
K
je

ll 
In

ge
 S

ør
ei

de
 / 

St
at

en
s 

Ve
gv

es
en

E39 Lyngdal Vest - Sandnes
Statlig kommunedelplan
FAGLIG UNDERLAG TIL PLANPROGRAM 

Region sør
Kristiansand kontorsted
07.02.2017

VEGSTANDARD- TRAFIKK- SAMFUNNSNYTTE FAGNOTAT



1 
 

INNHOLDSFORTEGNELSE 

Innledning ........................................................................................................................... 3 

Utkast til planprogram ...................................................................................................... 4 

Notatets innhold .................................................................................................................. 5 

Om Vegstandarder ............................................................................................................... 8 

Dimensjoneringsklasse H8, Motorveg med fartsgrense 110 km/t ...................................... 8 

Dimensjoneringsklasse H5, Veg med midtdeler og fartsgrense 90 km/t ............................ 8 

Tunneler ........................................................................................................................... 9 

Trafikktall .......................................................................................................................... 11 

Forutsetninger ................................................................................................................ 11 

Beregninger .................................................................................................................... 12 

Vurdering og drøfting ..................................................................................................... 15 

Avvik fra trafikkberegningene i KVU............................................................................. 15 

Følsomhet i trafikkberegningene ................................................................................. 16 

Konkurranseflate mot E134 ......................................................................................... 16 

Konkurranseflate mot Jærbanen ................................................................................... 16 

Konkurranseflate mot Rv.44/Fv.44 over Jæren ............................................................. 19 

Nullvekst i personbiltrafikken i byområdene ................................................................ 20 

Konklusjon ..................................................................................................................... 21 

Investeringskostnader........................................................................................................ 22 

Forutsetninger ................................................................................................................ 22 

Beregninger .................................................................................................................... 23 

Vurdering og drøfting ..................................................................................................... 23 

Konklusjon ..................................................................................................................... 24 

Samfunnsøkonomisk nytte ................................................................................................. 25 

Beregninger .................................................................................................................... 25 

Vurdering og drøfting ..................................................................................................... 26 

Konklusjon ..................................................................................................................... 27 

Andre samfunnsmessige virkninger ................................................................................... 28 

Ikke prissatte virkninger .................................................................................................... 28 



2 
 

Oppsummering .................................................................................................................. 30 

H5 med myk linjeføring ..................................................................................................... 31 

Investeringskostnader .................................................................................................... 32 

Trafikkberegninger ......................................................................................................... 32 

Samfunnsøkonomisk nytte .............................................................................................. 33 

Oppsummering H5 i myk linje ........................................................................................ 33 

 

  



3 
 

INNLEDNING 

Konseptvalgutredning (KVU) for Søgne-Ålgård (forslag av 27.5.2011), med tilhørende 
kvalitetssikring (KS1) av Vista Analyse og Holte Consulting (30.3.2012), anbefaler 
midtrekkverkskonseptet som grunnlag for videre planlegging av E39 mellom Søgne og 
Ålgård. Anbefalingen innebar firefelts veg mellom Søgne og Vigeland, og tofelts veg med 
forbikjøringsstrekninger mellom Vigeland og Ålgård. Etter drøfting av KVU, KS1-rapport 
samt høringsuttalelser, besluttet regjeringen at midtrekkverkskonseptet skal legges til grunn 
for videre planlegging på strekningen Søgne-Ålgård1. Regjeringsbeslutningen omfattet også 
at alle tunneler som ikke bygges med midtrekkverk, skal planlegges med doble tunnelløp, i 
tråd med vegvesenets reviderte anbefaling.  

I brev fra Samferdselsdepartementet datert 16.6.20142 blir Statens vegvesen bedt om å legge 
til grunn en 4-feltsløsning på hele E39 Søgne-Ålgård.  

Videre bad Samferdselsdepartementet i brev datert 12.2.20153 om at en alternativ korridor 
over Høg-Jæren skulle vurderes i planarbeidet.  

I tillegg kom NA-rundskriv 2015/24 fra Vegdirektoratet, som omhandler dimensjoneringskrav 
for motorveger med hastighet 110 km/t.  

Som følge av disse dokumentene, ble rammene for planarbeid for E39 Søgne-Ålgård endret til 

• firefelts motorveg med skiltet hastighet 110 km/t  
• ytre korridor over Høg-Jæren (Jærlinja) tas med i planarbeidet 

Vedtatte kommunedelplaner (4 stk.) for delparseller på E39 fra Kristiansand Øst- Lyngdal 
vest basert på ovennevnte dokumenter, er overlevert til Nye Veier AS som skal stå for videre 
planlegging, prosjektering og bygging. Arbeidet med kommunedelplanarbeid og 
konsekvensutredning for den siste delstrekningen E39 Lyngdal-Sandnes, er startet opp med 
samme forutsetninger.  

Som en konsekvens av endrede rammer for planarbeidet bestilte Samferdselsdepartementet 
(SD) dette notatet som et underlag til planprogrammet.  

                                               
1 Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 13.03.2013: Ekstern kvalitetssikring 
for E39 Søgne-Ålgård. 
2 Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 16.6.2014: Videre planlegging for 
utbygging av E39 Søgne- Ålgård. 
3 Brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 12.2.2015: Vurdering av alternativ 
trasé E39 Sandnes-Flekkefjord. 
4 NA-rundskriv 2015/2 fra Vegdirektoratet: Fartsgrenser og motorveger- Ny 
dimensjoneringsklasse for motorveg med fartsgrense 110 km/t 
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UTKAST TIL PLANPROGRAM  

Som et resultat av silingsarbeidet har det opprinnelige private forslaget til en linje Høg-Jæren 
(Eigersund –Sokndal-Flekkefjord), blitt omdefinert til to varianter over Høg-Jæren (ytre og 
midtre) gjennom Eigersund kommune, og videre til Moi langs indre korridor. Dette ivaretar 
hovedintensjonen med forslaget om en korridor nærmere befolkningskonsentrasjoner på 
Jæren, men bort fra den verdifulle matjorda på Jæren. Den ytre strekningen fra Flekkefjord 
gjennom Sokndal til Egersund er silt bort som følge av store kostnader og lav nytte, lang 
utbyggingsetappe og lang omkjøringsrute i driftsfasen. 

Figur 1 viser korridorene slik de foreligger i utkast til planprogram. I denne fasen illustreres 
korridorene med 2 km bredde for å ta høyde for justeringer. Korridorbredden vil reduseres 
betydelig når planforslaget kommer til høring. 

 

Figur 1 Foreslåtte korridorer i utkast til planprogram. Korridorene har framkommet gjennom en siling som er 
dokumentert i silingsrapporten. Rød er indre korridor. Gul er midtre korridor. Blå er ytre korridor.
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NOTATETS INNHOLD 

Tilleggsvurderingene i dette notatet er gjennomført for de tre korridoralternativene slik de 
foreligger i forslag til planprogram.  

Tilleggsvurderingene omfatter: 

• Trafikktall 
• Investeringskostnader 
• Samfunnsøkonomisk nytte  

for seks representative alternativ med henholdsvis dimensjoneringsklasse H5 og H8. 
Dimensjoneringsklassene er nærmere beskrevet i neste kapittel (Figur 8, Figur 9, Figur 10).  

Det er lagt til grunn at veg med H5 standard skal ligge i samme korridor og ha samme 
kurvatur som alternativet med en firefelts motorveg, med tanke på en trinnvis utbygging av 
standard fra H5 til H8. Da vil en kunne utnytte investeringene i en senere utvidelse til fire 
felts motorveg5. En veg med H5 standard og dimensjonert for hastighet 90 km/t, vil kunne 
få en mykere linjeføring og kortere tunneler. Men investeringen vil da i liten grad kunne 
benyttes som et utbyggingstrinn til en framtidig firefelts motorveg. 

Hver korridor er beregnet med to alternative linjer fordi strekningen gjennom Flekkefjord har 
to ganske forskjellige løsninger om Flikka og Lølandsvann. 

De seks alternativene er vist i Figur 2-Figur 7: 
Alternativ 1 Indre korridor via Lølandsvann 
Alternativ 2 Indre korridor via Flikka 
Alternativ 3 Ytre korridor via Lølandsvann 
Alternativ 4 Ytre korridor via Flikka 
Alternativ 5 Midtre korridor via Lølandsvann 
Alternativ 6 Midtre korridor via Flikka 
Det er også redegjort for: 

• Avvik mellom prosjektets trafikktall og tall fra KVU 
• Nøyaktighet og følsomhet i gjennomførte trafikkberegninger 
• Hvordan nullvekstmål i byområdene er håndtert i trafikkberegningene 
• Konkurranseflate mot E134 
• Konkurranseflate mot Rv./Fv. 44 over Jæren 
• Konkurranseflate mot Jærbanen 
• Følsomhetsbetraktninger i beregninger av samfunnsøkonomisk nytte 
• Andre samfunnsmessige virkninger, foreløpige resultater (kp. 8, håndbok V712) 
• Ikke-prissatte virkninger, foreløpige resultater (kp. 6 V712) 

                                               
5 Det anbefalte konseptet i KVU Søgne-Ålgård fulgte en mykere kurvatur på strekningen, og 
var ikke egnet til videreutvikling til H8 motorveg. 
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Figur 2 Alternativ 1 Indre korridor via Lølandsvann til Ålgård Øst 

 

Figur 3 Alternativ 2 Indre korridor via Flikka til Ålgård øst 

 

Figur 4 Alternativ 3 Ytre korridor via Lølandsvann til Osli 
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Figur 5 Alternativ 4 Ytre korridor via Flikka til Osli 

 

Figur 6 Alternativ 5 Midtre korridor via Lølandsvann til Osli 

 

Figur 7 Alternativ 6 Midtre korridor via Flikka til Osli
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OM VEGSTANDARDER 

DIMENSJONERINGSKLASSE H8, MOTORVEG MED FARTSGRENSE 110 KM/T 

En motorveg med fartsgrense 110 km/t skal i henhold til NA-rundskriv 2015/2 fra 
Vegdirektoratet utformes med fire felt og tverrsnitt som vist nedenfor, forutsatt en 
trafikkmengde på mellom 12.000 - 20.000 kjøretøy per døgn (ÅDT). Tverrsnittet er det 
samme som for en dimensjoneringsklasse H8 i vegnormalens håndbok N100, veg- og 
gateutforming. Begrepet H8-standard er benyttet i dette notatet, da håndbok N100 ikke er 
revidert med nye dimensjoneringsklasser. 

 

Figur 8 Tverrprofil for H8, firefelts motorveg med fartsgrense 110 km/t, 20 m vegbredde 

En firefelts motorveg med 110 km/t skal være avkjørselsfri, kryssene skal være planskilte og 
minste avstand mellom kryss bør være 3 km. Det skal ikke være gang- og sykkelveg langs 
vegen, tilbudet for gående og syklende må løses uavhengig av hovedvegen.  

Vegens minste kurveradius er 800 m. Dette innebærer en stiv linjeføring hvor justeringer et 
sted kan påvirke linjen langt unna. Det planlegges også med utgangspunkt i maksimal 
stigning på 5 prosent. Så langt det er mulig i forhold til stigning og i forhold til omgivelsene, 
søkes løsninger med lite omfang av tunneler og lengre bruer. Det tilstrebes å unngå 
minimumsløsninger på kommunedelplannivå. 

DIMENSJONERINGSKLASSE H5, VEG MED MIDTDELER OG FARTSGRENSE 90 KM/T 

H5-standard med hastighet 90 km/t og midtdeler har et standard tverrsnitt på 12,5m som 
vist nedenfor. Vegen vil få standard som motortrafikkveg (gamle motorveg klasse B). Dette 
innebærer at det må være parallelle vegsystem for saktegående kjøretøy på samme måte 
som for motorveg med fartsgrense 110 km/t.  
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Figur 9 Tverrprofil for H5 tofeltsløsning med bredde 12,5 m 

For veg med dimensjoneringsklasse H5 er det krav til 2 forbikjøringsstrekninger i hver 
retning per 10 km veglengde. Lengden på forbikjøringsfeltene skal være minst 1 km. 
Dermed vil det bli en veg med vekslende 2-3 felt. 

 

Figur 10 Tverrprofil for H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75m 

TUNNELER 

Ved tunnellengder lengre enn 500 m er det, i henhold til håndbok N500 Vegtunneler, krav til 
doble tunnelløp både for en H5-standard og for H8-standard ved trafikkmengder over 8000 
kjøretøy/ døgn. Trafikkberegningene viser behov for doble tunneler på hele strekningen kun 
kort tid etter forventet åpning av vegen. 
 
For doble tunnelløp er det regnet med et tunneltverrsnitt på 2xT9,5. Ny tunnelhåndbok 
N500 fra november 2016 har økt kravene til bredde fra T9,5 til T10,5 for Motorveg (H8). 
Dette kravet er ikke innarbeidet i kostnadene i dette notat. Ved en eventuell trinnvis 
utbygging av standard, må tunnelene bygges med full bredde med en gang, ettersom det er 
svært kostbart å utvide disse i ettertid. Derfor får de nye kravene ikke betydning for 
sammenligningen mellom dimensjoneringsklasse H5 og H8. 
  
Ved tunnellengder mindre enn 500m kan det benyttes ett løps tunneler med tverrsnitt T12,5 
og midtdeler for H5-standarden. 
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På strekningen Lyngdal vest – Sandnes er det mange lange tunneler som er store 
kostnadsdrivere. Disse får samme kostnad i trinnvis H5-utbygging som i en utbygging til full 
H8-standard med en gang. 
 

       
Figur 11 Tunneltverrsnitt for doble tunneler 2xT10,5 (Håndbok N500, Vegtunneler) 

 

     
Figur 12 Tunneltverrsnitt T12,5 for tunneler under 500m ved H5-standard (Håndbok N500, Vegtunneler) 

I tabellen under er det vist en grov oversikt over hvor mange prosent av vegstrekningene 
som må bygges som firefelts veg selv om man bygger etter en H5-standard. 
 
 
 
Tabell 1 Prosent av H5-alternativene som må bygges med fire felt 

Alternativ Prosent med fire felt ved H5-standard 
1 Indre korridor via Lølandsvann 47% 
2 Indre korridor via Flikka 57% 
3 Ytre korridor via Lølandsvann 46% 
4 Ytre korridor via Flikka 55% 
5 Midtre korridor via Lølandsvann 38% 
6 Midtre korridor via Flikka 47% 
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TRAFIKKTALL 

FORUTSETNINGER 

Det er utført beregninger med regional transportmodell for Agder og Rogaland for åpningsår 
2029 og prognoseår 2050, basert på  

• Vegklasse H8 – Firefelts motorveg for 110/km/t 
• Vegklasse H5 – Tofelts veg med midtdeler og 90 km/t i samme korridor 

Trafikkberegningene er kjørt på modellversjon 3.8. Modellversjonen har nye modellfaktorer, 
ny bilhold-førerkortmodell og ny modell for langdistansetrafikk, som gir en riktigere 
beskrivelse av de mellomlange (70-200 km) og lange (>200 km) reisene. Det er gjort en 
kalibrering av rammetall for persontrafikk, slik at modellen nå stemmer godt overens med 
tellinger. I tillegg er godsmatrisen justert slik at andelen tunge kjøretøy også stemmer bedre 
med tellinger.  

Nullalternativet beskriver forholdene i sammenligningsåret 2029 dersom ny E39 ikke 
bygges. Som forutsetning for beregningene har vi lagt inn følgende tiltak i nullalternativet: 

Vegprosjekter Vest-Agder 

• Ny Rv 41/451 veg til Kjevik 
• Ny E18 Varoddbru 
• E18 Gartnerløkka – Kolsdalen 
• Ny E39 fra Kristiansand vest til Lyngdal vest. (Nye Veier) 

Samferdselsesprosjekter Rogaland 

• Dobbeltspor Jærbanen Sandnes-Nærbø 
• E39 Ålgård – Hove 
• E39 Hove –Sandved 
• E39 Eiganestunnelen 
• E39 Smiene – Harestad 
• E39 Rogfast 
• Rv 13 Ryfast 
• Prioriterte vegprosjekter i Bypakke Nord-Jæren (jf. Stortingsproposisjon): 

- Sykkelstamvegen 
- Bussvegen 
- Transportkorridor vest 

Som en forutsetning for trafikkberegningene har vi beholdt bompengeringene på Nord-
Jæren og Kristiansandsregionen i henhold til bypakkene, i hele analyseperioden. Dette er 
gjort fordi det er realistisk at bomringene rundt byområdene vil bestå i hele analyseperioden 
som et tiltak for nullvekst i personbiltrafikken i storbyområdene. 
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BEREGNINGER 

Figur 13-Figur 18 viser gjennomsnittlig årsdøgntrafikk (ÅDT) for de 6 ulike alternativene for 
henholdsvis nullalternativet, en utbygging etter en H5-standard, og en utbygging etter H8-
standard. Trafikkmengde er vist for beregningsårene 2029 og 2050 for ulike punkter på 
strekningen. Ytre og indre korridorer har ulike endepunkt i trafikkanalysen fordi indre 
korridor ender ved Ålgård i vedtatt korridor for E39 Ålgård- Hove (Sandnes), mens de 
representative ytre og midtre korridorer ender ved Osli (Sandnes). 

Beregnet trafikk er lavere med en H5-standard enn med H8-standard fordi reisetiden blir 
lengre med lavere hastighet. Færre ønsker å benytte vegen når reisetiden til aktuelle 
destinasjoner blir lengre. Generelt er det en merkbart lavere beregnet trafikk i 2050 med 
H5-standard enn med H8-standard.  

I vestre og midtre del av strekningen er beregnet trafikk for ny E39 i dimensjoneringsåret 
2050, høyere enn 12.000 kjt/døgn i alle alternativene. Dette gjelder også for beregningene 
som er basert på H5-standard og 90 km/t.  

For østre og midtre deler av strekningen er trafikken høyest for indre korridor. Dette skyldes 
at kortere avstand mellom endepunktene i Lyngdal vest og Sandnes gir høyere nasjonal og 
regional trafikk. I vestre deler av strekningen er trafikken høyest for alternativene over Høg-
Jæren, på grunn av at de ligger nærmere tettstedene på Jæren og får mer lokaltrafikk. 

Teoretisk beregnede kjøretider for de ulike alternativene er vist i tabellen nedenfor. 
Kjøretiden med H5-standard er fra 11 minutter til 13 minutter lenger enn med H8-standard. 

Tabell 2 Beregnede kjøretider (teoretisk, - basert på skiltet hastighet og avstander).  

Alt Beskrivelse Lengde [km] Kjøretid [min] 

 Korridor 
 

Lyngdal vest- 
Sandnes 

H8-standard, 
110 km/t 

H5-standard,  
90 km/t 

1 Indre korridor via Lølandsvann  102,3 56,3 67,5 

2 Indre korridor via Flikka  101,9 56,1 67,3 

3 Ytre korridor via Lølandsvann  111,3 60,7 74,2 

4 Ytre korridor via Flikka  110,6 60,3 73,7 

5 Midtre korridor via Lølandsvann  109,5 59,7 73,0 

6 Midtre korridor via Flikka  109,2 59,5 72,8 

Note: Alle kjøretider er beregnet til Osli i Sandnes for å kunne sammenlignes. For strekningen Ålgård øst – Osli er 
det regnet med en hastighet på 100 km/t ihht vedtatt kommunedelplan for Ålgård-Hove. 
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Figur 13 Trafikktall på utvalgte punkter på indre korridor via Lølandsvann til Ålgård (Alt. 1) 

 

 

Figur 14 Trafikktall på utvalgte punkter på indre korridor via Flikka til Ålgård (Alt. 2) 

 

Figur 15 Trafikktall på utvalgte punkter på ytre korridor via Lølandsvann til Osli (Alt. 3)  
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Figur 16 Trafikktall på utvalgte punkter på ytre korridor via Flikka til Osli (Alt. 4) 

 

 

Figur 17 Trafikktall på utvalgte punkter på midtre korridor via Lølandsvann til Osli (Alt. 5) 

 

 

Figur 18 Trafikktall på utvalgte punkter på midtre korridor via Flikka til Osli (Alt. 6) 
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VURDERING OG DRØFTING 

AVVIK FRA TRAFIKKBEREGNINGENE I KVU 

Resultatene fra trafikkberegningene avviker relativt mye fra tilsvarende beregninger som ble 
kjørt i konseptvalgutredningen for Søgne – Ålgård. Prosentvis ligger beregningene i dette 
notatet 10-20% høyere enn på sammenlignbare strekninger fra KVU-arbeidet fra 2011. 
Ulikhetene skyldes delvis nye transportmodeller og programversjoner, og delvis endrede 
forutsetninger.  

I forbindelse med pågående NTP-arbeid, ble det i 2015 utarbeidet nye grunnlagsmodeller, 
både nasjonal modell og delområdemodell for Agder/ Rogaland.  

I KS1-rapporten for Søgne –Ålgård er det påpekt at en sammenligning mellom 
modellberegninger og tilgjengelige trafikkdata, indikerer at delområdemodellen for Agder og 
Rogaland som ble brukt i KVU-arbeidet beregner mindre trafikk enn tellingene viser, og at 
det særlig er lange private reiser som undervurderes i beregningene. 

Nye beregninger er, som omtalt tidligere, kjørt på modellversjon 3.8. Nye modellversjoner 
gir en riktigere beskrivelse av de mellomlange og lange reisene som beregnes med 
langdistansemodellen. I tillegg er det gjennomført en kalibrering av rammetallene i modellen 
for korte personreiser, samt en justering av den eksisterende godsmatrisen. Disse 
endringene har gjort at modellen nå stemmer godt overens med tellinger – både for lette og 
tunge kjøretøy.  Det har også stor betydning at KVU beregnet trafikk i prognoseåret 2040, 
mens kommunedelplan beregner trafikk og samfunnsnytte med et senere åpningsår (2030) 
og dermed prognoseår 2050. 

Som beskrevet i forutsetningene er ferdig utbygd firefelts motorveg fra Kristiansand til 
Lyngdal lagt til grunn for trafikkberegningene. Dette er diskutert med Nye Veier som er 
byggherre og de mener dette er en fornuftig forutsetning, tatt i betraktning antatt åpningsår. 
Denne forutsetningen gir kortere kjøretid mellom Kristiansand og Stavanger enn det som lå 
til grunn for KVU-beregningene og påvirker resultatene. Det vil si at når denne parsellen 
Lyngdal vest – Ålgård/Sandnes er utbygd oppnås full effekt av ny E39 mellom Kristiansand 
og Stavanger. 

Det er også viktig i forhold til valg av dimensjoneringsklasse, å merke seg at E39 har en 
svært høy andel tunge biler. Tungbilandelen på strekningen er 15-20%, bortsett fra helt i 
vest der prosentandelen er noe mindre. Den store andelen tungtrafikk med maks 80 km/t i 
tillatt hastighet vil i større grad påvirke trafikkhastigheten og trafikkbildet på en ny H5-veg 
enn på en ny firefelts motorveg.  
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FØLSOMHET I TRAFIKKBEREGNINGENE 

Det er flere forhold som påvirker etterspørselen etter transport. I transportmodellene spiller 
følgende faktorer en viktig rolle: 

− Befolkningsutvikling, herunder befolkningsvekst og befolkningssammensetning. 
− Priser ved å benytte ulike transportmidler, herunder bomkostnader, fergekostnader, 

parkeringskostnader og kostnader knyttet til kollektivtransport. 
− Transporttilbud, herunder infrastruktur veg og kollektivtilbud, samt verdsetting av 

tid. 
− Bilhold og økonomisk vekst 

Befolkningsutvikling er lagt inn basert på mellomalternativet fra Statistisk Sentralbyrå.  Det 
innebærer middels fruktbarhet, middels levealder, middels innlands flytting og middels 
innvandring. I henhold til vanlig metodikk er det i beregningene ikke lagt inn bompenger på 
E39. Dette begrunnes med at bompengene kun er midlertidige (vanligvis inntil 15 år). For 
byområdene i Sandnes/ Stavanger og Kristiansand ligger det til grunn bompenger, da dette 
ansees som mer varige virkemidler for å begrense trafikkstrømmen inn til byområdene. 

Forskjellene mellom beregningene for dimensjoneringsklassene H5 og H8 illustrerer 
følsomheten som en faktor av reisetid. Forskjellen i kjøretid mellom 90 km/t og 110 km/t er 
mellom 11 og 13 minutter avhengig av alternativ. Som en snittbetraktning vil denne 
forskjellen i kjøretid utgjøre i størrelsesorden 1400 kjøretøy/ døgn i forskjell for beregnet 
trafikk i dimensjoneringsåret 2050. Andre standarder enn det som er forutsatt på tilstøtende 
parseller på E39 vil medføre lignende effekter.  

Antall og plassering av kryss har betydning for trafikkmengde (ÅDT) på den enkelte 
delstrekningene. 

KONKURRANSEFLATE MOT E134 

Beregninger viser at ved bygging av Lyngdal vest-Sandnes, går trafikken på E134 (lange 
reiser over 70 km) ned med i størrelsesorden 100 kjøretøy i døgnet. Dette gjelder for alle 
alternativer. Det betyr at E39 har liten konkurranseflate mot E134.  

KONKURRANSEFLATE MOT JÆRBANEN  

Jernbaneverket har arbeidet med en silingsrapport for dobbeltspor mellom Sandnes og 
Nærbø (Figur 19).6 I dag er det dobbeltspor fra Stavanger til Sandnes. En videreføring av 
dobbeltspor fra Sandes til Nærbø, vil bli et viktig bidrag for trafikkavviklingen på Jæren lokalt 
og regionalt. Det gir mulighet for økt frekvens og redusert reisetid med toget som gjør toget 

                                               
6 http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Utredninger/Jernbaneverkets-
Utredninger/dobbeltspor-sandnes---narbo--silingsrapport/ 
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mer attraktivt.  Dobbeltspor til Nærbø inngår i nullalternativet for E39 Lyngdal-Sandnes. Et 
spørsmål er hvorvidt ny E39 vil føre til at personer som ellers ville reist med tog på hele eller 
deler av strekningen, vil benytte bil. 

  

Figur 19 Oversiktskart Jærbanen 

Reisetiden med bil fra Egersund til Sandnes: 

- Med 0-alternativet: ca. 2 min raskere med bil enn tog. 
- Med ny E39 i indre korridor: ca. 8 min raskere med bil enn tog. 
- Med ny E39 i ytre korridor: ca. 14 min raskere med bil enn med tog.  

Selv om det er kortere reisetid med bil i begge korridorer for ny E39, viser beregningene at 
E39 ikke medfører færre togreiser på strekningen. Tvert imot tilsier modellberegningene at 
antall togreiser øker fram mot 2050 gitt at E39 bygges ut. Økningen i antall togreiser varier 
mellom alternativene og mellom ulike deler av togstrekningen.  Økningen kan skyldes at ny 
E39 medfører forstørrelse av bolig- og arbeidsområder regionalt, og økt 
integrasjon/samhandling mellom Kristiansand og Stavanger som også øker antall togturer 
på strekningen.  

Som figur 20 og 21 viser varierer beregnet antall passasjerer på strekningen mellom 
stasjonene.  
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I et snitt sør for Bryne er det beregnet at: 

- 0-alternativet gir 6901 passasjerer per døgn i 2050 
- Ny E39 i indre korridor (alt. 2) gir 7056 passasjerer per døgn i 2050 
- Ny E39 i ytre korridor (alt. 4) gir 6985 passasjerer per døgn i 2050 

 
I et snitt ved Egersund er det beregnet at: 
 

- 0-alternativet gir 3648 passasjerer per døgn i 2050 
- Ny E39 i indre korridor (alt.2) gir 3810 passasjerer per døgn i 2050 
- Ny E39 i ytre korridor (alt. 4) gir 3732 passasjerer per døgn i 2050 

I følge beregningene fra transportmodellen vil toget ha 71 (1%) flere passasjerer pr. dag i et 
snitt ved Bryne hvis E39 kommer i indre korridor (A2), sammenlignet med ytre korridor (A4).  
Tilsvarende vil toget ha 78 (2%) flere passasjerer pr. dag i et snitt ved Egersund, hvis E39 
kommer i indre korridor, sammenlignet med ytre korridor (A4).  

En forskjell i passasjertall gitt ny E39 i henholdsvis indre og ytre korridor, på 1-2 %,  er lite 
tatt i betraktning en viss usikkerhet i beregningsmateriellet, men viser at E39 i ytre korridor 
har en marginalt større konkurranseflate med Jærbanen enn indre korridor.  

 

 
 
Ny E39 i indre korridor (alt. 2) 

 
 
0-alternativet 

Figur 20 Antall passasjerer på Jærbanen i 2050 i to snitt ved Bryne og ved Egersund.  

Sandnes 

Bryne 

Nærbø 

Egersund 
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Ny E39 i ytre korridor (alt. 4) 

 
 
0-alternativet 

Figur 21 Antall passasjerer på Jærbanen i 2050 i to snitt ved Bryne og Egersund.  

KONKURRANSEFLATE MOT RV.44/FV.44 OVER JÆREN 

Rv. 44/ fv. 44 går over verdifulle områder jordbruksområder på Jæren. En utbygging av 
denne er derfor lite ønskelig. Det er undersøkt i hvor stor grad E39 i de ulike alternativene 
avlaster trafikken fra fv. 44. Beregningene i transportmodellen viser at graden av avlastning 
avhenger av både korridor- og standardvalg.  

En indre linje vil ha så godt som ingen påvirkning på fv. 44 sett opp mot nullalternativet. 

For den ytterste linja som går nærmest Egersund og videre over Høg-Jæren viser 
transportmodellen en viss avlastning. Tabellen under viser beregninger for hhv. 
nullalternativet og alternativ 4 (ny E39 over Høg-Jæren) i åpningsåret 2029.  

Tabell 3 Beregnet antall kjøretøy per døgn for fv. 44 i år 2029 

Snitt Sør for Nærbø Nærbø-Bryne Kleppe 
Trafikk på fv. 44 ved 
nullalternativet og 
ny E39 i alternativ 2 

4900 10900 19700 

Trafikk på fv. 44 ved 
ny E39 i alternativ 4 

4000 9300 18200 
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Tabellen nedenfor viser forskjellene i beregnet trafikk på fv. 44 ved ny E39 i indre korridor 
(alternativ 2), sett opp mot E39 over Høg-Jæren (alternativ 4) i dimensjoneringsåret 2050.  

Tabell 4 Beregnet antall kjøretøy per døgn for fv. 44 i år 2050 

Snitt Sør for Nærbø Nærbø-Bryne Kleppe 
Trafikk på fv. 44 ved 
nullalternativet og 
ny E39 i alternativ 2 

6500 14000 24800 

Trafikk på fv. 44 ved 
ny E39 i alternativ 4 

5100 11900 23000 

 

Beregningene viser som nevnt at en ny E39 over Høg-Jæren vil avlaste fv.44 noe. Dette har 
likevel relativt liten praktisk betydning. For strekningen forbi Bryne, planlegges det ny 
firefelts veg. Behovet for denne foreligger uavhengig av linje for ny E39. For en strekning litt 
sør for Bryne og ned mot Nærbø (en strekning på ca. 6-7 km) viser beregningene at det 
teoretiske behovet for firefelts veg på fv. 44 slår inn ca. 10-15 år senere ved bygging av E39 
over Høg-Jæren enn dersom ny E39 bygges i indre korridor. Vi understreker at dette er det 
teoretisk beregnede behovet.  

En utbygging av E39 med H5-standard vil avlaste fv.44 i mindre grad enn H8 (tilnærmet 
halvparten). I snittet mellom Nærbø og Bryne blir da beregnet trafikk på fv.44 i 2050 ca. 
13.000 kjøretøy/ døgn ved ny E39 over Høg-Jæren (alternativ 4 med H5-stanadard). 

NULLVEKST I PERSONBILTRAFIKKEN I BYOMRÅDENE 

Nord-Jæren og Kristiansandsregionen er definert som storbyområder som er underlagt krav 
om nullvekst i personbiltrafikken, og det pågår arbeid med tanke på en bymiljøavtale. En 
bymiljøavtale har to hovedmål: nullvekst i personbiltrafikken og god framkommelighet for 
alle trafikantgrupper med hovedvekt på kollektiv, gange, sykkel og næringstransport innen 
byområdene.  

Utbygging av ny motorvei fra Kristiansand til Stavanger er på sin side i samsvar med 
overordnet mål for transportpolitikken «Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og 
miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fremmer 
regional utvikling» (NTP 2014-2023).  E39 er også en del av det europeiske 
transportnettverket. En utbygging av E39 vil bidra til trafikkvekst inn mot byområdene 
Kristiansand og Nord-Jæren.  

Klimaforliket legger opp til at «Veksten i persontrafikken skal tas med kollektivtransport, 
sykkel og gange». Det vil kreve en betydelig økning i antall reiser som foretas med 
kollektivtransport, gange eller sykkel for å oppnå nullvekstmålet. 
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Tiltakene i bypakkene som skal oppnå nullvekst i storbyområdene, legges delvis inn som del 
av grunnlaget i transportberegningene. Det omfatter permanente bompengeordninger. 

Det er de samlede trafikkarbeidet (kjøretøykilometer for personbil) som inngår i 
nullvekstmålet, og ikke trafikk på den enkelte vegstrekning. Som del av trafikkanalysen i 
konsekvensutredningen, vil det bli beregnet hvor mye E39 bidrar til økt trafikkarbeid på 
Nord-Jæren. For å oppnå nullvekstmålet kan det bli aktuelt med ytterligere virkemidler i 
bypakkene, som parkeringsrestriksjoner og andre bilrestriktive tiltak. Dette har trolig liten 
innvirkning på de lange reisene, men kan være effektivt for å begrense de korte 
arbeidsreisene. 

KONKLUSJON 

Trafikkberegningene viser at midtre og vestre deler av strekningen vil få trafikkmengder på 
over 12.000 i dimensjoneringsåret 2050 uavhengig av alternativ, og dermed ha behov for 
H8-standard etter vegnormalene.  

I østre deler vil ligge noe under 12.000 for enkelte alternativ. H5-alternativene med 90 km/t 
medfører lavere trafikk enn motorvegen med 110 km/t på grunn av lenger reisetid. Andelen 
tunge kjøretøy på strekningen er svært høy. 

Indre korridor har kortere avstand (7-9 km) enn midtre og ytre korridor mellom 
endepunktene i Lyngdal vest og Sandnes, og gir høyere nasjonal og regional trafikk. 
Korridorene over Høg-Jæren har høyest trafikk i vest på grunn av at de ligger nærmere 
tettstedene på Jæren og får mer lokaltrafikk. 

Beregningene i transportmodellen viser liten konkurranse mot E134 og Jærbanen. Ny firefelts 
E39 over Høg-Jæren vil gi en avlastning på fv.44 på ca. 15% mellom Nærbø og Bryne. En 
utbygging av E39 etter H5-standard, vil avlaste fv.44 mindre enn ny firefelts E39. 
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INVESTERINGSKOSTNADER 

FORUTSETNINGER 

Det er utarbeidet kostnadstall for de ulike alternativene og dimensjoneringsklassene basert 
på estimerte løpemeterpriser. Løpemeterprisene bygger på tall fra regionalt Anslag 
gjennomført høsten 2015, og fra gjennomførte Anslag for de øvrige E39 parsellene mellom 
Kristiansand og Lyngdal. Anslag er Statens vegvesens metodikk for kostnadsberegning. Som 
forutsetning for kostnadstallene for H5-alternativene ligger det at disse bygges i korridorene 
til en framtidig motorveg slik at en trinnvis utbygging av standard er mulig.  

På grunn av krav til doble tunnelløp må relativt store deler av strekningen uansett hvilket 
standardvalg som legges til grunn bygges i fire felt med en gang. I vedlegg 1-3 er det 
illustrert hva som ligger til grunn for kostnadsberegningene for et første byggetrinn med 
H5-standard, dvs. hvilke strekninger som må bygges med fire felt, og hvilke som kan 
bygges med 2-3 felt som et første utbyggingstrinn. Eksempelvis må ca. 47% av alternativ 1 
bygges som 4-felt også ved en H5-standard.  

27-29/9-2016 ble det også avholdt en Anslag-samling i forbindelse med arbeidet med 
kommunedelplanen. De foreløpige resultatene fra denne samlingen tyder på at kostnadene 
vil øke i størrelsesorden 8-10% i forhold til tallene som er benyttet i dette notatet. Status for 
dette siste Anslaget er at de foreløpige resultatene er oversendt deltakerne for gjennomgang 
og kontroll. Samlingen i slutten av september omhandlet kun ulike alternativer med firefelts 
motorveg i henhold til planbestillingen. Vi vil derfor ikke kunne benytte tall herfra til å 
sammenligne mot en H5-standard. Det er imidlertid ingenting med enhetsprisene fra denne 
samlingen som vil endre på innbyrdes forskjeller mellom alternativene i dette notatet.  

Generell usikkerhet i kostnadsoverslag på kommunedelplannivå er +/- 25%. 
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BEREGNINGER 

Beregnede investeringskostnadene for de seks alternativene er vist i Figur 22.  

 
Figur 22 Investeringskostnader ulike alternativer. Dimensjoneringsklasse H5- og H8. Mrd. 2016-kroner. Inkl. mva.  

 

VURDERING OG DRØFTING 

Kostnadsforskjellene mellom en H5- og H8-standard er relativt små. Dette skyldes at store 
kostnadsbærere må bygges med fire felt uansett standard på grunn av krav til doble 
tunnelløp. På grunn av svært krevende terreng særlig i østre deler av planområdet, er det 
også flere steder at tunnelene går direkte over på bru. Det medfører at også disse må 
bygges som ferdig firefelts veg i H5-alternativene. Som nevnt er forutsetningene for trinnvis 
utbygging av standard vist i vedlegg 1-3. 

I underlaget til KVU er det langt større avstand mellom kostnadene for midtdelerkonseptet 
og firefeltskonseptet. Kostnadstallene som er listet opp i tabellene i KVU-underlaget fra 
2011, og i høringsoppsummeringer med revidert anbefaling fra 2012, var basert på at 
tunneler over 500m ble bygget uten midtdeler, og med bare ett løp. I det endelige 
regjeringsvedtaket7 ble det imidlertid bestemt at strekningene skulle planlegges med doble 
tunnelløp, noe som medfører en betydelig økning av kostnadene for midtdelerkonseptet.  

                                               
7 
http://www.vegvesen.no/Ferdigprosjekt/e39sognealgard/_attachment/926348?_ts=14e008
c0060&download=true&fast_title=Regjeringsbeslutning+til+konseptvalgutredningen.pdf 
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I KVU-arbeidet hadde midtdelerkonseptet en mykere kurvatur enn firefeltskonseptet. 
Grunnlaget for kostnadsberegningene i dette notatet er at H5-altenativene bygges etter en 
kurvatur som er tilpasset en senere utbygging til H8-standard. Denne forutsetningen gir en 
økning i investeringskostnadene i forhold til en utbygging i en mykere kurvatur 
dimensjonert for 90 km/t. Med en mykere kurvatur ville investeringene ikke kunne benyttes 
som en del av en fremtidig motorveg. 

KONKLUSJON 
 

Kostnadsberegningene viser at det er relativt liten forskjell mellom investeringskostnadene 
ved å bygge en H5-standard som et første utbyggingstrinn, og en utbygging til H8-standard 
med en gang.  

Hovedårsaken til at kostnadsforskjellen er såpass begrenset er at det er krav til doble 
tunneler også for en veg med midtdeler og skiltet hastighet 90 km/t, fordi trafikken på 
strekningen i dimensjoneringsåret blir over 8.000 kjøretøy per døgn. 

Beregningene viser også at alternativ 3 og 4 som er de ytre linjene fra Moi, via Eide og 
Egersund, og videre over Høg-Jæren er betydelig dyrere enn de øvrige alternativene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



25 
 

SAMFUNNSØKONOMISK NYTTE 

Samfunnsøkonomisk nytte er beregnet ved hjelp av programmet Effekt som er Statens 
vegvesens metode for beregninger av nytte/ kostnad. Beregningene er utført av Norconsult 
AS på vegne av Statens vegvesen. 

BEREGNINGER 

Nedenfor vises netto samfunnsøkonomisk nytte av alternativene. Resultatene er 
neddiskontert til 2018. Det er forutsatt åpningsår 2029 og 5 års anleggsperiode.  

Tabell 5 H8-standard. Neddiskontert verdi av netto samfunnsøkonomisk nytte av alternativene (i forhold til null). 
Mrd. kroner. 

 
Alt. 1 Alt. 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 

Trafikantnytte  20.6 20.8 17.7 17.9 18.3 18.6 

Operatører 0.1 0.1 0.1 0.1 0.2 0.1 

Det offentlige -17.5 -18.6 -21.4 -22.1 -18.5 -19.9 

Samfunnet for øvrig -3.5 -3.6 -3.7 -3.7 -3.1 -3.3 

Netto nytte -0.2 -1.3 -7.3 -7.8 -3.1 -4.5 

Netto nytte/budsjettkrone* -0.01 -0.07 -0.34 -0.35 -0.17 -0.23 

 

Tabell 6 H5-standard i samme korridor. Neddiskontert verdi av netto samfunnsøkonomisk nytte av alternativene (i 
forhold til null). Mrd. kroner 

 
Alt. 1 Alt. 2 Alt 3 Alt 4 Alt 5 Alt 6 

Trafikantnytte  15.1 15.2 11.6 11.8 12.4 12.5 

Operatører 0.3 0.3 0.2 0.2 0.2 0.2 

Det offentlige -16.8 -18.1 -19.8 -20.8 -16.6 
 

-18.5 

Samfunnet for øvrig -3.0 -3.2 -3.3 -3.4 -2.6 -2.8 

Netto nytte -4.4 -5.8 -11.3 -12.2 -6.6 -8.6 

Netto nytte/budsjettkrone 
 

-0.26 -0.32 -0.57 -0.59 -0.40 -0.47 

 

*) Netto nytte/budsjettkrone= Netto nytte/ Det offentlige 

 

Netto nytte for alle alternativer og begge vegstandarder er vist i Figur 23. 
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Figur 23 Netto nytte av alternativene for H5 og H8 standard. Mrd. kroner. 

Netto samfunnsøkonomisk nytte er mellom 3,5 og 4,5 mrd. kroner høyere med H8-standard 
enn med H5 standard, litt varierende mellom alternativene. Hovedkilden til forskjellen er at 
H5 har lavere trafikantnytte som følge av den lavere hastigheten i H5-alternativene. En 
hastighet på 90 km/t kontra 110 km/t medfører ca. 11 minutter lenger reisetid langs indre 
korridor og ca. 13 minutter lenger reisetid langs ytre korridor. 

 

VURDERING OG DRØFTING 

Som nevnt under kapittelet om investeringskostnader vil trolig Anslaget som nå er under 
utarbeidelse øke investeringskostnadene noe. Dette vil trekke i retning av lavere nytte for 
alle alternativ, men ikke endre på den innbyrdes sammenligningen.  

Dersom utbyggingskostnadene øker med ca. 10% vil det redusere netto nytte pr 
budsjettkrone (NNB) for Alternativ 1 og H8-standard fra -0,02 til -0,11. Tilsvarende for H5 
standard fra -0,26 til -0,33.  

I grunnlaget for transportmodellen er det imidlertid også oppdaget at det ligger inne for 
høye hastigheter langs eksisterende E39.  Dette medfører at innspart hastighet vil bli 
ytterligere 5 minutter mer enn det som er kalkulert i disse Effekt-beregningene. Denne 
faktoren vil gi økt trafikkantnytte for alle alternativ, og dermed bedre netto nytte. Heller ikke 
dette vil ha noen reell påvirkning for den innbyrdes sammenligningen mellom alternativene. 
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Enkle overslag viser at denne økningen i trafikkantnytte, vil oppveie for den antatte 
kostnadsøkningen som er kommentert under forrige avsnitt når det gjelder beregning av 
netto nytte og NNB. 

Analyseperioden i beregningene er satt til 40 år både for H5-alternativene og alternativene 
med H8-standard. Det kan stilles spørsmål ved om standardene bør beregnes med levetid. 
En tofelts veg med midtdeler vil ha en kortere levetid enn en firefelts veg. En reduksjon i 
levetid for H5-alternativene vil redusere nytten av disse ytterligere. En følsomhetsvurdering 
av H5 med 30 års levetid vil endre samfunnsnytten (NNB) fra -0,26 til -0,45.  

På grunn av kravene til doble tunnelløp må som tidligere nevnt og som vist i vedlegg 1-3 
store deler av strekningen bygges som firefelts motorveg allerede i et eventuelt første 
utbyggingstrinn. Det kan da være en mulighet å skilte opp hastigheten på deler av 
strekningen. Dette kan da øke nytten på H5-alternativene. For alternativ 1, som er indre 
korridor via Lølandsvann, kan det være aktuelt å øke hastigheten til 110 km/t på inntil 33 
km av strekningen. Gjennom å gjøre dette kan trafikkantnytten for H5 økes med anslagsvis 
1,9. Dette tilsvarer en forbedring av netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) fra -0,26 til -0,16. 
Lengdene som kan skiltes opp varierer noe mellom de ulike alternativene. En slik endring av 
hastighet kan få uheldige konsekvenser for trafikksikkerhet. 

Trafikktall er vesentlige for beregnet samfunns nytte for prosjektet hvor lavere tall gir lavere 
nytte / høyere tall høyere nytte, men endrede trafikktall opp eller ned vil ikke endre på 
rangeringen mellom alternativene.  

Det samme gjelder for eventuelle justeringer av prisnivå, justeringer av kalkulasjonsrente og 
endret analyseperiode.   

 

KONKLUSJON 

Beregningene av netto nytte (NN) og netto nytte per budsjettkrone (NNB) viser at forskjellen i 
reisetid slår så mye ut på trafikkantnytten, at en H8-standard med 110 km/t gir langt bedre 
nytte enn en H5-standard med hastighet 90 km/t. 

Videre viser beregningene at alternativene over Høg-Jæren, og da i særlig alternativ 3 og 4, 
med høyere utbyggingskostnad og ca. 9 km lenger veg, kommer klart dårligere ut enn de 
indre alternativene. 

Både alternativ 1, 2, 5 og 6 utbygd med H8-standard har en bedre NNB enn beste H5-
standard etter alternativ 1.  
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ANDRE SAMFUNNSMESSIGE VIRKNINGER 

Andre samfunnsmessige virkninger er økonomiske virkninger av vegtiltaket som ikke fanges 
opp av den samfunnsøkonomiske analysen. Dette er såkalte netto ringvirkninger og 
fordelingsvirkninger. Det er også lokale og regionale virkninger, virkninger som følge av at 
endret tilgang eller forutsetninger for å utnytte arealer gir nye muligheter eller 
begrensninger for befolkning og næringsliv lokalt og regionalt. Langsiktige virkninger for 
miljø og arealbruk er også en del av dette. 

Det foreligger ikke komplette resultater fra disse analysene. Delvise og foreløpige resultater 
vil være misvisende i forhold til de vurderingene som dette notatet skal danne grunnlaget 
for. 

 

IKKE PRISSATTE VIRKNINGER 

Ikke prissatte virkninger deles i landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, 
kulturmiljø og naturressurser. Det foreligger ikke komplette resultater fra disse analysene. 
Delvise og foreløpige resultater vil være misvisende i forhold til de vurderingene som dette 
notatet skal danne grunnlaget for.  

Unntatt fra dette er forholdet til et dyrefredningsområde i Fotlandsvatnet, Eigersund. Den 
ytre korridoren krysser Bjerkreimsvassdraget over Fotlandsvatnet, i et verneområde (kongelig 
res. 20.12.1996, https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2008-07-18-898). Se 
alternativ 3 i Figur 4 og alternativ 4 i Figur 5, samt Figur 24. 

Etter korrespondanse og møte med vernemyndigheten (Fylkesmannen i Rogaland, 
miljøvernavdelingen) har prosjektet mottatt en betenkning om saken. Fylkesmannen har 
etter drøfting med Miljødirektoratet vurdert at dispensasjon fra vernebestemmelsen bare gis 
ved mindre inngrep og forutsetter at tiltaket ikke strider mot verneformålet. Større inngrep 
må behandles gjennom grenseendring eller oppheving av vernet. Sistnevnte innebærer en 
behandling som ny vernesak med lokal og sentral høring, samt behandling av direktorat og 
vedtak i regjeringen.  

Fylkesmannen omtaler også økologisk kompensasjon jf. Naturmangfoldloven som en siste 
utvei, dersom det ikke lar seg gjøre å unngå, avbøte eller restaurere naturverdiene på stedet.  

For å unngå at denne prosessusikkerheten vedrørende ytre alternativ (A3 og A4) over Høg-
Jæren, forsinker eller stopper arbeidet med planen, foreslås også en midtre korridor (A5 og 
A6) som krysser Bjerkreimsvassdraget lenger nord (Figur 24). A3-A6 ivaretar alle 
hovedintensjonen med det opprinnelige forslaget; å komme nærmere befolknings- og 
næringskonsentrasjonene på Jæren samtidig som man unngår inngrep i verdifull matjord 

https://lovdata.no/dokument/LTII/forskrift/2008-07-18-898
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nede på Jæren. Det er verdt å merke seg at også de midtre alternativene ifølge 
fylkesmannens betenkning, har betydelige miljøkonsekvenser knyttet til seg. 

Alle vesentlige miljøvirkninger vil bli konsekvensutredet for de korridorene som blir lagt 
fram i planprogrammet. 

 

Figur 24 To korridoralternativer som krysser Bjerkreimsvassdraget over Fotlandsvatnet dyrefredingsområde (sør) og 
Tengesdal (nord). Rød stiplet linje viser eksempel på senterlinje. Svart stiplet linje viser korridorgrense (2km). 
Oransje pil viser Fotlandsvatnet. 
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OPPSUMMERING 

Grunnlag 

Den totale utbyggingskostnaden er stor, men forskjellen mellom H8 og H5 standard er 
relativ liten. Dette fordi også H5 standard krever doble tunneler. Terrenget i planområdet 
krever mange og lange strekninger i tunnel. Korte dagsoner mellom tunnelene må også 
bygges som 4-feltsveg.  

ÅDT i åpningsåret 2030 (eller kort tid etter) er for alle alternativ både H5 og H8 standard 
over 8000 kjt/d, som medfører krav iht. Tunnelsikkerhetsforskriften om rømningstunneler. 
Kun 2 korte tunneler med H5-standard kan vurderes bygd med rømningstunneler til friluft, 
resten må bygges som 2-løpstunneler ved første utbygging. 

ÅDT for H8-standard i prognoseåret 2050 har trafikk over 12000 kjt/d.  

ÅDT for H5-standard for strekningen Lyngdal vest – Ualand oppnår ikke 12000 kjt/d før 
2050-2055. Høy andel tunge biler og prinsipp om helhetlig utbygging bør vurderes når 
dimensjoneringsklasse skal fastsettes.  

Regulering og utbygging av delstrekninger i etapper (parseller) eller trinn (standard) 
vurderes ikke, da dette ligger i mandatet til Nye Veier AS.   

Netto Nytte/Budsjettkrone (NNB) viser at H8 standard for alternativ 1, 2, 5 og 6 er mer 
lønnsomme for samfunnet enn beste alternativ 1 med H5-standard. 

Anbefaling for videre planarbeid 

• Det anbefales å planlegge prosjektet som kommunedelplan m/konsekvensutredning 
for H8-standard 

• Det anbefales at korridorene vist i figur 1 videreføres gjennom hele 
kommunedelplanen m/KU.  

 
Alternativ 3 og 4 med dårligste NNB-tall, anbefales også tatt med videre, spesielt fordi det 
er andre ikke-prissatte konsekvenser og andre samfunnsmessige virkninger som pr. i dag 
ikke er godt nok utredet, og kan få vesentlig betydning. Det er utført registreringsarbeid, 
innsamlet data og utført mye analysearbeid for alle korridorene. Gjenstående arbeid med 
konsekvensutredningen er ikke omfattende i forhold til allerede utført arbeid.  
 
Gjenværende korridorer vil gi et godt grunnlag for en god anbefaling og et riktig vedtak. 
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H5 MED MYK LINJEFØRING 

Som det framgår i Notatets innhold, side 5, er sammenligningen gjort mellom ulike 
alternativer av veg med 

• 110 km/t og 4 felt (H8) 
• 90 km/t og 2/3 felt (H5) med H8 linjeføring 

Sistnevnte er egnet til framtidig trinnvis utbygging til full H8 standard. I ettertid har det 
kommet opp spørsmål om hvordan en vanlig H5 veg med linjeføring dimensjonert for 90 
km/t (som samsvarer bedre med regjeringsbeslutningen om KVU Søgne-Ålgård 
(midtrekkverkskonseptet), uthevet i Innledning, s.3) vil komme ut i forhold til 
trafikkberegninger, investeringskostnader og samfunnsnytte, sammenlignet med en H5 i H8 
trasé. En slik veg vil ha en mykere linjeføring og kortere tunneler, og kan i noe større grad 
tilpasses natur, landskap og bebyggelse. En H5 veg med mykere linjeføring er i liten grad 
egnet som et første utbyggingstrinn til H8. 

En slik linjeføring dimensjonert for 90 km/t og H5 standard (Figur 25), med skarpere kurver 
og større stigninger, vil ikke kunne bygges innenfor planprogrammets foreslåtte korridorer 
som er tilpasset 110 km/t. 

 

Figur 25 Eksempel på en H5 linje i indre korridor 

Det er i ettertid utført beregninger for et alternativ av H5 i myk linje i en indre korridor om 
Flikka. Denne er ca. 9 km lenger enn H8-traseen over Flikka (A2, Figur 3). Med fartsgrense 
90 km/t tilsier det en ekstra reisetid på drøyt åtte minutter i forhold til A2 med 110 km/t. 
Det er forutsatt fem ekstra kryss i alternativet med myk trasé for å oppnå naturlige 
tilkoplinger til eksisterende vegnett. 
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INVESTERINGSKOSTNADER 

Statens vegvesen har beregnet investeringskostnader. For H5 i H8-trasé er forventet 
investeringskostnad beregnet til 27,4 milliarder kroner mens H5 i en mykere trasé er 
beregnet til 23,9 milliarder kroner (prisnivå 2016).  

 

Figur 26 Investeringskostnader i mrd. kr. ved ulik vegstandard 

TRAFIKKBEREGNINGER 

Den lengre reisetiden og kjørestrekningen for myk H5, fører til at det blir mer tidkrevende 
og medfører høyere kostnader for trafikantene. Det gir mindre trafikk (Figur 27). Trafikken 
på ny veg reduseres med 700-800 ÅDT ved Feda og Moi og videre lengre østover 
sammenlignet med H5 i H8 trasé. Nærmere Ålgård er imidlertid tendensen noe annerledes, 
som følge av flere krysstilkoplinger med H5 i en mykere trasé. Hovedbildet er likevel at 
trafikken blir lavere når H5-veien forutsettes å gå i myk trasé sammenlignet med den stivere 
H8-traseen.  

 

Figur 27 Trafikktall på utvalgte punkter på indre korridor via Flikka til Ålgård sammenlignet med tilsvarende for H5 i 
mykere trasé. Dagens veg vises under i grått. 
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SAMFUNNSØKONOMISK NYTTE 

Nedenfor vises netto samfunnsøkonomisk nytte av H5 i myk trasé sammenlignet med H5 i 
H8-trasé og H8. 

Tabell 7 Samfunnsøkonomisk nytte av E39, alternative utforminger. Indre linje over Flikka. Sammenligningsår 2018. 
Åpningsår 2029, anleggsperiode 5 år. Mrd. kroner (prisnivå 2014). Tallene i de to første kolonnene er tatt fra Tabell 
5 og Tabell 6. 

 
H8-standard H5-standard i H8-trasé H5-standard i myk trasé 

Trafikantnytte  20,8 15,2 10,9 

Operatører 0,1 0,3 0,2 

Det offentlige -18,6 -18,1 -15,3 

Samfunnet for øvrig -3,6 -3,2 -2,2 

Netto nytte -1,3 -5,8 -6,5 

Netto nytte/budsjettkrone -0,07 -0,32 -0,42 

Lengre reisetid og -lengde forklarer hvorfor trafikantnytten blir lavere for H5 i myk trasé enn 
for H5 i H8-trasé og H8. Forskjellen er betydelig, idet trafikantnytten reduseres med nesten 
en tredjedel eller drøyt fire milliarder kroner fra H5 i H8-trasé til H5 i myk trasé. 
Investeringskostnadene er riktignok lavere for myk trasé, men ikke så mye lavere at det 
oppveier forskjellen i trafikantnytten. Endringen i netto nytte for det offentlige skyldes 
forskjellene i investeringskostnadene. Mindre trafikk gjør også at ulykkeskostnadene og 
utslippskostnadene blir lavere ved H5 i myk trasé. Disse komponentene inngår i kategorien 
Kostnader for samfunnet for øvrig. Netto nytte er klart høyest (minst negativ) med H8-
standard.  

OPPSUMMERING H5 I MYK LINJE 

H5 i myk linje i en indre korridor er 3,5 mrd. rimeligere å bygge enn H5 i H8-trasé. På tross 
av lavere investeringskostnad vil netto samfunnsøkonomisk nytte være ca. 0,7 milliard 
kroner lavere enn for H5 i H8-trasé. Det skyldes at lengre reisetid og -lengde for myk trasé 
fører til et større tap av trafikantnytte. 

H5 i myk linje er altså billigere å bygge men har lavere samfunnsnytte enn både H5 i H8 
trasé og H8. Beregningene gir derfor ikke grunnlag for å endre anbefaling i Oppsummering, 
side 30. 
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