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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Planprogrammet for kommunedelplan for E39 på strekningen Lyngdal vest til Sandnes har vært lagt ut 

til offentlig høring. Ved utlegging ble det bl.a. eksplisitt bedt om synspunkter på om den såkalte 

«Jærlinja» over Høg-Jæren skal inkluderes i videre planarbeidet eller ikke.   

En beslutning om Jærlinja vil bli tatt etter at høringsinnspillene er gjennomgått og vurdert. 

Oppsummering av høringsinnspillene gjøres av Statens vegvesen. Kommunal- og moderniserings-

departementet (KMD) som planmyndighet fastsetter planprogrammet og avgjør hvilke alternativer som 

skal inngå i planarbeidet.  

Forskjeller i ikke prissatte konsekvenser mellom alternative korridorer inngår som ett av flere grunnlag 

for vurderingen av hvilke korridorer som skal inngå i videre planarbeid. Statens vegvesen har bedt 

Norconsult om en oversikt over om og hvordan alternative korridorer skiller seg fra hverandre i forhold 

til disse konsekvensene. Vurdering av forskjeller ikke prissatte konsekvenser presenteres i dette 

notatet. 

1.2 Avgrensing 

Korridorer  

Jærlinja, dvs korridorer som går over Høg-Jæren, tilsvarer Ytre og Midtre korridor slik de er presentert 

i forslag til planprogram. I tillegg inngår en Indre korridor som i grove trekk går i områder langs dagens 

E39. For nærmere presentasjon og omtale av disse tre korridorene viser vi til planprogrammet. 

I høringen er det kommet innspill til en ny korridor mellom Moi og Bue som et alternativ til Indre 

korridor. Statens vegvesen har vurdert denne og foreløpige kostnadsvurderinger tyder på at den kan 

gjennomføres med mindre kostnader enn de andre korridorene. I følge de utredningsprinsipper som er 

pålagt vegplanlegging hos Statens vegvesen, skal alltid billigste realistiske løsning vurderes. Statens 

vegvesen vil anbefale for KMD at ny indre korridor inngår i videre planarbeid og den vurderes derfor 

ikke i notatet her. 

For Indre korridor er det i forslag til planprogram presentert en variant med kryss i Tronvika, høy bro 

over Hauklandsmoen og over jernbanen nord for Moi og videre i tunnel til Drangsdalen, bru på tvers 

av dalen og videre i lang tunnel til Ualand. Denne varianten er vurdert å være både dyrere og heller 

ikke bedre for ikke prissatte miljøtema enn alternativene på strekningen, og vurderes ikke videre her.   

Følgende tre korridorer er dermed vurdert i dette notatet (jf. figur 1 på neste side): 

• Indre korridor (rød), følger i hovedsak områder langs dagens E39 fram til Ålgård i Gjesdal 

kommune. Det er varianter forbi Ualand, Vikeså og øst for Skurve mot 

Ålgård. 

• Ytre korridor, (blå)  lik Indre korridor fram til Moi men derfra via Grøsfjell, Egersund over Høg-

Jæren til dagens E39 i Sandnes. Inn mot E39 i Sandnes er det to varianter 

mot henholdsvis Bråstein og Osli. 

• Midtre korridor, (gul) østre del er felles med Indre korridor fram til Årrestad vest for Ualand, og i 

nordvest felles med Ytre korridor over Høg-Jæren til Sandnes. Bare det 

midtre partiet mellom Årrestad og Ognadalen, er unikt for Midtre korridor. 

 

Utredningskorridor og vegtrase 

I planprogrammet er det presentert utredningsområder for korridorene. For å fange opp aktuelle 

traseer og arealkonsekvenser er korridorene satt til en bredde på to kilometer. For å vurdere 

konsekvenser er vi imidlertid avhengig av en mer presis plassering av mulig trase, bl.a. med vurdering 

av hvor det vil være aktuelt med tunneler.  I planprogrammet er det derfor vist eksempel på veglinjer, 

jf. også kartet i Figur 1. 
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Figur 1. Oversikt over Indre, Midtre og Ytre korridor med mulige kryssområder. 

 

I høringsperioden for planprogrammet er mulige traseer innen de tre aktuelle korridorene optimalisert i 

forhold til vegtekniske forhold, kostnader og konsekvenser. Dette er gjort i et samspill mellom ulike 

fagområder for å finne traseer innen korridorene som er søkt balansert mellom ulike hensyn. Disse 

traseene med varianter inngår som grunnlag for vurderingene i dette notatet.  

Forskjellen mellom korridorene er i Rogaland 

Notatet tar for seg forskjeller mellom korridorene. Det innebærer at vurderingene avgrenses til 

strekninger der korridorene er ulike. Mellom Lyngdal vest og Tronvika i Lund kommune kan alle 

korridorer gå i samme område. Denne strekningen vurderes derfor ikke og i praksis betyr det at 

vurderingene i dette notatet avgrenses til områder i Rogaland fylke.  
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Tema 

Ikke prissatte konsekvenser gjelder følgende fem tema etter kategoriseringen gitt i Statens vegvesens 

håndbok V712 om konsekvensanalyser: Naturmangfold, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø, 

landskapsbilde og naturresurser. Dette notatet er avgrenset til disse temaene. 

1.3 Kunnskapsgrunnlag  

Kunnskapsgrunnlaget for ikke prissatte konsekvenstema er presentert i planprogrammet. Dette er 

supplert med kilder der dette er påpekt i merknader til planprogrammet. I tillegg er det gjennomført 

flere befaringer og registreringer for hvert fagtema i utredningsområdet for alle korridorer. Det har 

også vært kontakt med relevante lokale og regionale fagmyndigheter for supplering av datagrunnlaget. 

Det foreligger dermed et større og mer komplett kunnskapsgrunnlag nå enn da planprogrammet ble 

lagt ut våren 2017. Dette ligger til grunn for vurderingene i dette notatet. 

1.4 Siling 

Ettersom vurderingene i dette notatet er gjort før fastsetting av planprogrammet, og det ikke foreligger 

fullførte konsekvensutredninger, baserer vurderingene seg på fagutredernes kunnskaper om 

utredningsområdet gjennom kartlegginger og underveisarbeider med analyser og vurderinger.  I 

denne fasen av arbeidet er derfor dette å anse som en egen silingsrunde, men mer grundig og med et 

vesentlig bedre datagrunnlag enn tidligere.  

Det er dermed konfliktpotensialet som vurderes, heller enn konsekvenser slik de analyseres i tråd med 

håndbok V712.  

Mens en ordinær konsekvensutredning skal vurdere alternativer mot et null-alternativ for å få fram de 

absolutte konsekvensene, ligger fokuset i en siling på forskjeller mellom alternativene. Dersom det 

vurderes å være kun marginale forskjeller, gir det ikke grunnlag for rangering av alternativer i en 

silingsprosess. Vurderingene i dette notatet belyser derfor de viktigste og største forskjellene mellom 

alternativene for hvert fagtema. 
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2 Konsekvenser 

2.1 Naturmangfold 

I planprogrammet understrekes det at for tema naturmangfold skal det være særlig fokus på områder 

med verneforskrift som naturreservat, dyrefredningsområder og landskapsvernområder og utvalgte 

naturtyper. Dessuten vurderes naturverdier sett i større landskapsøkologiske sammenhenger, 

leveområder for rødlistearter og områder som er definert som viktige naturtyper. I tillegg skal verdier i 

vann og vassdrag vurderes med særlig fokus på funksjonsområde for ansvarsartene elvemusling og 

villaks. Registrerte verdier legges til grunn ved vurdering av konfliktpotensialet i de tre vurderte 

korridorene.  

 

 

Figur 2. Oversikt over naturverdier som ligger til grunn for vurderingene i notatet. De større feltene vist 
som svært viktig, er overveiende kystlynghei som i tillegg er definert som utvalgt naturtype. 
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2.1.1 Indre korridor  

Indre korridor følger som nevnt i stor grad korridor for dagens E39. Ved å samle tekniske inngrep i 

områder som allerede er berørt, unngår man å spre inngrep, barrierer, støy og forurensing til nye 

områder med få inngrep.  

Forbi Ualand ligger det en variant nord for Teksevatnet. Der er det registrert flere viktige naturverdier 

ved tilleggskartlegging i 2015 og 2016.  Her er konfliktpotensialet større enn om man velger korridor 

gjennom Ualand langs dagens E39. Slik variantene ligger, er de ikke i konflikt med Vasshusvika 

naturreservat ved Ualand.  

Det er nærføring til hekkeplass for hubro og nærføring til vassdrag med og uten elvemusling på deler 

av strekningen for Indre korridor. Korridoren går gjennom et jordbrukslandskap som gir andre 

konflikter enn gjennom kystheiene i Midtre og Ytre korridor. Konfliktpotensialet er derfor i dette område 

i større grad knyttet til naturtypelokaliteter som edelløvskog og hule eiker. Korridoren ligger i 

randsonen til kystlyngheier, men krysser ikke gjennom slike. Både kystlynghei og hule eiker er 

utvalgte naturtyper. 

Kryssing av Bjerkreimsvassdraget går i bru over utløpet av Ørsdalsvatnet i et relativt urørt område og i 

tillegg krysses Bjerkreimselva sør for Vikeså i to varianter. I den ene varianten blir det inngrep i en 

større endemorene av nasjonal verdi. Konfliktpotensialet for Indre korridor er vurdert som stort på 

denne delstrekningen.  

Strekningen Søyland-Skurve helt øverst i Figgjovassdraget har vært gjennom en optimalisering blant 

annet for å redusere konflikt med naturverdier. Her er det registrert flere viktige naturområder med 

kulturlandskap og vassdrag langs dagens veg. Optimalisering av mulig vegtrase har redusert 

konfliktpotensialet noe.  

Samlet vurderes Indre korridor å ha middels til stort konfliktpotensial. 

2.1.2 Ytre korridor 

Ytre korridor går gjennom store sammenhengende naturområder med relativt lite menneskelig aktivitet 

og mindre inngrep. Dette gjelder både øst og vest for Eigersund. Trase i denne korridoren påvirker 

bare i liten grad INON-områder (områder mer enn en km fra tekniske inngrep), men har likevel 

kvaliteter som større sammenhengende naturområder. Forbi landskapsvernområdet Synesvarden er 

traseen lagt i tunnel for å dempe konflikten med verdiene i dette området.   

I store deler av korridoren er det registrert svært viktig kystlynghei som er en utvalgt naturtype, men 

også kystheiene ellers i området er viktige. Dette er også å regne som kjerneområde for rødlisteartene 

hubro som er kritisk truet, og klokkesøte som er vurdert som sårbar og har sin hovedutbredelse i 

Norge akkurat her. Ytre korridor vil forringe leveområdet for begge disse artene.  

Bygging av vindmølleparker er startet i kystlyngheiene og dette vil redusere områdets naturverdier. 

Samtidig vil bygging av en veg gjennom de samme områdene redusere behovet for å gå gjennom 

urørte lyngheier lenger nord eller sør, men vil likevel gi en ytterligere belastning som kan utfordre 

tålegrensene. Vindmølleparkene vil øke viktigheten av kystheiene omkring som ikke blir bygd ut.  

Ytre korridor er i konflikt med naturvernområder som er vernet etter forskrift. Det gjelder 

fuglefredningsområdet i Fotlandsvatnet i Bjerkreimsvassdraget. Omfattende utfylling i Grøsfjellvatnet 

øverst i Sokndalvassdraget, vil kunne medføre negativ påvirkning på naturreservatet i Eptavatnet 

nedstrøms. Korridoren går i nærområdene til St. Olavsormen ved Eige, vernet som geologisk minne 

(esker), og nærføring til Synesvarden landskapsvernområde.  

Korridoren krysser og går nær en rekke elver og bekker med elvemusling og laks. På strekningen 

Salvatnet – Taksdalsvatnet er det områder med særlig sårbar våtmark, naturbeitemark, kystmyr og 

kystlynghei. Der er det også nærføring til Lyngaland landskapsvernområde, Urådalen 

landskapsvernområde og Sælands naturreservat.  

Samlet er Ytre korridor vurdert til å ha stort konfliktpotensial for naturmangfold. 



 

NOTAT 
Oppdragsgiver: Statens vegvesen   

Oppdragsnr.: 5156432     Dokumentnr.: 032     Versjon: 02       

 

5156432-032_IP innspill til vurderingsnotat 2017-12-13          Side 7 av 27 

 

2.1.3 Midtre korridor 

Midtre korridor er som nevnt lik Ytre korridor i vest og Indre korridor i øst med et delområde på midten 

som er unikt for denne korridoren. Vurderingene her baserer seg på korridor sør for Teksevatnet langs 

dagens veg ved Ualand og kryss nord for Moi. Korridoren ligger her nær dagens E39 fram til der den 

krysser dagens E39. 

Den midtre delen fra Årrestad til Bjerkreimelva går delvis i tunnel, men dagstrekningene har noe 

konflikt med viktige naturtyper i området. Bjerkreimsvassdraget krysses lenger nord enn Ytre korridor 

og unngår dermed konflikt med dyrefredningsområdet i Fotlandsvatnet.   

Videre vestover går korridoren gjennom kysthei med omtrent samme konfliktpotensial som Ytre 

korridor fram til de møtes ved Hagavatnet. Fra Hagavatnet og vestover er disse korridorene like.  

Denne korridoren har i seg det samme konfliktpotensial som Ytre korridor i vest, og for Indre korridor i 

øst. Samlet vurderes denne korridoren å ha stort konfliktpotensial, og rangeres mellom Ytre og Indre. 

2.1.4 Oppsummering 

Større sammenhengende naturområder med landskapsøkologiske verdier er viktigere å sikre enn 

mindre enkeltlokaliteter i dagens transportkorridor. Områder med nasjonale verdier må også 

prioriteres foran verdier av mer lokal art når det skal velges mellom løsninger som alle er konfliktfylte.  

Ny E39 gjennom kystlynghei med vindmøller gir i utgangspunktet mindre konflikt enn gjennom mer 

urørte kystlyngheier. Men med utgangspunkt i føre-var prinsippet kan samlet belastning ved å bygge 

en veg gjennom området ytterligere forverre situasjonen for de gjenværende naturverdiene. Verdien i 

nærliggende kystheier uten vindmøller blir dermed også viktigere å bevare og vil få økt verdi blant 

annet som leveområde for fugl og vilt.  

Alle korridorer kan komme i konflikt med Bjerkreimvassdraget og Figgjovassdraget på ulikt vis. Ytre og 

Midtre korridor medføre i tillegg inngrep i og ved Håvassdraget. Inngrep i vann og vassdrag kan for 

alle korridorer medføre konfliktpotensial, særlig i anleggsfasen. Nødvendige tiltak for å redusere 

negativ påvirkning i anleggsfasen avklares i neste planfase.  

Uavhengig av variant rangeres Indre korridor å ha minst konfliktpotensial for naturmangfold. Ytre og 

Midtre kommer dårligst ut på grunn av samsvarende stort konfliktpotensial fra Eigersund og vestover. I 

de østre delene følger Midtre i større grad dagens korridor med lavere konfliktpotensial enn Ytre.  

 

Tabell 1. Oppsummering konfliktpotensial for naturmangfold. 

 
Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 

Konfliktpotensial Middels til stort Stort Stort 

Viktigste berørte 
områder  

Teksevatnet og utløpet 
av Ørsdalsvatnet 
 
 

Kystlyngheiene på 
strekningen Eigersund til 
Undheim.  
Kryssing av fuglefred-
ningsområdet -
Fotlandsvatnet 

Kystlyngheiene på 
strekningen Eigersund til 
Undheim. 
 

Rangering 1 3 2 

 



 

NOTAT 
Oppdragsgiver: Statens vegvesen   

Oppdragsnr.: 5156432     Dokumentnr.: 032     Versjon: 02       

 

5156432-032_IP innspill til vurderingsnotat 2017-12-13          Side 8 av 27 

 

2.2 Nærmiljø og friluftsliv 

I tråd med forslag til planprogram vil vurderingene av konfliktpotensial ved de tre korridorene fokusere 

på regionale og nasjonale verdier. Alle korridorene vil berøre områder som har et vesentlig 

konfliktpotensial lokalt, men de store regionale og til dels nasjonale verdiene som berøres, gir relevant 

grunnlag til å rangere korridorene. 

 

2.2.1 Indre korridor 

Tronvika er inngangsport og parkeringsplass for to relativt viktige friluftsverdier, Bringedal og 

Tronåsen. Korridoren passerer denne innfallsporten men berører i liten grad selve friluftslivsverdiene i 

området. For nærmiljøet i Tronvika vil en lang strekning av E39 som i dag gir nærføring til 

bebyggelsen, erstattes med et noe kortere, men mer omfattende veganlegg.  

Moi tettsted er kommunesenter med store nærmiljøverdier omkranset av et attraktivt nærturområde 

nord for bebyggelsen ved Haukland. Indre korridor ligger i tunnel under dette området (jf. Figur 5 på 

s.11) og vil trolig i liten grad endre kvalitetene her. Dagens E39 er imidlertid en støyende barriere på 

Moi og denne barrierevirkningen kan bli vesentlig redusert ved omlegging av E39.  

Figur 3: Oversiktskart over regionale nærmiljø- og friluftslivsverdier. 
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Videre vestover er det få vesentlige konfliktpunkter ved kryssområdet på Haukelandsmoen nord for 

Moi, selv om virkningene her kan bli belastende lokalt. Fylling og bru over Hovsvatnet kan redusere 

opplevelseskvalitetene her noe, men moderat bruksintensitet og fordi dagens E39 allerede påvirker 

dette området, demper konfliktpotensialet her en del.  

På andre siden av Heia mot nordvest, passerer Indre korridor Ualand. Her er det to varianter, enten 

nord for Ualand og Teksevatnet mot Årrestad, eller langs dagens E39. Det er størst konfliktpotensial 

med den nordlige varianten ettersom denne griper inn i et populært og lett tilgjengelig turområde ved 

Roglaheia. Turvegen «Opplev Dalane» går også gjennom dette området, og er godt tilrettelagt mellom 

Byrkjemo og Heskestad. Verdiene i dette området knytter seg til fravær av vegtrafikkstøy og større 

tekniske inngrep. De mer lokale nærmiljøverdiene langs varianten sør for Ualand er mer robust for 

støyende tiltak ettersom dagens E39 ligger her fra før. Ved Årrestad og over Gyadalen er 

konfliktpotensialet mot nærmiljø og friluftsliv relativt lite. 

Ved utløpet av Ørsdalsvatnet vil Indre korridor gripe tungt inn i et friluftsområde med store 

opplevelsesverdier. Bruksintensiteten er imidlertid relativt beskjeden, og området har i hovedsak lokal 

verdi. Forbi Vikeså er det også to ulike varianter for Indre korridor der den ene går i tunnel utenom 

bygda, mens den andre følger dagens E39 frem mot bebyggelsen, men passerer bygda et stykke 

Figur 4: Kart over befolkningstetthet i området. 
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lenger vest enn dagens trasé. Konfliktpotensialet er størst ved Svelavatnet og særlig utløpet mot 

Bjerkreimselva. Dagens E39 er et markant element som påvirker verdiene i dette området i dag, og 

det kan argumenteres for at virkningen for Vikeså av ny E39 totalt sett vil være noe positiv for begge 

variantene. 

Nærmiljøet på Bue kan bli vesentlig berørt av nytt kryss her. Dette er et spredtbygd område med få 

boliger slik at konfliktpotensialet ikke er stort, men kan selvsagt oppleves alvorlig for enkelte. Selv om 

heiområdene vest for Søylandsdalen en del av et stort regionalt viktig friluftsområde (som bl.a. er 

omtalt i Fylkesdelplan for friluftsliv - FINK), blir vesentlig påvirket av ny E39, har befaring og kontakt 

med regionale friluftsråd indikert at den berørte delen av dette området i hovedsak er av lokal 

betydning. Varianten som følger traséen til dagens E39 vil berøre spredte gårdstun og mindre 

områder med lokal friluftslivsverdi, men konfliktpotensialet for begge varianter er vurdert som lite til 

moderat.  

Samlet vurderes konfliktpotensialet til Indre korridor være lite til moderat for nærmiljø og friluftsliv. 

2.2.2 Ytre korridor 

Kryss i Tronvika som er en del av Ytre korridor vil gripe direkte inn i friluftslivsverdier i Lundevatnet. 

Dette er verdier som i hovedsak benyttes av innbyggere på Moi med småbåter eller kajakk. Her vil 

landskapet og opplevelseskvalitetene endres vesentlig, men detaljutførelsen av anlegget kan ivareta 

en del av kvalitetene her likevel. Området er i dag noe preget av støy fra dagens E39 og jernbanen 

som passerer inne i Tronvika.  

Ytre korridor vil ha vesentlige negative virkninger for turterrenget nord for Moi ved Haukeland. En dyp 

vegskjæring her vil redusere dette områdets verdi betraktelig (jf. Figur 5 på neste side). Dette er 

konfliktfylt fordi området er lett tilgjengelig og mye brukt av barn og unge. Inngrepet er uheldig både for 

området som friluftsområde for hele Moi og for boligområdene omkring, som vil bli mindre attraktive 

ved at nær-turterrenget forringes vesentlig. 

Fra Eide ved Heskestad til rv.42 nord for Egersund går korridoren gjennom et tynt befolket område 

som i dag for en stor del er uten større tekniske inngrep. Konfliktene i dette området er av lokal 

karakter selv om tiltaket berører flere områder med gode opplevelseskvaliteter.  

Dalane friluftsråd har lagt til rette for friluftsliv med skiltede turstier og andre attraksjoner i dette 

området. Disse områdene har regional verdi ved at de er en del av friluftslivstilbudet for Egersund. 

Områdene ligger hovedsakelig sør for traséen, og det småkuperte landskapet vil trolig hindre visuell 

og støymessig påvirkning av disse områdene. Ytre korridor passerer utkanten av Egersund på en 

forholdsvis gunstig måte ved at den krysser tvers over dalføret langs rv.42 og i en kort bru over en del 

av Fotlandsvatnet som ikke mest konfliktfylt mot nærmiljø og friluftsliv. Det vil likevel være et vesentlig 

inngrep og kan lokalt oppleves som svært inngripende. Videre vestover krysser korridoren gjennom 

Ognaheia, et regionalt viktig friluftsområde mellom Eige og Ognaelva der fravær av støy og tekniske 

inngrep i dag er en svært viktig del av opplevelseskvalitetene. Bruksintensiteten her er trolig moderat. 

Ettersom de omfattende vindkraftprosjektene i dette området er under etablering, vil noen verdier for 

friluftsområdene uansett gå tapt, slik at tillegget i konfliktpotensialet pga. ny E39 blir mer avgrenset. 

Vestover fra Ognaheiene, over Høg-Jæren til Lyefjell, passerer Ytre korridor gjennom områder som 

har til dels nasjonal verdi for friluftslivet. Her ligger Synesvarde-området som er et særegent og 

identitetsbærende område som er mye i bruk. Også området rundt Knudaheio ved Undheim har slike 

kvaliteter. Lenger mot nordvest ligger Melsvatnet som er et godt tilrettelagt friluftsområde for beboere i 

Bryne-området. Her er også lagt til rette for bevegelseshemmede. Fra Undheim mot Lyefjell er det 

vurdert en variant som kan komme i konflikt med turstier og friluftsområder ved Taksdalsvatn 

(Urådalen), og Lyngaland.  

I optimaliseringen av linjen i Ytre korridor er det lagt stor vekt på å redusere konfliktene tiltaket vil ha 

for disse nevnte verdiene. Likevel vil konfliktpotensialet over Jæren være stort mye på grunn av at 

området er tettere befolket enn ellers i utredningsområdet og at Jæren har en særlig posisjon som 

friluftsområde for store deler av det sentrale Rogaland 
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Nord for Lyefjellet innover mot Sandnes øker folketettheten og dermed konfliktpotensialet for de 

nærmiljø- og friluftsområdene tiltaket berører jf. Figur 4. Varianten som går gjennom friluftsområdet 

Helgalandsmyra sør for Bogafjell, er særlig konfliktfylt. Her er det godt tilrettelagt turterreng for en stor 

befolkning. Dette området vil trolig bli vesentlig forringet eller ødelagt av ny E39 i denne varianten av 

korridoren. Varianten som ender i kryss ved Bråstein er mindre konfliktfylt, men begge berører 

Figgjoelva og randsonen til viktige friluftsområder nært Kvernaland og Frøyland. 

Samlet vurderes konfliktpotensialet til Ytre korridor være moderat til høyt for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Figur 5: Vurderte vegtraseer i korridorer forbi Moi. Bildet viser at Ytre korridor innebærer en daglinje i 
dyp skjæring gjennom et tilrettelagt turområde, mens Indre og Midtre korridor ligger i tunnel. 

2.2.3 Midtre korridor 

Midtre korridor har likt konfliktbilde som Indre korridor frem til Årrestad, og er lik Ytre korridor fra 

Ognaheiene på grensen mellom Eigersund og Hå kommune, til Sandnes. 

Der Midtre korridor er unik fra de andre korridorene, er konfliktpotensialet overveiende moderat til lite. 

Korridoren går nært viktige nærmiljøverdier i Heiene ved Helleland, men positive virkninger av 

avlastning av dagens veg veier antakelig opp de negative virkningene her.  

Kryssingen av Tengesdal forutsetter et inngrep med vesentlig negativ påvirkning på et lite 

boligområde. Selv om virkningene her er alvorlige for enkelte, er konflikten av lokal karakter og skal 

dermed ikke ilegges vesentlig vekt i denne vurderingen. Midtre korridors kryssing av Ognaheia mot 

punktet der den møter Ytre korridor, er jevnt over vurdert som noe mindre konfliktfylt enn Ytre korridor.  

Som for Ytre korridor er det konfliktene over Jæren og i utkanten av byområdene sør i Sandnes som 

har størst konfliktpotensial. Samlet sett vurderes konfliktpotensialet for Midtre korridor å være 

moderat. 
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2.2.4 Oppsummering 

Det er tre forhold som gjør at Ytre korridor klart kan vurderes å ha større konfliktpotensial enn de to 

andre korridorene: 

• Dagsonen som forringer eller ødelegger Hauklandsområdet nærtureterreng ved Moi 

• Nærføring til friluftsområder over Høg-Jæren med regional og til dels nasjonal verdi 

• Inngrep i friluftsområder sør i Sandnes med betydelig bruksintensitet. Dette punktet er særlig 

relevant for varianten med kryss mot dagens E39 ved Osli. 

Midtre korridor skåner Hauklandsområdet på samme vis som Indre korridor og det er derfor bare de to 

siste kulepunktene som er relevante for denne. 

Oppsummert er derfor Indre korridor vurdert å ha et relativt klart lavere konfliktpotensial sammenliknet 

med de to andre. Midtre korridor er noe bedre enn Ytre på grunn av forskjellene i konflikt ved Moi. 

 

Tabell 2. Oppsummering av konfliktpotensialet for nærmiljø og friluftsliv. 

 
Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 

Konfliktpotensial Lite til moderat Moderat til høyt Moderat 

Viktigste berørte 
områder  

Ualand, Bjerkreim-
Vikeså  
(lokale verdier) 

Moi, Synesvarden, 
Knudaheio, Melsvatnet, 
Sandnes sør 
(Regionale og nasjonale 
verdier) 

Synesvarden, 
Knudaheio, Melsvatnet, 
Sandnes sør  
(Regionale og nasjonale 
verdier) 

Rangering 1 3 2 
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2.3 Landskapsbilde 

Analysen av virkninger for landskapsbilde skal vurdere hvordan nye anlegg og inngrep vil kunne 

påvirke opplevelsen av kultur- og naturlandskapet. Vurdering av særlig utfordrende strekninger og 

punkt skal vektlegges, samt arkitektoniske vurderinger av større bruer og konstruksjoner. Det legges 

størst vekt på fjernvirkning, men i noen tilfelle er også nærvirkning av anleggene vesentlige. 

Reiseopplevelse skal vurderes.  

I denne fasen, med overordnede vurderinger som grunnlag for eventuelt å skille mellom virkninger for 

landskapsbildet mellom korridorene, er det lagt vekt på fjernvirkning av særlig utfordrende strekninger, 

dvs. spesielt viktige områder som kan få vesentlige inngrep. I tillegg er det gjort en summarisk 

vurdering av reiseopplevelse. 

Kvalitetene ved landskapet i Rogaland er kartlagt og presentert i publikasjonen «Vakre landskap i 

Rogaland» utarbeidet i samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Stavanger Turistforening. 

Vurderingene her baserer seg på «Vakre landskap» og andre eksisterende registreringer som det er 

vist til i planprogrammet, jf. figuren under, samt nye befaringer og tilleggskartlegging i 2015 og 2016.  

Figur 6. Eksisterende registreringer/vurderinger for landskap som ligger til grunn for vurderingene i 

dette notatet. 
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 Det er mye verdifullt landskap i undersøkelsesområdet. Spesielt gjelder dette daldragene, både store 

vanndominerte landskapsområder som eksempelvis Lundevatnet og Ørsdalsvatnet, og storskala 

kulturlandskap med mellomstore vann og elv i midtre partier, som Ualand – Helleland og Bjerkreims-

vassdraget. I tillegg gjelder det flere mellom- og småskala kulturlandskap med stor kontrast til naken 

hei omkring, slik som ved Eigelandsvatnet og Øygreisvatnet. Videre er det typiske storskala 

kulturlandskapet på Jæren, spesielle formasjoner som kulturlandskapet på Eide, heilandskapet på 

Synesvarden og den grønne Bråsteinsvarden spesielt verdifulle. Større tekniske inngrep, særlig 

vindkraftområder og områder med mye industri eller veganlegg kan gjøre områdene som blir berørt 

mindre verdifulle i forhold til landskap. Ny E39 med fire felt og høy hastighet har stor bredde og stiv 

linjeføring både vertikalt og horisontalt, med mange store fyllinger og skjæringer i et variert og ofte 

sårbart landskap.  

Anlegget vil gi et annet visuelt inntrykk enn veganleggene som er i området fra før.  Tiltaket blir mer 

omfangsrikt og «stivt» i linje og form, og dermed ofte vanskelig å forankre til landskapets eksisterende 

former og linjer. Anlegget vil derfor utgjøre en fremmed form i de fleste delområder, med noen unntak 

der det er nyere veganlegg fra før, mest helt i øst og i vest. Tiltaket «beslaglegger» og deler verdifulle 

områder og kan dominere et større landskap mer enn bare det lokale. I noen områder er det likevel 

samsvar mellom veggeometri og topografi, og en akseptabel tilpasning er mulig. 

I de mest åpne landskap vil tiltaket ofte ha stor fjernvirkning, som ved Lundevatn, i Ualandsdalen, på 

Høg-Jæren, og i Jærens storskala kulturlandskap.  I mellom- eller småskala delområder, som 

eksempelvis ved Eidesvatnet, Dybingsvatnet med mange flere, kan konfliktpotensialet lokalt være 

stort, men utslaget i samlet konfliktpotensial kan bli mer begrenset fordi dette er mindre, avgrensede 

landskapsrom rom.  

Konfliktpotensialet av tiltaket er i utgangspunktet større enn det en har hatt fra veganlegg fra før i dette 

området.  Beskrivelsen av konfliktpotensialet under de enkelte korridorer tar utgangspunkt i de 

erkjennelsene som er gitt her, og gjentar for oversikten sin skyld ikke alltid de enkelte momentene. 

2.3.1 Indre korridor  

Korridoren følger i grove trekk dagens E39. Ved å samle tekniske inngrep i områder som allerede er 

berørt, unngår man å spre inngrep til nye områder med få inngrep i dag. Likevel kan det lokalt være 

middels eller stort konfliktpotensial, særlig der ny E39 går inn i områder i litt avstand fra dagens veg. 

Konfliktpotensialet i forhold til landskap varierer. Stort (eller middels til stort) konfliktpotensial er 

konsentrert til en del hovedområder. Nedenfor gjennomgås disse sammen med varianter med lavere 

konfliktpotensial der dette er aktuelt.  

Indre korridor med kryss nord for Moi vil være eksponert og dominere opplevelsen av kulturlandskapet 

og Hovsvatnet. 

Nord for Ualandsvatnet er det verdifullt kulturlandskap og ny veg gir middels stort konfliktpotensial 

med landskapsverdiene. Videre nord for Teksevatn vil konfliktpotensialet være mindre i søndre variant 

langs dagens veg enn i nordre variant som berører store kulturlandskapsverdier med mange vatn, lite 

inngrep og dramatisk omgivende naturlandskap.   

Kryssing av Bjerkreimsvassdraget med høy bru over utløpet av Ørsdalsvatnet går gjennom et relativt 

urørt område med verdifullt landskap. 

Forbi Vikeså er det to varianter. Varianten som går langs Svelavatnet er en eksponert daglinje som 

beslaglegger kulturlandskap, går over Bjerkreimselva i høy bro før den bøyer av mot vest i stor tosidig 

skjæring langs Svelavatnet og deretter krysser kulturlandskapet Store Svela før den går videre i 

tunnel. Varianten som krysser Bjerkreimselva og går inn i tunnel mot Litle Svela, har lavere 

konfliktpotensial.  

På strekningen Bue-Skurve vurderes konfliktpotensialet i hovedsak til middels til stort for varianten 

som dreier av fra dagens E39-korridor vestover over gjennom relativt uberørt mark og beiteområder 
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ved Kringlelia. Varianten i Søylandsdalen langs dagens E39 har samlet sett det laveste 

konfliktpotensialet på denne delstrekningen. 

Samlet vurderes Indre korridor å ha middels konfliktpotensial i forhold til landskap. Sett i forhold til 

korridorens lengde, er likevel den direkte konflikten med landskap lokalisert til mest avgrensede deler 

av korridoren, og der det er størst konflikt fins det varianter med dels langt mindre negativt 

konfliktpotensial. Dersom en konsekvent velger de minst negative varianter for landskap, kan sum 

kanskje komme så lavt som lite til middels negativt konfliktpotensial. 

2.3.2 Ytre korridor 

Ytre korridor går både gjennom store sammenhengende naturområder, ofte med relativt lite spor etter 

menneskelig aktivitet, og gjennom kulturlandskap med betydelige landskapsverdier.  

Det er områder med middels til stort konfliktpotensial over store deler av Ytre korridor. Nedenfor er det 

gitt en oversikt over områder med stort konfliktpotensial for landskapsbildet. Der det er varianter med 

lavere konfliktpotensial, er dette omtalt. 

I øst gjelder dette spesielt i Tronvika med kryss på fylling i Tronvika, dyp skjæring i kulturlandskap 

nord for Moi, og kryss ved Eidsvatnet hvor veganlegget beslaglegger en lav, eksponert flate med 

kulturlandskap.  

I midtre deler er det til dels stort konfliktpotensial i områdene omkring Dybingsvatn og Grøsfjellvatn, 

med flere fyllinger, skjæringer og broer som vil dominere og dele viktige landskapselementer i små- og 

mellomskala kulturlandskap med mange vann. Også ved andre flere mellomstore vann, som f.eks. 

Fotlandsvatnet og Sauatjørna og flere andre, vil det verdifulle landskapet få store endringer som følge 

av veganlegget. 

Over Høg-Jæren til Lyefjell er det store, relativt urørte heiområder der vegen vil dele og dominere 

landskapet, mens en forbi turområdene ved Synesvarden i hovedsak foreslår tunnel. Etablering av 

vindmølleparker i kystlyngheiene vil redusere områdets landskapsverdier. Videre mot vest vil ny E39 

gå inn det mer storskala dyrkningslandskapet på Jæren med et kulturlandskap med store verdier som 

korridoren flere steder deler eller beslaglegger. Vegen vil bli eksponert i det åpne landskapet.  

Dagsone etter Lyefjell går gjennom kulturlandskapet ved Kvernaland til den deler seg i to varianter inn 

mot dagens E39. Den ene varianten ligger i øst og går dels i tunnel og ut i et større sammenhengende 

område med kulturlandskap ved Bråsteinsvatnet. Det andre varianten går lenger vest i dagsone og 

krysser kulturmark og Figgjoelva til Osli. Begge variantene i dette området har middels stort 

konfliktpotensial mot store landskapsverdier. 

Samlet sett vurderes Ytre korridor å ha middels til stort konfliktpotensial i forhold til landskap.   

2.3.3 Midtre korridor 

Konfliktpotensialet mot landskap i Midtre korridor er likt med Ytre korridor i sørøst og Indre i nordvest. 

Vurderingene i dette kapitlet tar for seg korridoren sør for Teksevatnet langs dagens veg ved Ualand 

og kryss nord for Moi. Korridoren ligger her nær dagens E39 fram til der den bøyer av ved Årrestad.  

Midtre korridor unngår kryssing av områder med betydelige landskapsverdier ved Eidsvatnet, 

Dybingsvatnet, Grøsfjellvatn og flere mellomstore vann som Fotlandsvatnet, Sauatjørnet, m.m..  

Korridoren krysser det verdifulle landskapet langs Bjerkreimsvassdraget («Meget vakkert landskap») 

på et av de smalere partiene, men likevel med middels til høyt konfliktpotensial lokalt. 

Vestover fra Bjerkreimsvassdraget går korridor gjennom kysthei i «Vakkert landskap» i Ognadalen og 

med omtrent samme middels høye konfliktpotensial som Ytre korridor fram til de møtes ved 

Hagavatnet.  
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Korridoren unngår direkte konflikt med tre av områdene vurdert som «Vakkert landskap» i Vakre 

landskap i Rogaland, men kommer dårligere ut enn den Indre korridoren på grunn av stort 

konfliktpotensial i vest.  

Samlet vurderes denne korridoren å ha middels konfliktpotensial, og rangeres mellom Ytre og Indre.  

2.3.4 Oppsummering 

De tre korridorene har i «dårligste» kombinasjoner av varianter middels eller middels til stort 

konfliktpotensial. Indre korridor kommer likevel litt bedre ut enn de to andre i oppsummert 

konfliktpotensial. Det som skiller aller mest er forbedringsmulighetene dersom en velger varianter som 

er minst negative.  

Her peker Indre korridor seg ut som den klart beste, ettersom den har varianter som i sum kan gi lite til 

middels konfliktpotensial, dette gjelder både Årrestad/Bjerkreim og Søyland/Skurve.   

Tabell 3. Oppsummering av konfliktpotensial for landskapsbilde. 

 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 

Konfliktpotensial Lite til middels  Middels  Middels til stort 

Viktigste 
områder med 
stort konflikt-
potensial 
 

Ualand. 
Kryssing av Bjerkreims-
vassdraget. 
Daglinje forbi Vikeså. 
Søyland – Kringlelia. 

Kryss i Tronvika. 
Områder med små- og 
mellomskala kultur-
landskap med mange 
vann på strekningen via 
Grøsfjell mot Eigersund. 
Heiområdene på Høg-
Jæren og kulturland-
skapet inn mot Sandnes 

Samme som Indre i øst 
og Ytre i vest, men 
unngår noen av de mest 
konfliktfulle områdene til 
Indre korridor øst for 
Egersund.  
Berører Bjerkreimsvass-
draget og Ognadalen. 

Rangering 1 3 2 

 

Reiseopplevelse: 

Indre korridor vurderes til i hovedsak å gi samme reiseopplevelse som i dag eller litt bedre. Litt 

forbedring gjelder på kortere strekk der korridoren går inn i nye, så langt urørte områder. Ytre korridor 

kan gi noen tilleggsopplevelser, for eksempel over Eidsvatn, Grøsfjellvatn, Fotlandsvatn m.fl., samt av 

det storskala kulturlandskapet på Jæren spesielt ved Undheim og Lyefjell, men veganlegget reduserer 

samtidig mye av denne opplevelsen. Det samme gjelder for Midtre korridor, over for eksempel 

Hovsvatnet, Årrestad, Helleland, Tengesdal og Ognadalen, i tillegg til de nevnte områder på Jæren. 

Ytre og Midtre vurderes til å gi en viss forbedring av reiseopplevelse vurdert mot dagens, men 

forbedringen vurderes samlet sett som lik mellom Ytre og Midtre, og forbedringen er klart for liten til å 

påvirke rangering mellom korridorene. 
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2.4 Naturressurser 

I planprogrammet er det lagt til grunn at naturressursene som skal vurderes er landbruk, fiske, 
vannressurser, berggrunn og løsmasser i et ressursperspektiv. I kartleggingen av utredningsområdet 
er det fokusert på landbruksressurser, vannressurser og georessurser. Tema fiske er vurdert å være 
lite relevant i utredningsområdet, med mulig unntak for Bjerkreimselva som er ei svært god lakseelv. 
Bjerkreimselva er handtert under naturmangfold i kapittel 2.1 og under nærmiljø og friluftsliv i kapittel 
2.2. 
 
I planprogrammet vektlegges tema landbruk, og området Dalane som krysses av alle korridorene, er i 
hovedsak preget av småskala landbruk. Noen unntak finnes i dalførene fra Egersund oppover mot 
Helleland og Ualand, mot Bjerkreim og Vikeså og mot Bue og Søyland. Se kart under som viser 
landbruksressursene i området. 
 
 
 

 

Figur 7: Landbruksressurser som ligger til grunn for vurderingene i notatet. 
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Området på Jæren som krysses av Midtre og Ytre korridor er et nasjonalt viktig område for 

jordbruksproduksjon. Området har en lang vekstsesong og jevn tilgang på nedbør, noe som gir 

forutsetninger for gode avlinger på store sammenhengende arealer. De sør-østre deler av Jæren står i 

sterk kontrast til resten av området. Her er naturressursstrukturene mer lik Dalane. 

Flere av korridorene krysser vannressurser, blant annet drikkevannskilder. Sikring av disse vil inngå i 

kostnadene med vegutbyggingen. Korridorene synes å ha et lavt konfliktpotensial mot vannressurser. 

Vannressurser er derfor ikke vurdert nærmere i denne gjennomgangen. 

Korridorene krysser også georessurser, men disse er for det meste av lokal betydning. Unntaket er 

apatittforekomsten på Ualand kalt «Teksevatnet» som er av internasjonal betydning og som krysses 

av Midtre og Indre korridor. Ved Kvernaland krysser Ytre og Midtre korridor den nasjonalt viktige 

forekomsten av sand og grus «Nordre Kalberg» og pukkforekomsten «Søndre Kalberg». Tema blir 

omtalt der det er relevant. 

I tillegg til kvalitative vurderinger for hver korridor er en kvantitativ sammenligning av korridorene ved 

beregning av arealbeslag presentert til slutt. 

2.4.1 Indre korridor 

Fra Tronvika til Moi er det små og smale partier med jordbruksareal. På Moi derimot, i dalføret ned 

mot Hovsvatnet, er det store sammenhengende fulldyrka areal med god arrondering. Kryss og veglinje 

på Moi utgjør en direkte konflikt med dyrka marka der. 

Videre er det variantene gjennom Ualand som kommer i direkte konflikt med større sammenhengende 

jordbruksareal. En variant går sør for Teksevatnet langs dagens E39, og en går nord for vannet. 

Begge variantene krysser fylldyrka mark og innmarksbeite, men det er varianten i sør, langs dagens 

E39 som krysser de beste områdene. Ny E39 vil dele opp området ytterligere og redusere 

driftsgrunnlaget, men barrierevirkningen er større for varianten nord for vannet som ikke har slike 

barrierer i dag.  

Apatittforekomsten «Teksevatnet» sammenfaller med jordbruksarealene i området og bidrar til et høyt 

konfliktpotensial i begge variantene, men graden av direkte konflikt med forekomsten er uavklart fordi 

avgrensingen av ressursen for aktuelle driftsmetoder ikke er kjent. Variantene har likt konfliktpotensial. 

Videre i korridoren ligger det neste konfliktområdet nærmere Vikeså, der en variant krysser 

Bjerkreimselva og går rett inn i tunnel mot Litle Svela, mens den andre går i daglinje gjennom både 

skog, innmarksbeite og dyrka mark mot Vikeså og krysser Store Svela før den går inn i tunnel. 

Korridoren nærmest Vikeså er i størst konflikt med landbruksarealer, mens varianten i sør krysser 

arealene på kortere strekninger og med lavere konfliktpotensial. 

Fra Bue og nordover mot Skurve går en variant i en vestlig linje som først er i direkte konflikt med 

dyrkamarka på Søyland og deretter krysser innmarksbeitene forbi Kringlelia. Den andre varianten går i 

Søylandsdalen først øst for dagens E39 og deretter på vestsiden. Her er det langstrakte og smale 

areal med fulldyrka mark som dominerer med innmarksbeiter i randsonene. Varianten i Søylandsdalen 

har det laveste konfliktpotensialet fordi den i mindre grad deler opp funksjonelle arealer med dyrka 

mark enn den andre varianten. 

Oppsummert ligger de største konfliktene for Indre korridor på Moi, Ualand, ved Vikeså og på 

strekningen Bue-Skurve. I disse områdene vurderes konfliktpotensialet som stort. Korridorens lengde 

tatt i betraktning er likevel den direkte konflikten med naturressurser lokalisert til avgrensede deler av 

korridoren.  

I sum vurderes Indre korridor til å ha middels konfliktpotensial mot naturressurser. 
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2.4.2 Ytre korridor 

Ytre korridor passerer jordbruksområdet på Moi i bru over dalen før den fortsetter igjen i tunell fram til 

jordbruksområdet på Eide. På Moi har jordbruksområdet høy verdi, men kryssingen av området er lite 

konfliktfylt ettersom det er bro og ikke er kryss der i denne korridoren. Derimot ligger det et kryss på 

Eide, med tilførselsveg til dagens E39, som har stort konfliktpotensial med landbruksarealene der. 

Korridoren fortsetter videre til Grøsfjellvatnet, med flere tuneller og broer. Her er det småskala 

landbruksområder, med blanding av både skog- og jordbruksressurser. Flere større jordbruksområder 

ligger spredt langs korridoren videre mot Gravdal, men veglinjen krysser arealene med korte 

strekninger eller går utenom og kommer i liten konflikt med jordbruksarealene.  

På strekningen videre på Jæren mot Lyefjell, er det store jordbruksområder av høy kvalitet. Området 

mellom Undheim og Lyefjell er registrert som kjerneområde landbruk. Korridoren krysser flere steder 

store sammenhengende jordbruksareal, både med fulldyrka mark og innmarksbeite. Her vil viktige 

jordbruksressurser gå tapt, gårdsbruk splittes og driftsforholdene bli forverret. På denne strekningen er 

det stort konfliktpotensial mot landbruk. 

Korridoren kommer videre ut i dagen etter Lyefjell og går i dagsone gjennom et åpent beite- og 

jordbrukslandskap ved Kvernaland til den deler seg i to varianter inn mot dagens E39. Den ene ligger i 

øst og går i tunnel og kommer ut i et større sammenhengende område med fulldyrka mark ved 

Bråsteinsvatnet. Det andre går lenger vest i dagsone og krysser innmarksbeiter og grus-  og 

pukkforekomster av nasjonal verdi. Begge variantene har stort konfliktpotensial. 

Oppsummert ligger de største konfliktene for Ytre korridor på Jæren, der korridoren krysser områder 

med fulldyrka arealer som ligger i funksjonell sammenheng med store innmarksbeiter. Disse 

jordbruksarealene har nasjonal verdi og konfliktpotensialet i denne delen av strekningen er stort. Det 

gjelder selv om store deler av korridoren lenger sør går utenom jordbruksområdene og har lavt 

konfliktpotensial. 

Samlet sett vurderes Ytre korridor til å ha middels til stort konfliktpotensial. 

2.4.3 Midtre korridor 

Midtre korridor er lik Ytre korridor i vest og Indre korridor i øst og det er bare ett delområde på midten 

som er unikt for denne korridoren. Dette er strekningen mellom Årrestad og Gravdal ved Ognadalen. 

Ved Årrestad krysses flere større sammenhengende jordbruksområder og konfliktpotensialet er høyt. 

Videre krysser korridoren jordbruksarealene med korte strekninger eller går utenom og 

konfliktpotensialet er lavere. 

Øst for Årrestad og vest for Gravdal har korridoren samme konfliktpotensial mot naturressurser som i 

henholdsvis Indre og Ytre korridor. Det innebærer stort konfliktpotensial både i starten og slutten av 

korridoren. 

Midtre korridor har dermed samme konfliktpotensial som Indre korridor på Moi og Ualand, og som Ytre 

korridor over Høg-Jæren til dagens E39 i Sandnes. I sum fører dette til at Midtre korridor vurderes til å 

ha stort konfliktpotensial. 

2.4.4 Oppsummering  

I tillegg til de kvalitative vurderingene av konfliktpotensialet, er det også gjort beregning av areal-

beslaget for hver enkelt korridor. Dette gir en indikasjon på forskjeller mellom korridorene, uten at det 

gir det komplette bildet av konfliktpotensialet. Det er et «minimumsbeslag» som presenteres her, 

arealbeslag til anlegg, rigg, serviceveger mm er ikke tatt med.  Det er heller ikke tatt hensyn til 

mulighet for massforflytninger og nydyrking samt mulig reetablering av landbruksareal mot 

vegfyllinger. Det må også presiseres at arealbeslaget er gjort for alle teiger av alle størrelser og uten 

hensyn til oppdeling og eventuell forverring av driftsforhold. Dette er viktige vurderinger som inngår i 

konsekvensutredningen og som kan gi andre utslag enn rene vurderinger av arealbeslaget alene. De 

relative forskjellene mellom korridorene er likevel representativt. 



 

NOTAT 
Oppdragsgiver: Statens vegvesen   

Oppdragsnr.: 5156432     Dokumentnr.: 032     Versjon: 02       

 

5156432-032_IP innspill til vurderingsnotat 2017-12-13          Side 20 av 27 

 

Samlet sett er arealbeslaget ikke stort for ca. 10 mil lang fire felts motorveg. Det lave arealbeslaget 

skyldes dels at korridorene på lange strekninger er uten særlig berøring med landbruksområder, men 

også fordi veglinjene er søkt lagt slik at de i så lite grad som mulig skal berøre verdifulle og produktive 

arealer i landbruksområdene.  

Av tabellen nedenfor ser vi at det er arealtypene fylldyrka jord, innmarksbeite og skog med høy bonitet 

som har arealbeslag av betydning. For disse arealtypene er det Indre korridor som kommer marginalt 

bedre ut enn Ytre korridor. Arealbeslaget på Midtre korridor er noe større fordi den kombinerer 

strekningene i Ytre (Ualand) og Indre (Jæren) med mest beslag av verdifulle arealer. 

 

Tabell 4. Samlet minimum arealbeslag i daa innen korridorer i Rogaland, variasjonene viser forskjellen 
på største og minste arealbeslag i korridoren når ulike variantene kombineres.  

Arealtyper Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 

Fulldyrket jord 340 - 410 410 - 460 500 - 550 

Overflatedyrket jord 0 - 15 10 20 

Innmarksbeite 440 - 470 450 560 

Skog - Høy bonitet 220 420 – 480 310 - 370 

Skog - Svært høy bonitet 40 – 20 10 20 

 

Den kvalitative vurderingen av konfliktpotensial i korridorene viser at Indre korridor har et middels 

konfliktpotensial. Ytre korridor er vurdert til å ha middels til stort konfliktpotensial og Midtre korridor 

kommer dårligst ut med stort konfliktpotensial. 

Ut fra arealbeslaget ser vi at Indre korridor kommer marginalt bedre ut enn Ytre korridor, mens det er 

noe større avstand opp til Midtre korridor.  

Samlet kommer Midtre korridor dårligst ut, mens Indre og Ytre er mer like. Indre har likevel et 

marginalt lavere arealbeslag og klart lavere konfliktpotensial og kommer derfor best ut av disse. Den 

avgjørende forskjellen ligger i at Ytre krysser nasjonalt viktige landbruksområder på Jæren, noe som 

gir et høyere konfliktpotensial enn korridoren i Indre. 

 

Tabell 5. Oppsummering av konfliktpotensial for naturresurser. 

 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 

Konfliktpotensial Middels Middels til stort Stort 

Viktigste 
områder med 
stort konflikt-
potensial 
 

Moi, Ualand, ved Vikeså 
og strekningen Bue-
Skurve. 

Jæren, områder med 
fulldyrka arealer som 
ligger i funksjonell 
sammenheng med store 
innmarksbeiter. 

De viktigste områdene 
både for Indre og Ytre 
korridor: Moi, Ualand og 
Jæren, samt Årrestad 

Rangering 1 2 3 
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2.5 Kulturmiljø 

Korridorene er av slik lengde at konflikt med kulturminner må påregnes. Utredningskorridorene er 

også av en slik bredde at en viss fleksibilitet kan forventes for å unngå direkte konflikt med 

kulturminner eller de største verdiene innenfor ulike kulturmiljø og i kulturlandskapet. 

I en overordnet sammenligning av korridorer fokuseres det derfor på kulturminner av størst verdi, og 

på områder med størst tetthet av slike, for å avdekke områder med størst konfliktpotensial. 

Rogaland er fylket hvor kulturminnekategorien «gårdsanlegg fra jernalder» er vanligst forekommende. 

Kategorien opptrer gjerne sammen med gravfelt og rydningsrøyser, og vurderes som kulturminner av 

nasjonal verdi. Anleggene i Rogaland har vært sentrale i vår forståelse av jernalders bosetning og 

ressursutnyttelse og vil også i fremtiden ha et stort kunnskapspotensial. Anleggene i Rogaland er 

dessuten mer synlige enn anlegg i andre deler av landet siden de består av mye stein, og har dermed 

også opplevelsesverdi. Mange anlegg fremstår som lesbare kulturminner, man kan se grunnmurer, 

geiler (ledegjerder), gardsfar og sammenhengen med gravminner og rydningsrøyser. 

 

Figur 8. Kulturlandskap og kulturminner i utredningskorridorene. 
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Slike kulturminner i sammenheng vil utgjøre verdifulle kulturmiljø hvor tiltak fort vil føre til store 

konflikter med kulturminneverdier. I en overordnet silingsfase, vil det være naturlig å fokusere på disse 

områdene. Imidlertid kan også områder som dekker mindre arealer ha høy kulturhistorisk verdi, som 

fredete gårdstun og enkeltstående gårdsanlegg. 

Selv om et veganlegg unngår direkte konflikt med et kulturminne og dets fem meter vernesone, kan et 

veganlegg av store dimensjoner medføre stor skade for et kulturminne eller et kulturmiljø, ved å skape 

barrierevirkning eller bryte sammenhenger, og redusere historisk lesbarhet og forståelse. Dette 

innebærer et konfliktpotensial. Også her vil områder med stor kulturminnetetthet fort være mer sårbart 

for inngrep. 

Kulturminner som fremstår i en opprinnelig sammenheng vil ha større sårbarhet for nye inngrep i 

nærmiljøet. Kulturminner og miljøer som allerede har nærføring til, eller er brutt av moderne anlegg, 

kan sies å ha noe større toleranse for nye inngrep. 

2.5.1 Indre korridor 

Områder i Indre korridor som peker seg ut med større konsentrasjoner av kulturminner og størst 

konfliktpotensial, er gravminner ved Haukland, gardsanlegg og gravminner ved Byrkjemo, og Årrestad 

med vestre del av Teksevatnet med fredet gardstun, gravfelt, gardsanlegg, fangstminner, 

steinalderlokalitet etc. Holmen ved Vikeså har viktige gårdsanlegg, gravfelt, rydningsrøyser, og det er 

en rekke bevarte gårdsanlegg rundt Vikeså.  

 

Figur 9. Vikesåområdet. De mange velbevarte ødegårdsanleggene må sees i 
sammenheng, og danner samlet et større viktig kulturmiljø. Dalføret med Holmen og 
Gjedrem danner et annet viktig kulturmiljø.  
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Kulturminnene på Byrkjemo er i berøring med en nordre variant gjennom Ualand, en søndre variant 

unngår denne konflikten. Begge variantene går imidlertid gjennom Årrestad vest for Teksevatn, 

gjennom et område med relativt stor kulturminnetetthet. 

Det må påregnes at tiltaket vil medføre nærføring til viktige kulturminner i flere av de nevnte 

områdene. Det er området Holmen og gårdsanleggene rundt Vikeså som skiller seg ut som særlig 

utfordrende. Holmen og Gjedrem i dalføret hvor Bjerkreimsvassdraget går fra Svelavatnet, har mange 

verdier i form av gravminner og et større ødegårdsanlegg i et relativt trangt dalføre. Kulturminnene er 

godt integrert i et jordbrukslandskap og vil være sårbart ikke bare for direkte konflikt, men også 

indirekte påvirkning av større veganlegg. Dalføret omrammer et viktig kulturmiljø med relativt høy 

autentisitet. 

Rundt Vikeså er det en rekke større, godt bevarte ødegårdanlegg av høy verdi. Disse anleggene må 

også sees i sammenheng, og i Vikeså med utspringende dalfører kan vi nærmest snakke om en 

ødegårdsgrend. Imidlertid ligger de ulike anleggene i noe avstand fra hverandre, noe som gir 

muligheter til gjennomføring av veg i dette området. E39 går allerede gjennom området og har brutt 

ødegårdsanlegget Storsheien. De alternative variantene som er presentert, har begrenset direkte 

konflikt, men har likevel et stort konfliktpotensial i dette området. Tettheten av større, godt bevarte 

ødegårdsanlegg danner et viktig miljø som strekker seg over et relativt stort areal. 

Konfliktpotensialet for Indre korridor vurderes til middels til stort. Området rundt Vikeså og Holmen 

trekker potensialet opp. 

2.5.2 Ytre korridor 

I Ytre korridor peker disse områder seg ut med store kulturminneverdier: Haukland, Åsen, Grøsfjell, 

Øgrei, og Eige, Storamoset, Knudahei, Halland, Kalberg og Bråstein.  

Knudahei har kulturhistorisk verdi som Arne Garborgs sommerstue i et miljø som er kjent gjennom 

hans «Knudaheibrev». Sør for Knudahei ligger forøvrig gårdsanlegget Freistadbakkjen. Storamoset og 

Synesvarden har kulturhistoriske verdier i form av steinalderboplasser rundt Storamoset med lynghei 

og gammelt kulturlandskap. Lynghei forekommer flere steder i utredningsområdet, men Synesvarden 

er landskapsvernområde for landskapstypen. Korridoren går imidlertid i østkant av dette miljøet. 

De øvrige nevnte kulturminnene er i stor grad jernalders gårdsanlegg med typiske tilhørende minner 

som gravfelt og rydningsrøyser. De opptrer i en viss konsentrasjon ved Grøsfjellvatnet og Eige, men 

svært konsertert ved Halland og i Kalbergsområdet.  

Spor av jernalder gårdsanlegg på Halland står i direkte forbindelse med Lyngaland, som er 

landskapsvernområde og et klassisk eksempel på gårdsanlegg. De ulike anleggene og enkeltminnene 

på Halland er svært tallrike og dekker et større område som fremstår som autentisk. Gjennomføring i 

dette området vil bli svært vanskelig i forhold til kulturminner. En vil ramme et mindre antall 

enkeltminner, men dette vil være svært negativt siden disse vil være viktige bestanddeler i området 

som helhet. Vest for Halland og Hååna har det tidligere også vært store kulturminnebestander, men 

disse er fjernet under tidlig modernisering av jordbruket på 1800-tallet. 

I Kalbergområdet er miljøet noe mer brutt opp av nyere virksomhet, da særlig sandtak. Her er det det 

likevel flere større fredete områder med gravfelt og rydningsrøyser, og en rekke mindre områder med 

gårdsanlegg og enkeltminner. Det er påvist flere kulturminner helt nylig. Kulturminnetettheten vil gjøre 

det utfordrende å legge et veganlegg som viser tilstrekkelig hensyn til kulturminnene også her. 

Ytre korridor går gjennom Høg-Jæren i områder som er relativt lite påvirket av anlegg av denne 

størrelse. Selv om en trase i korridoren kan unngå direkte konflikt med automatisk fredete 

kulturminner, vil den virke negativt inn i et stedegent kulturlandskap ved å tilføre et nytt element, i 

større grad enn for Indre korridor. 

Ytre korridor vurderes samlet å ha stort konfliktpotensial. Det er nordre del av korridoren som trekker 

opp konfliktpotensialet. 
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Figur 10. De automatisk fredete kulturminnene på Halland og Lyngaland danner et større kulturmiljø 
av ulike spor med en indre sammenheng fra jernalderen. Noe sør, ved Undheim, vil Knudahei kreve 
spesiell oppmerksomhet men håndteres på en skånsom måte ved foreslått korridor. 

 

2.5.3 Midtre korridor 

I tillegg til felles områder med Indre og Ytre korridor, er det viktige kulturminneområder i Midtre 

korridor fra vestre del av Teksevann til Gravdal. Strekningen kan skildres som «typisk» for dette 

prosjektet, med flere spor av jernalders gårdsanlegg, hvorav mange er heller små. Det er noe større 

tetthet av kulturminner nord for Bryneslandvatnet, og korridoren forutsetter også en tilførselsveg 

sørvest for Bryneslandsvatnet over Lomeland. Her er det et par godt bevarte anlegg. Området som 

peker seg ut som viktigst på denne mellomstrekningen er rundt Tengesdal, med bevarte spor av et 

større anlegg. 

Midtre korridor er utfordrende vest for Teksevann, men særlig gjennom strekningen felles med Ytre 

korridor gjennom Halland og Kalbergområdet. Derfor vurderes Midtre korridor samlet til å ha stort 

konfliktpotensial. 
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Figur 11. Kalbergområdet fremstår som mindre autentisk, like fullt er det også her stor tetthet av 
automatisk fredete kulturminner som dekket store arealer og danner et sammenhengende 
jernaldermiljø  

2.5.4 Oppsummering 

Rogaland er fylket i Norge med flest bevarte ødegårdsanlegg fra jernalderen. Denne kulturminne-

kategorien, med typisk tilhørende strukturer som gravfelt og rydningsrøyser, dominerer korridorene 

som utredes. Dette er kulturminner av nasjonal verdi, og områder med større konsentrasjoner av slike 

er særlig verdifulle og danner viktige kulturmiljø. Alle korridorene går også gjennom områder med 

særlige konsentrasjoner av slike anlegg. For Ytre korridor gjelder dette særlig Halland, men også 

Kalbergområdet. For Indre korridor gjelder det anleggene rundt Vikeså med Holmen. 

Ettersom det er større avstand mellom ulike gårdsanlegg, og ettersom det allerede er veganlegg 

mellom dem i Vikeså, vurderes dette området å ha større tålegrense for et nytt veganlegg enn et 

«ubrutt» landskap som Halleland. 

Konfliktpotensialet vurderes som middels til stort for Indre korridor. Konfliktpotensialet vurderes til stort 

for Midtre og Ytre korridor. Det er nordligste del, den felles delen for Ytre og Midtre korridor, som har 

størst konfliktpotensial. Sør for dette har trolig Midtre korridor noe større konfliktpotensial enn Ytre 

korridor, men denne forskjellen er langt mindre enn mellom disse to korridorene og Indre korridor. 

Derfor er både Ytre og Midtre korridor vurdert til stort konfliktpotensial. I en rangering av korridorene vil 

Indre korridor rangeres som best, og Midtre korridor kan rangeres som noe dårligere enn Ytre. 

Forskjellen mellom Indre korridor og de øvrige er markant, mens forskjell mellom Ytre og Midtre er 

liten. 
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Tabell 6. Oppsummering av konfliktpotensial for kulturminner. 

 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 

Konfliktpotensial Middels til stort Stort Stort 

Områder med 
særlig stort 
konfliktpotensial 

Gravminner og større 
ødegårdsanlegg ved 
Holmen og rundt Vikeså 

Særlig Halland med 
viktig sammenheng til 
Lyngaland, og Kalberg-
området,  

Samme områder som 
Ytre korridor. I tillegg 
bevarte spor av større 
gårdsanlegg ved 
Tengesdal 

Rangering 1 2 3 
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3 Oppsummering 

Tabellen under oppsummerer rangeringen mellom korridorene for alle ikke prissatte tema. 

Tabell 7. Oppsummering av rangering av konfliktpotensialet for ikke prissatte konsekvenser. 

 Indre korridor Ytre korridor Midtre korridor 

Naturmangfold 1 3 2 

Nærmiljø og friluftsliv 1 3 2 

Landskapsbilde 1 3 2 

Naturresurser 1 2 3 

Kulturmiljø 1 2 3 

Samlet 1 3 2 

 

Rangeringen gir ikke informasjon om hvor store konfliktene er. Det er betydelige konflikter mot ikke 

prissatte konsekvenser for alle korridorer. Et stort veganlegg med fire felt og stiv kurvatur over ca 100 

km vil nesten med nødvendighet komme i konflikt med noen interesser og verdier. Over så lang 

strekning kunne vi kanskje ventet at forskjellen mellom korridorene ble liten. Der en korridor har 

mindre konfliktpotensial i et område og større i et annet, og visa versa for andre korridorer, kunne vi i 

sum ventet at forskjellene mellom tema og områder utjevnet seg over de lange strekningene. Men 

gjennomgangen av konfliktpotensialet basert på best tilgengelig og oppdatert kunnskap vurdert av 

fagekspertise på feltet, viser at Indre korridor kommer best ut for alle tema.  

Vurdering av konfliktpotensialet på et overordnet nivå innebærer usikkerhet. En mer detaljert 

konsekvensutredning av korridorene kan nyansere resultatene, men når alle tema konkluderer med at 

Indre korridor kommer best ut, er rangering av Indre korridor som den med minst konfliktpotensial en 

robust konklusjon.  Grunnen til dette er at Indre korridor dels går i områder som det allerede er berørt 

av veganlegg, det jamt over er mindre og færre konfliktområder, og der det er stort konfliktpotensial 

som for f.eks. kulturminner ved Holmen og Vikeså, så er det større og flere konflikter i andre 

korridorer.  

Ytre og Midtre korridor går over Høg-Jæren og inn mot dagens E39 i Sandnes. Alle tema har 

identifisert store konfliktpotensialer med nye E39 i dette området. Dels er det store og mange verdier i 

området, og dels er det områder som er uberørte hvor et nytt stort og dominerende veganlegg vil 

endre karakteren og verdien i disse områdene i vesentlig større grad enn i Indre korridor. 

Samlet er det mindre forskjell mellom Midtre og Ytre korridor, enn mellom disse to og Indre korridor. 

Ytre korridor rangeres for tre av konsekvenstemaene med større konfliktpotensial enn Midtre korridor. 

For naturressurser og kulturmiljø kommer Midtre korridor dårligere ut enn Ytre fordi den fanger opp de 

mest konfliktfylte områdene som er felles med Indre og Ytre korridor.  

Oppsummert for konfliktpotensialet for ikke prissatte konsekvenser har Indre korridor et mindre 

konfliktpotensial enn de to andre, og Ytre Korridor har noe høyere konfliktpotensial enn Midtre. 

 


