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Kontaktmøte mellom Lund kommune, Rogaland fylkeskommune og Statens 

vegvesen 

 

  

Sted: Vegkontoret Møterom Kongsgård 

Møteleder: Astrid Eide 

Til stede: Olav Hafstad, John Skåland, Ståle Kongsvik, Astrid Eide, Anne Cecilie Lassa, 

Trond Åge Langeland, Eivind Stangeland, Svein Nyback Nilsen 

Forfall:  Irene Hegre, Harald Bøhn, Gottfried Heinzerling 

Kopi til: Møtedeltakerne 

 

 
  

 Ansvar / frist 

Etter en presentasjonsrunde orienterte Astrid Eide om at NTP 2018 – 2029 som 

forventes lagt frem nå rett før påske. Vi er alle spent på hva som kommer og 

hva dette vil bety for det handlingsprogrammet for perioden 2018 – 2021 som 

nå utarbeides. Handlingsprogrammet skal vedtas av vegdirektøren i januar 

2018. 

Astrid orienterte også om Handlingsprogram for fylkesveger for perioden 2018 

– 2021 som nå er under utarbeidelse. Alle kommunene har nå gitt sine innspill 

til alle programområdene som det nå skal arbeides videre med frem til juni dette 

år. Deretter vil det bli behandlet administrativt og politisk i fylkeskommunen 

frem mot endelig vedtak i Fylkestinget i oktober eller desember. 

 

Ordføreren gav uttrykk for at disse kontaktmøtene mellom kommunen, 

fylkeskommunen og Statens vegvesen er viktige og svært nyttige for 

kommunen. Han setter også stor pris på den gode kontakten kommunen har 

direkte mot ansatte i Statens vegvesen. Disse gir både gode svar og følger opp 

og får gjennomført enkelttiltak raskt. 

 

 

Saksbehandler/innvalgsnr: 
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 Ansvar / frist 

Sak 0 Referat fra forrige møte 14.04.2015 

 

Ingen vesentlige merknader til referatet. Flere av de tidligere sakene tas opp i 

dette møtet. 

 

Sak 1 Omlegging av fylkesveg ved Holamonen industriområde 

 

Lund kommune har nå meldt dette prosjektet inn i handlingsprogram for 

fylkesveg for perioden 2018 – 2021. For kommunen er dette det høyest 

prioriterte prosjektet på fylkesveg. Kommunen er positive til å bidra med 

finansiering av tiltaket og skal nå etter oppfordring fra SVV, få utarbeidet et 

detaljert kostnadsoverslag i samsvar med vedtatt reguleringsplan som tidligere 

er utarbeidet av kommunen. 

 

 

Sak 2 Forbikjøringslomme på E39 ved Moi hotell. 

 

 Dette prosjektet vil bli gjennomført i inneværende år.    

 

 

  

Sak 3 Fv1 Skåland – Gursli  

 

Prosjektet er i gang slik at en ca 2 km lang strekning mellom Skåland og Gursli 

vil bli forsterket/utbedret dette året. Det antas fortsatt å bli begrensninger i 

vogntoglengde, men akseltrykket vil være 10 tonn. 

 

Sak 4 Fremtidig E39 trase`- Hvor står saken?? 

 

Lund kommune kom rett fra møte om E39 Lyngdal vest – Sandnes som ble 

avholdt i Egersund dagen før vårt møte. De var derfor mer oppdaterte enn de 

fleste av oss andre på møtet i dag. Planprogrammet er på høring og alt skal være 

klart for overlevering til Nye veger våren 2018. 

 

Sak 5 Arbeid med senking av undergang under E39 på kommunal veg vest   

for Heskestad kirke. 

 

Det er et ønske fra kommunen om å senke undergangen under E39 nord for 

Heskestad kirke. SVV har sett på dette og det vil bli en kostbar løsning å senke  

en stedstøpt  kulvert under E39. En annen mulig løsning for å bedre 

fremkommeligheten for store kjøretøy til gardsbruk og kyllingfarm, kan være å 

forsterke den kommunale vegen Gamle Kyrkjeveg mellom E39 og fv16. 

Kommunen må se nærmere på brua som krysser elva. Strekningen er på ca 5-

600m. 

 

Sak 6 Avkjørsel til Moi frå E39 i nord – utbedringer – hvor står saken? 

  

SVV har sett på denne saken. Dette er heldigvis ikke et ulykkesbelastet kryss, 

men vi ser at utkjøring nordover er uheldig pga skrå vinkel på sidevegen. 

SVV har derfor utarbeidet en plan for utbedring/oppstramming av krysset. 
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 Ansvar / frist 

Prosjektet inkluderer også en forbikjøringslomme på E39. 

Det er dessverre ikke avsatt midler til prosjektet i år og vi er derfor avhengige 

av at det kan komme med i NTP Handlingsprogram for 2018 - 2021 

 

 

Sak 7 Timrevik bro. Flomsikring av elvebunn. 

 

Det må bli foretatt forsterkning og sikring av brufundamentene før utmudring 

av elvebunnen kan igangsettes. Arbeidene skal utføres av kommunen etter at 

søknad og byggeplaner er sendt inn og godkjent av Vegdirektoratet. 

 

Sak 8 Status rasteplass Tronvik ved E39 

 

Det er utarbeidet planer for utbedring av rasteplassen. Dessverre fikk vi ikke 

midler til opparbeidelse av rasteplassen dette året og er derfor avhengige av at 

prosjektet kommer med i handlingsprogrammet for 2018 – 2021. 

 

Sak 9 Status åpning av Tronåsen etter raset. 

 

Arbeidene med å fjerne de store steinblokkene som sperrer vegen er allerede 

igangsatt. Hele vegen skal være klar for åpning 1. mai som tidligere forutsatt. 

 

Sak 10 F-skap v/M.Eia som purrer på TS-tiltak langs E39 i Lund 

kommune 

 

Vi søkte om midler til tiltak på strekningen i 2017, men fikk dessverre ikke 

midler til tiltaket. 

I forslag til HP NTP for 2018 – 2021 har vi spilt inn følgende forslag til tiltak: 

- Venstresvingefelt E39 x Fv.3 

- Venstresvingefelt E39 x Fv.16 

- Systematisk gjennomgang av E39 i Lund med trafikksikkerhetstiltak på 

omtrent 20 km veg. 

- Fartsregulerende ITS tiltak derav 4 punkt på E39 i Lund 

- Dette arbeidet vil starte opp i 2018 forutsatt at vi får tildelt midler. 

 

Sak 11 Omkjøring via gml E18 Heskestadstranda ved stengninger. 

 

Dette er ikke en brukbar omkjøring for andre enn småbiler. Det vil da heller 

være aktuelt å gjøre noen forbedringer slik det fremgår i sak 5 

 

Sak 12 Eventuelt 

 

 Manglende autovern langs fv. 501 forbi bolighus på Bjørnø 

 Det vil bli endring i ansvar for belysning langs fylkesveg ved at fylket 

overtar dette ansvaret. Brev om dette er sendt kommunene. 

 Sak vedrørende omklassifisering av deler av fylkesvegnettet er utsatt på 

ubestemt tid i fylkeskommunen. 

 Fylkeskommunen har signalisert at de vil overta alle gang- og 

sykkelveger langs fylkesveg. Usikkert når dette eventuelt vil skje. 
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 Ansvar / frist 

 Kommunen oppfordrer Vest Agder til å se nærmere på ulykkes 

strekning nord for Siratunnelen ved Lundevatnet. 

 Kommunen stiller også spørsmål om regionaliseringen av 

ulykkesgruppen som noen ganger fører til lang ventetid før 

ulykkesgruppen er på ulykkesstedet. Astrid vil følge opp denne saken. 

 Ordføreren tok opp sak vedrørende g/s-veg Tronvik – Moi spesielt med 

tanke på behov for å få lagt til rette for at folk skal kunne gå eller sykle 

fra Moi til rasteplassen i Tronvik. 

 
 

Avslutningsvis gav ordføreren uttrykk for at disse møtene er svært nyttige for 

kommunen. Det at de kan få drøftet «stort og smått» er viktig for både politisk 

ledelse og innbyggerne i kommunen.  

 

 

 

Svein Nyback Nilsen 

 

referent  

  

  

  

  

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 


