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Forord 

 

Forprosjektet er utarbeidet av Statens vegvesen - region vest i samarbeid med Lund 

kommune. Prosjektgruppa har bestått av representanter fra Statens vegvesen.  

 

Forprosjektet er utarbeidet med sikte på å få avklare plan- og arealbehov for 

passeringslomme på E39 ved Moi hotell. 

 

Prosjektgruppen har vært sammensatt av følgende personer: 

 

Synnøve Westermoen  Oppdragsbestiller, plan- og forvaltningsseksjonen  

Trine Hystad Oppdragsansvarlig, planseksjonen 

Almudena Diaz Camacho Planmedarbeider, planseksjonen  

Falk Wheis Planmedarbeider, planseksjonen  

Gregory James Sargeant Planmedarbeider, geo- og skredseksjonen 

Håvard Slåttrem Olsen Planmedarbeider, planseksjonen 

Mona Bue Planmedarbeider, plan- og forvaltningsseksjonen 

  

 

John Skårland fra Lund kommune har bidratt med nyttige innspill i dette arbeidet. 

Statens vegvesen planseksjonen, vil takke alle de involverte parter og enkeltpersoner som 

har deltatt i arbeidet med dette prosjektet. 

 

 
Stavanger november 2015 

Planseksjonen 
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1. Hensikten med forprosjektet 

 

Hovedmålet med planarbeidet har vært å se på muligheter for å redusere fare for påkjørsel 

bakfra ved avkjørsel fra E39 til Moi hotell. Nåværende situasjon er ikke tilfredsstillende. 

Prosjektet er et trafikksikkerhetstiltak. Forslag til tiltak er å etablere en passeringslomme. 

Forprosjektet skal vurdere og avklare plan- og arealbehov for passeringslomme på E39 ved 

Moi hotell. 

 

Passeringslommen: 

- Skal bedre trafikksikkerheten ved avkjørselen fra E39 til Moi hotell 

- Skal etableres med utgangspunkt i at eksisterende veg blir liggende som i dag 

- Skal utformes innenfor det arealet som Statens vegvesen står som grunneier av 

 

Noen begrensninger i forhold til plassering av passeringslommen: 

- Eksisterende gangbro over E39 

- Avkjørsel fra Moi hotell til privat vei som går under E39 

- Ved avkjørsel i nord er det et teknisk bygg som kan være utfordrende å flytte 

 

Området er vist i otofoto nedenfor. 

 

 

Figur 1: Moi hotell (ortofoto) 
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2. Eksisterende planer i området 

 

Statens vegvesen eier i dag et areal på nedsiden av E39 ved Moi hotell i Lund kommune. Det 

foreligger ingen reguleringsplan i området.  

 

Prosjektet er omtalt som et trafikksikkerhetstiltak i NTP. 

 

Utbyggingen av prosjektet ønskes avgrenset til det området Statens vegvesen står som 

grunneier av (eksisterende trafikkareal). 

 

Tilstøtende arealer er i kommuneplanen vist som landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-

område). 

 

 

 

Figur 2: Kommuneplan for Lund kommune.  

Moi hotell ligger i området merket med rød sirkel. 
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Figur 3: Planområdet (foto. Trine Hystad) 

 

 

Dagens E39 med tilhørende trafikkarealer og Moi hotell i bakgrunnen er vist på bilde ovenfor. 

Passeringslommen ønskes opparbeidet innenfor området som hører til dagens trafikkarealer. 

Området er avgrenset av gjerde ned mot gårdsbruk. 

 

Tiltaket medfører ingen endring i formål. Passeringslommen utarbeides innenfor området som 

tilhører dagens trafikkareal. 

 

Lund kommune stiller ikke krav til utarbeidelse av ny reguleringsplan. Avklart i møte med Lund 

kommune 25.06.2015. 
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3. Landskapsbilde og naturmiljø 

 

3.1 Landskapsbilde 

 

Landskapet er karakteristisk for området med en variasjon mellom kuperte fjellformasjoner, 

bratte steinete og grasdekte skråninger, til flate partier med jordbruksareal og spredt 

gårdsbebyggelse. 

Planområdet har et skrått/bratt terreng som ligger på nedsiden av E39. 

 

Figur 4: Planområdet (foto. Trine Hystad) 

Eksisterende E39 ligger på fylling med naturlig vegetasjon. En eventuell etablering av 

passeringslomme vil kreve inngrep i denne fyllingen. Det er viktig at en slik endringen får en 

god estetisk tilpasning til eksisterende omgivelser. 

Endringen i landskapsbilde blir mest synlig fra gårdsbruket nedenfor. 

 

Figur 5: Planområdet (foto. Trine Hystad) 
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Figur 6: Gårdsbruk nedenfor planområdet (foto. Trine Hystad) 

 

Figur 7: Planområde sett nedenfra (foto. Almudena Diaz Camacho) 

 

Godt materialvalg og estetisk tilpassing til omgivelser kan være et avbøtende tiltak. Foreslått 

materialbruk er naturstein og betong, det er materialer som ser naturlige ut. 

Alle konstruksjoner skal tilpasses landskapet. 

 

3.2 Naturmiljø 
 

Det må utarbeides ytre miljøplan i byggeplanfasen. 
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4. Beskrivelse av veganlegget 

 

4.1 Trafikktall 

 

E39 ved Moi hotell hadde i 2012 et trafikkvolum på 4500.  

 

4.2 Vegsystem og klassifisering av vegnettet 

 

E39 var klassifisert som europaveg og stamveg fram til årsskiftet 2009 / 2010. Vegen har nå 

europavegfunksjon og riksvegstatus.  

 

4.3 Avkjørsler 
 

Dagens avkjørsler til E39 fra Moi hotell opprettholdes slik de er i dag. Det planlegges ingen 

endringer på eksisterende E39. 

 

 

Figur 7: Avkjørsel nord Moi hotell (foto. Trine Hystad) 

 

 

Figur 8: Avkjørsel sør Moi hotell (foto. Trine Hystad) 
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5.  Forslag til etablering av passeringslomme 

 

 

Figur 7: Forslag til passeringslomme, E39 ved Moi hotell 

 

Det er behov for etablering av en passeringslomme på E39 ved Moi hotell.  

 

Passeringslommen foreslås etablert som vist på skissen ovenfor. Passeringslommen blir 

liggende på dagens vegfylling. Det foreslås etablering av natursteinsmur for å ta opp 

høydeforskjell ned mot eksisterende gårdsbruk.  

 

Tiltaket er gjennomførbart innenfor arealet som Statens vegvesen er grunneier av. Det blir ingen 

endring av horisontal- eller vertikalgeometri på dagens E 39. Passeringslommen prosjekteres ut 

fra høyden på dagens E39.  

 

Avkjørslene til Moi hotell blir opprettholdt slik de er per i dag.  
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Tiltaket får konsekvens for rekkverksløsningen i området. Rekkverket i tilknytning til 

passeringslommen skal utformes som brurekkverk i betong. 

 

Figur 8: Skisse, prinsipp natursteinsmur med betongrekkverk. 

 

5.1 Eiendomsforhold 

 

Tiltaket er gjennomførbart innenfor arealet som Statens vegvesen er grunneier av. 

 

5.2 Tilstøtende grunneiere 

 

Tiltaket får konsekvenser for tilstøtende eiendommer. Endring i landskapsbilde vil merkes, da 

dagens vegfylling blir endret. 

 

Trafikkmengden på E39 blir den samme, endringen er forbedring i kjøremønsteret til Moi hotell. 

Når trafikk i sørgående retning skal ta av til Moi hotell unngår en oppstuing bakfra ved 

etablering av passeringslommen. Faren for påkjørsel bakfra som er hovedmålet med 

planarbeidet unngås ved å lede trafikken gjennom passeringslommen, slik at trafikken flyter fint 

forbi. 

 

Rekkverksløsningen for passeringslommen (brurekkverk i betong), kan ha en støydempende 

effekt sammenlignet med dagens situasjon. 

 

Etablering av en natursteinsmur i vegfyllingen istedenfor dagens fylling kan oppleves som en 

bedre skjerming mot E39. Estetisk kan det også tilføre området en positiv opplevelse i form av 

et variert landskapsbilde. Ny vegetasjon i tilknytning til natursteinsmuren kan være aktuelt 

(avgjøres i byggeplanfasen). 
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5.3 Anleggsgjennomføring 

 

Det er avholdt møte og befaring med berørte grunneiere. 

 

Det er informert og drøftet behov for å midlertidig beslaglegge areal hos tilstøtende grunneiere 

ved anleggsgjennomføring. Dette er arealer som er nødvendige å leie for å komme til med 

anleggsmaskiner, og areal til eventuelt riggområde.  

 

Grunneierne er informert om eiendomsseksjonens rolle ved inngåelse av avtaler for leie av 

grunn. 

 

I forprosjektarbeidet har vi ikke inngått skriftlige avtaler med grunneiere for leie av grunn. Dette 

arbeidet må påbegynnes samtidig med igangsetting av byggeplanarbeidet og er avgjørende for 

prosjektgjennomføringen. 

 

5.4 Neste planfase 

 

Lund kommune stiller ikke krav til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. Avklart i møte 

med Lund kommune 25.06.2015. 

 

Neste planfase blir byggeplan med konkurransegrunnlag. 

 

6. Geotekniske vurderinger 

 

Statens vegvesen ved Geo- og skredseksjonen i Stavanger har utført grunnundersøkelser og 

foretatt geotekniske vurderinger av tiltaket. 

 

6.1 Grunnforhold 

 

Totalsonderingene som er foretatt viser at massene hovedsakelig har middels til stor 

sondemotstand. Berg er påtruffet i en dybde mellom 3,1 og 4,2 meter ned i alle tre 

borepunkter. 

 

6.2 Anbefalinger 

 

Fundamentering av natursteinsmur er mulig på stedlige masser (kote + 76 m) eller berg. 

Etablering av en fylling er også mulig uten noen forventede stabilitets eller setnings problemer. 

Passeringslommen kan etableres på eksisterende vegfylling. Den øverste meteren av organisk 

topplag må fjernes. 
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7. Miljøkonsekvenser og miljøtiltak 

 

7.1 Trafikkstøy 

 

Støyvurderinger for området er gjennomført. Det er utarbeidet et støysonekart over det 

aktuelle området, og et støyvurderingsnotat. Støysonekartet er basert på trafikkprognoser for 

år 2025, og med beregningshøyde på 4 meter. Det er ingen bolighus i rød sone. 

 

Det er ingen boliger ved planområdet som har krav på støytiltak etter støyretningslinjene T-

1442. 

 

Ved etablering av passeringslommen må det etableres et rekkverk. Det er hensiktsmessig å 

benytte betongrekkverk som har en støyreduserende effekt. Vi kan med bakgrunn i dette anta 

at støynivået for beboerne i planområdet vil bedre seg noe. 

 

7.2 Jordbruk 

 

Ingen vesentlig endring. Tiltaket forholder seg til fyllingen tilhørende dagens E39. Planområdet 

ligger innenfor området som er avsatt til trafikkområde. 

 

7.3 Kulturminner 

 

Det er ingen registrerte kulturminner i området hvor passeringslommen eventuelt skal 

etableres. Fylkeskommunen skal kontaktes om behov for arkeologiske registreringer før 

bygging. 

 

8. Kostnader 

 

Prosjektet er planlagt innenfor en ramme på ca. 2 mill. 

 

Ifm byggeplanen må det utarbeides et byggherreoverslag for kostnadene. 

Dette må være klart før konkurransegrunnlaget blir utlyst. 
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9. Konklusjon og anbefaling 

 

Det er fysisk og geoteknisk mulig å etablere en passeringslomme på E39 ved Moi hotell. 

Tiltaket er gjennomførbart innenfor det vegarealet Statens vegvesen er grunneier av  

Lund kommune stiller ikke krav til utarbeidelse av reguleringsplan for tiltaket. 

 

Videre anbefaling er å sette i gang utarbeidelse av byggeplan med konkurransegrunnlag. 

Vegavdelingen er ansvarlig for å sette i gang dette arbeidet. 

 

Samtidig må det bestilles grunnerverver på eiendomsseksjonen for inngåelse av avtaler med 

tilstøtende grunneiere for leie av grunn til anleggsgjennomføringen. 
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10. Vedlegg: 

 

- Geoteknisk rapport E39 – Moi hotell – Passeringslomme 36040-47. 

Sveis sak: 2014153142-002 

- Støy vurdering 

- Støyvarselkart 

- Referat etter møte med Lund kommune den 25.06.2014.  

- Tegninger – skisse arealdisponering i horisontal- og vertikalplanet 

LAY_C-001 

A_F-001 

A_F-002 

J001 
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Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region vest
Ressursavdelinga
Askedalen 4 6863 LEIKANGER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-vest@vegvesen.no

vegvesen.no


