fremtidig 
situasjon. 

Langs nullalternativet ligger ca. 100 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone i 
området rundt Vikeså i fremtidig situasjon. Langs variant V3a ligger omtrent 150 
støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Økningen i antall 
støyutsatte bygg skyldes at variantområde V3a ligger eksponert for områder med flere 
støyfølsomme bygninger som kommer inn under gul- og rød støysone på grunn av høyere 
hastighet og mer trafikk på ny veg sammenlignet med eksisterende veg. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X213–X215, X218, X220 og X540–X543 for flere 
detaljer for henholdsvis variant V3a og nullalternativet. 

 

V3b Litle Svela 

Store deler av V3b går i tunnel. Sammenlignet med nullalternativet er dette positivt for 
tidligere støyutsatte bygninger nær Vikeså og Svelavatnet, se figur 5-22 og figur 5-23. 
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Figur 5-22: Nullalternativet forbi 
Svelavatnet. 

 
Figur 5-23: V3b vest for Svelavatnet i 
fremtidig situasjon. 

Langs nullalternativet ligger ca. 100 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone i 
området rundt Vikeså i fremtidig situasjon. Langs variant V3b ligger omtrent 50 
støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall 
støyutsatte bygg skyldes at deler av variantområde V3b er lagt i tunnel og områder med 
færre støyfølsomme bygninger enn nullalternativet. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X213, X216–X217, X219–X220 og X540–X543 for flere 
detaljer for henholdsvis variant V3b og nullalternativet. 

Konklusjon variantvurdering V3 

V3b er det beste alternativet når det gjelder antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød 
støysone. 

5.4.4 Variantområde V4 Kydland–Bollestad 

Det er to variantområder på strekningen: 

• V4a Søylandsdalen 
• V4b Jolifjell 

V4a Søylandsdalen 

Strekningen begynner på Kydland og fortsetter langs nullalternativet før den legger seg øst i 
dalbunnen gjennom Søylandsdalen. Fra Oppsal går traseen vest for dagens E39. Deler av 
traseen går gjennom tunnel, noe som bidrar til å redusere støy fra vegtrafikk sammenlignet 
med nullalternativet, se figur 5-24 og figur 5-25.  
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Figur 5-24: Nullalternativet via Oppsal i 
fremtidig situasjon. 

 
Figur 5-25: V4a noe øst for Oppsal og 
dagens E39 som lokalveg i fremtidig 
situasjon. 

Langs nullalternativet ligger ca. 180 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Kydland og Bollestad i fremtidig situasjon. Langs variant V4a ligger omtrent 90 støyfølsomme 
bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall støyutsatte bygg 
skyldes at deler av variantområde V4a er lagt i tunnel og områder med færre støyfølsomme 
bygninger enn nullalternativet. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X220–X225 og X544–X548 for flere detaljer for 
henholdsvis V4a og nullalternativet.  

V4b Jolifjell 

Strekningen følger dagens E39 ved Ytre Kydlandsvatn før den går vestover mot Kringlelia og 
inn i tunnel. Vestre tunnelmunning ligger i nærheten av dagens E39 ved Skurve. Ved Skurve 
møter strekningen V4a. Variantene er identiske herfra til endepunktet ved krysset på 
Bollestad. Siden deler av traseen går gjennom tunnel og områder med færre støyfølsomme 
bygninger reduseres støypåvirkningen fra vegtrafikk sammenlignet med nullalternativet, se 
figur 5-26 og figur 5-27 for et eksempel fra Oppsal.  
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Figur 5-26: Nullalternativet via Oppsal. 

 
Figur 5-27: V4a vest for Oppsal i fremtidig 
situasjon. Dagens E39 som lokalveg. 

Langs nullalternativet ligger ca. 180 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Kydland og Bollestad i fremtidig situasjon. Langs variant V4b ligger omtrent 90 støyfølsomme 
bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall støyutsatte bygg 
skyldes at deler av variantområde V4b er lagt i tunnel og områder med færre støyfølsomme 
bygninger enn nullalternativet. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X226–X231 og X544–X548 for flere detaljer for 
henholdsvis V4b og nullalternativet. 

 

5.5 Korridor R2 Tronåsen – Årrestad – Sagland – Bue – Bollestad  
Korridor R2 i Rogaland begynner på 
Tronåsen ved fylkesgrensa mellom Agder 
og Rogaland og fortsetter mot Hovsvatn. 
Denne strekningen er felles med korridor 
R1 og R3. Herfra fortsetter den mot 
Sagland. Fra Sagland til Kydland deler 
korridoren strekket med R3. Korridoren 
fortsetter fra Kydland til Bollestad som 
den har til felles med R1 og R3. 

5.5.1 Tronåsen–Hovsvatn 

Strekningen mellom Tronåsen og 
Hovsvatn er felles for korridor R1 og R2. 
Denne er omtalt i kapittel 5.4.1. Figur 5-28. Skissekart over korridor R2 
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5.5.2 Hovsvatn–Sagland 

Traseen for dagens E39 passerer sørvest for tettbebyggelsen ved Ualand, Bilstad og 
Teksevatnet, mens R2 er identisk med variant V2b frem til Årrestadkrysset. Herfra følger 
korridoren traseen til dagens E39 videre mot Årrestadveien, før den krysser Gyadalen på bru 
nord for Helleland vestover i retning Sagland. Deler av korridoren går i tunnel. 

Mellom Hovsvatn og Sagland ligger ca. 230 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone 
både i nullalternativet og korridor R2 i fremtidig situasjon.  

Det henvises til støysonekart i vedlegg X304–X310 og X525–X535 for flere detaljer for 
henholdsvis korridor R2 og nullalternativet.  

5.5.3 Sagland–Kydland 

Strekningen Sagland–Kydland er felles for korridor R2 og R3. Den begynner nord for 
Helleland, fortsetter vest for Saglandsvatnet og møter traseen til dagens E39 i et kryss ved 
Sagland. Deretter krysser den Bjerkreimselva, fortsetter mot Sveladalen, Ognadalen og Vaule. 
Fra Vaule går korridoren mot Bue der den følger linjen til traseen for dagens E39. Strekningen 
ender i samme punkt som korridor R1. 

Siden store deler av strekningen går gjennom urørt natur og gjennom tunneler vil antallet 
støyfølsomme bygninger i gul og rød støysone reduseres betraktelig sammenlignet med 
nullalternativet, særlig ved Bjerkreim og Vikeså. Det vil derimot bli mer støy i tidligere 
uberørte naturområder. Se figur 5-29 og figur 5-30 for eksempel fra Bjerkreim. 

 
Figur 5-29: Nullalternativet forbi Bjerkreim. 

 
Figur 5-30: R2 vest for Bjerkreim i fremtidig 
situasjon. Dagens E39 fortsetter som 
lokalvei nordover. 

Langs nullalternativet ligger ca. 530 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Sagland og Kydland i fremtidig situasjon. Langs korridor R2 ligger omtrent 210 støyfølsomme 
bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall støyutsatte bygg 
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skyldes at deler av korridor R2 er lagt i tunnel og områder med færre støyfølsomme 
bygninger enn nullalternativet. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X315–X322 og X535–X544 for flere detaljer for 
henholdsvis korridor R2 og nullalternativet.  

5.5.4 Variantområde V4 Kydland–Bollestad 

Variantområdet mellom Kydland og Bollestad er felles for korridor R1, R2 og R3 og er omtalt i 
kapittel 5.4.4. 

 

5.6 Korridor R3 Tronåsen – Drangsdalen – Sagland – Bue – Bollestad  
Strekningen Tronåsen–Skjeggjestad er 
felles for R1, R2 og R3. Mellom 
Skjeggestad og Eide er det et område 
med to varianter. Videre går 
strekningen fra Eide til Sagland, 
inklusive ny veg fra Grøsfjell mot 
Sokndal. Sagland–Kydland er felles 
med korridor R2, mens Kydland–
Bollestad deles med korridor R1 og R2. 

 

 

 

5.6.1 Tronåsen–Skjeggjestad 

Strekningen mellom Tronåsen og Hovsvatn er felles for korridor R1, R2 og R3. Denne er 
omtalt i kapittel 5.4.1. 

5.6.2 Variantområde V1: Skjeggjestad–Eide 

På strekningen Skjeggjestad–Eide er det to varianter: 

• Variant V1a: Drangsdalen dagstrekning 
• Variant V1b: Drangsdalen tunnel 

 
V1a Drangsdalen dagstrekning 

Varianten starter like øst for Skjeggjestad med en dagsone rundt neset. Traseen fortsetter 
parallelt med dagens E39. 

Siden V1a ligger såpass nær dagens E39, er det ikke store forskjeller i støyutbredelsen for de 
to alternativene. Mellom Skjeggjestad og tunnelen mot Eide er det ca. 35 støyfølsomme 
bygninger i gul eller rød støysone både i nullalternativet og variant V1a i fremtidig situasjon.  

Figur 5-31 Skissekart over korridor R3 
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Det henvises til støysonekart i vedlegg X404–X406 og X516–X518 for flere detaljer for 
henholdsvis variant V1a og nullalternativet. 

V1b Drangsdalen tunnel 

Varianten starter like øst for Skjeggjestad med en dagsone rundt neset. Traseen går i tunnel 
gjennom fjellet sør for Drangsdalen, kommer ut ved Drange og går inn i tunnel mot Eide. 
Strekningen ender på samme sted som variant V1a. 

Langs nullalternativet ligger ca. 35 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Skjeggjestad og tunnelen mot Eide i fremtidig situasjon. Langs variant V1b ligger omtrent 30 
støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall 
støyutsatte bygg skyldes at deler av V1b er lagt i tunnel. 

Det henvises til støysonekart i vedlegg X407–X408 og X516–X518 for flere detaljer for 
henholdsvis variant V1b og nullalternativet. 

Konklusjon variantvurdering V1 

Begge varianter går gjennom et område med få støyfølsomme bygninger. For tema støy vil 
det derfor ikke ha stor betydning hvilken variant en velger. V1b vil være fordelaktig dersom 
en ønsker å redusere vegtrafikkstøyen i omkringliggende naturområder. 

5.6.3 Eide–Sagland 

Strekningen starter ved Eide og krysser dalføret på bru, passerer Dybingsvatnet, krysser 
Grøsfjellvatnet, fortsetter langs Skogstadvatnet og videre mot Helleland og Sagland. Ved 
Grøsfjellkrysset er det inkludert oppgradering av fv. 32 mellom Grøsfjell og fv. 501 ved Eia, se 
kapittel 5.9 for detaljer. 

Langs denne strekningen ligger store deler av R3 et godt stykke unna dagens E39. Antallet 
støyutsatte bygninger i tettsteder som for eksempel Eide reduseres, se figur 5-32 og  
figur 5-33.  
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Figur 5-32: Nullalternativet via Eide. 

 
Figur 5-33: R3 via Eide. Dagens E39 
fortsetter som lokalvei nordover. 

Traseen for R3 vil kunne føre til mer vegtrafikkstøy i tidligere uberørte natur- og 
friluftsområder, se eksempel fra området rundt Helleland og Svålestad i figur 5-34 og figur 
5-35. 

  

 
Figur 5-34: Nullalternativet over Helleland i 
fremtidig situasjon. 

 
Figur 5-35: R3 krysser Helleland i fremtidig 
situasjon. Dagens E39 blir lokalvei.  

Langs nullalternativet ligger ca. 550 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Eide og Sagland i fremtidig situasjon. Langs korridor R3 ligger omtrent 230 støyfølsomme 
bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Reduksjonen i antall støyutsatte bygg 
skyldes at deler av korridor R3 er lagt i tunnel og områder med færre støyfølsomme 
bygninger enn nullalternativet. 
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Det henvises til støysonekart i vedlegg X409–X411, X416–X420 og X529–X531 samt X535 for 
flere detaljer for henholdsvis R3 og nullalternativet. 

5.6.4 Sagland–Kydland 

Strekningen mellom Sagland og Kydland er felles for korridor R2 og R3. Denne er omtalt i 
kapittel 5.5.3. 

5.6.5 Variantområde V4 Kydland–Bollestad 

Variantområdet mellom Kydland og Bollestad er felles for korridor R1, R2 og R3. Dette er 
omtalt i kapittel 5.4.4. 

 

5.7 Ny riksveg 42 Lomeland–Eigestad 
Felles for alle korridorer i Rogaland er omlegging av rv. 42 mellom Lomeland og Eigestad. 
Dette skal sikre bedre tilkomst mellom ny E39 og Egersund. Ifølge trafikkanalysen fører 
omleggingen til at trafikken fordobles langs rv. 42 fra Lomeland til Egersund. Siden 
trafikkøkningen er såpass markant er det beregnet vegtrafikkstøy fra rv. 42 helt frem til 
Egersund.  

Langs nullalternativet ligger ca. 90 støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone mellom 
Lomeland og Egersund i fremtidig situasjon. Langs omlagt rv. 42 ligger omtrent 190 
støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone i fremtidig situasjon. Økningen i antall 
støyutsatte bygg skyldes at trafikken mot Egersund fordobles. 

Det henvises til støysonekart X311–X314, X419–X423 og X531–X534 for flere detaljer for 
henholdsvis R2, R3 og nullalternativet. Da trafikkmengden er tilnærmet lik for alle korridorer 
er det ikke gjort egne beregninger for R1. 

 

5.8 Ny fylkesveg 466 Lølandsvatnet–Flikka 
I korridor A1 er det planlagt et toplanskryss på fylling i Lølandsvatnet med påkobling ned mot 
Flikka og fv. 466 mot nord. Ny tilførselsveg mellom Flikka og Lølandsvatnet vil legges i samme 
korridor som dagens fylkesveg 466. Deler av tilførselsvegen legges i tunnel. 

Langs nullalternativet ligger seks støyfølsomme bygninger i gul støysone mellom 
Lølandsvatnet og Flikka i fremtidig situasjon. Siden ny tilførselsveg delvis legges i tunnel vil 
kun en støyfølsom bygning havne i gul eller rød støysone mellom Lølandsvatn og Flikka.  

Det henvises til støysonekart X009–X011 for flere detaljer. 

 

5.9 Ny påkobling fylkesveg 32 Grøsfjell og riksveg 501 
I korridor R3 er det planlagt et kryssområde like vest for Grøsfjell med påkobling mot fv. 32. 
Som en del av tiltaket er det inkludert oppgradering av fv. 32 langs en strekning på ca. 7,5 km 
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mellom Grøsfjell og fv. 501 ved Eia i Sokndal kommune. Denne traséen følger i stor grad 
eksisterende veg. 

Ifølge trafikkanalysen fører påkoblingen mellom fv. 32 og fv. 501 til at trafikken mer enn 
tredobles mellom Grøsfjell og Eia langs fv. 32. Trafikken tredobles i tillegg mellom Eia og 
Fossbruno langs fv. 501. Siden trafikkøkningen er såpass markant er det beregnet 
vegtrafikkstøy fra Grøsfjell via Eia frem til Fossbruno. Trafikken langs fv. 501 mellom Eide og 
Eia er uforandret. 

Langs nullalternativet ligger kun et fåtall støyfølsomme bygninger i gul støysone mellom 
Grøsfjell og Fossbruno i fremtidig situasjon. Ved påkobling og oppgradering av fv. 32 vil 
omtrent 15 støyfølsomme bygninger havne i gul eller rød støysone mellom Grøsfjell og 
Fossbruno. Økningen i antall støyutsatte bygg skyldes at trafikken mer enn tredobles. 

Det henvises til støysonekart X411–X415 for flere detaljer. 

 

5.10 Naturmangfold, friluftsliv og verneområder 
Deler av ny veg er lagt i naturområder der det tidligere ikke har vært vegadkomst. Verdien av 
disse områdene vil forringes, og støy kan påvirke dyrelivet samt opplevelseskvalitet i tidligere 
uberørte naturområder.  
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6 Sammenstilling av korridorer og 
varianter 

 

Antall støyfølsomme bygninger i rød eller gul sone per korridor samt for nullalternativet 
oppsummeres i tabell 6-1 og tabell 6-2. Det gis en kort vurdering av støykonsekvensene for 
de ulike korridorene sammenlignet med en videreføring av nullalternativet. 

6.1 Korridorer i Agder 
Tabell 6-1 viser omtrentlig antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone for 
nullalternativet, korridor A1 og A2 i fremtidig situasjon. Siden traseene ikke er geografisk 
sammenlignbare viser tabellen kun totalt antall støyfølsomme bygninger i gul og rød 
støysone for nullalternativet.  

Tabell 6-1: Omtrentlig antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone for 
nullalternativet, korridor A1 og A2 i Agder i 2050. 

Strekning Korridor A1 Korridor A2 Nullalternativet 

Lyngdal vest–Feda 1 1  

Feda via Lølandsvatnet til 
Tronåsen 

320   

Feda via Flikka til 
Tronåsen 

 270  

SUM 320 270 340 

 

Både korridor A1 og A2 vil gi en nedgang i antall støyutsatte bygninger. Korridor A2 er 
støymessig å foretrekke fordi færre støyfølsomme bygninger havner i gul eller rød støysone 
sammenlignet med korridor A1. Begge korridorer vil derimot føre til økt støynivå i tidligere 
uberørte naturområder samt forringe kvaliteten ved friluftsområder i nærmiljøet.  
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6.2 Korridorer i Rogaland 
Tabell 6-2 viser omtrentlig antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone for 
nullalternativet, korridor R1, R2 og R3 i fremtidig situasjon. Siden traseene ikke er geografisk 
sammenlignbare viser tabellen kun totalt antall støyfølsomme bygninger i gul og rød 
støysone for nullalternativet.  

Tabell 6-2: Omtrentlig antall støyfølsomme bygninger i gul eller rød støysone for 
nullalternativet, korridor R1, R2 og R3 i Rogaland i 2050. 

Strekning (variant) Korridor R1 Korridor R2 Korridor R3 0-alt. 

Tronåsen–Hovsvatn 100 100 100  

Hovsvatn–Oksafjell 
(V2) 

V2a 110    

V2b 270    

Hovsvatn–Sagland  230   

Skjeggjestad–Eide 
(V1) 

V1a   35  

V1b   30  

Eide–Sagland    230  

Oksafjell–Kydland 
(V3) 

V3a 150    

V3b 50    

Sagland–Kydland   210 210  

Kydland–Bollestad 
(V4) 

V4a 90 90 90  

V4b 90 90 90  

SUM  350–610 630 660–665 1650 

 
Samtlige korridorer vil gi en markant nedgang i antall støyutsatte bygninger. Korridor R1 med 
variantene V2a og V3b er støymessig å foretrekke fordi færre støyfølsomme bygninger 
havner i gul eller rød støysone. 

Alle korridorer vil føre til økt støynivå i tidligere uberørte naturområder samt forringe 
kvaliteten ved friluftsområder i nærmiljøet. 
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X001–X014: Korridor A1 
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X401–441: Korridor R3 
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