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 Forord 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av samferdselsdepartementet (SD) å utarbeide en 
kommunedelplan for ny motorvei på strekningen Lyngdal vest – Sandnes. Planarbeidet skal 
gjennomføres som en statlig plan der Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) er 
planmyndighet. Statens vegvesen Region sør er prosjekteier og har ansvaret for det praktiske 
planarbeidet. 

Planarbeidet utløser konsekvensutredningsplikt etter plan- og bygningsloven § 4-2 og § 2c i 
forskrift om konsekvensutredninger for planer. 

Foreliggende dokument er et forslag til planprogram. Planprogrammet er første ledd i utarbeid-
elsen av kommunedelplan, og legges fram samtidig med varsling av oppstart av planarbeidet. 

Planprogrammet gjør rede for: 
• Formålet med planarbeidet 
• Planprosessen og medvirkningsmulighetene 
• Forslag til planområde og vegkorridorer 
• Hva som skal utredes og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres 

Kontaktpersoner for informasjon om planarbeidet: 
Nils Ragnar Tvedt Prosjektleder Statens vegvesen tlf. 918 29 408 
Torun Lynnebakken Prosessleder Statens vegvesen tlf. 456 115 78 

I samsvar med plan- og bygningsloven § 4-1 og §6 i forskrift om konsekvensutredninger, legges 
planprogrammet ut til offentlig ettersyn i perioden 27.02.2017 til 28.04.2017. Samtidig er dette 
å betrakte som et varsel om oppstart av arbeidet med kommunedelplanen, jfr. plan- og 
bygningsloven § 11-12. 

Uttalelser og innspill til planprogrammet skal være skriftlige og sendes innen 28.04.2017 til: 

Statens vegvesen Region Sør, Serviceboks 723 Stoa, 4808 Arendal 
eller som e-post til: firmapost-sor@vegvesen.no  

Merk innspill med «Kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Sandnes» 

 

Kristiansand, 27.02.2017 

Ingunn Foss 

Avd. direktør 

Statens vegvesen Region Sør, Prosjektavdelingen  
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 Innledning 

 Formålet med planprogrammet og planarbeidet 

Formålet med planarbeidet er å danne grunnlaget for valg av korridor for ny E39 mellom Lyngdal 
vest i Vest-Agder og Sandnes i Rogaland. Statens vegvesen skal planlegge korridor for ny E39 
i et helhetlig vegnett inkludert kryss, tilførselsveger og sideanlegg som døgnhvileplass, 
kollektivknutepunkt, kontrollplasser, driftsplasser og rasteplass. 

Planarbeidet gjennomføres i henhold til plan- og bygningsloven som statlig plan med Kommunal 
og moderniseringsdepartementet (KMD) som planmyndighet. Planarbeidet vil få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn, og skal utredes i samsvar med forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven (FOR-2014-12-19-1726). Som 
ledd i dette skal det utarbeides forslag til planprogram. 

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, og avklare rammer og premisser for 
arbeidet. Det skal gis oversikt over hvilke alternative korridorer som skal utredes, tema og 
problemstillinger som er knyttet til planarbeidet, og hvilke konsekvensvurderinger som må 
utføres for å klargjøre vesentlige virkninger av ny E39. Planprogrammet skal også presentere 
opplegg for informasjon og medvirkning fra befolkningen og interessenter.  

I høringsfasen for planprogrammet ønskes primært innspill om:  

 Planavgrensningen og foreslåtte korridorer 
 Aktuelle utredningstemaer 
 Verdier og interesser som kan bli berørt av planen 

I planarbeidet vil man benytte begrepet korridor i stedet for linje for å ha frihet til å justere og 
optimalisere løsningene etter hvert som detaljeringsgraden øker. Korridorbredden forventes å 
bli betydelig smalere, og få varierende bredde i planforslaget, som resultat av 
konsekvensutredningen og vegteknisk optimalisering. Kartene i planprogrammet viser 
foreløpige tunnel- og brulengder. I det videre arbeidet vil dette optimaliseres ettersom 
kunnskapen øker.  

Korridoren som til slutt blir anbefalt i planforslaget, skal støtte opp under målene for 
planarbeidet. Korridoren som blir besluttet skal detaljeres videre gjennom reguleringsplan etter 
plan- og bygningsloven. 

Med utgangspunkt i innkomne høringsuttalelser og kunnskap om korridorene, vil det ved 
fastsettelsen av planprogrammet bli besluttet om noen av de foreslåtte korridorer skal 
utgå.  



 

 
 

     Side 7 av 80
 

 Bakgrunn for planarbeidet 

E39 mellom Kristiansand og Stavanger er en del av nasjonal transportkorridor 3 Oslo - Kristian-
sand - Stavanger. I tillegg inngår E39 i det transeuropeiske transportnettverket (TEN-T) via 
fergeforbindelsen Kristiansand – Hirtshals. Dagens E39 på strekningen har dårlig standard i 
forhold til sin funksjon som overordnet riksveg og europaveg. Vegen har mange avkjørsler og 
randbebyggelse, det er krappe svinger og stigninger som kan være en fare for trafikksikkerheten 
generelt, og spesielt om vinteren. Vegen har en høy tungbilandel og mange møteulykker. 

Figur 1-1. Landskap fra Dalane. Bjerkreimsvassdraget til venstre i bildet, dagens E39 til høyre. (Bilde: 
Kjell Inge Søreidet) 
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Figur 1-2. Oversiktskart dagens veg. 
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 Avklaring av planområde og standard  

I 2011 ble det gjennomført konseptvalgutredning (KVU) for strekningen E39 Søgne – Ålgård.1 
KVU anbefalte å gå videre med Midtrekkverkskonseptet: firefelts veg mellom Søgne og 
Vigeland, og to-tre felts veg med midtrekkverk og 90 km/t mellom Vigeland og Ålgård. KVU´en 
har vært gjennom en ekstern kvalitetssikring2 som støttet opp under KVU´ens anbefalinger med 
de premisser som var gitt for utredningene. Som følge av krav til tunnelsikkerhet skal tunneler 
under 500 m ha midtrekkverk, mens tunneler over 500 skal ha doble løp når trafikkmengden 
overstiger 8000 kjøretøy/døgn. Det inngikk i vegvesenets reviderte anbefaling etter høring. 

I tråd med vegvesenets reviderte anbefaling besluttet regjeringen 13.03.2013 «at videre 
planlegging for utbygging på E39 Søgne-Ålgård skal ta utgangspunkt i Midtrekkverkskonseptet. 
Alle tunneler som ikke bygges med midtrekkverk, skal planlegges for to løp i tråd med Statens 
vegvesens reviderte anbefaling» Det innebærer for strekningen Lyngdal vest-Sandnes, 2-3 felts 
veg med 90 km/t skiltet hastighet. 

Samferdselsdepartementet ba i brev datert 16.06.2014 om at det i planarbeider for E39 Søgne 
– Ålgård planlegges med sikte på firefelts veg som langsiktig løsning3. I november 2014 
presiserte samferdselsdepartementet i brev til Vegdirektoratet at nye motorveger skal 
planlegges for 110 km/t4. Videre besluttet samferdselsdepartementet i mai 2015 å utvide 
utredningsarbeidet med en ytre korridor over Høg-Jæren («Jærlinja»)5.  

I brev med beslutning om bruk av statlig plan, skrev kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 26.05.2016: "På bakgrunn av drøftinger med 
samferdselsdepartementet og Finansdepartementet mener kommunal- og 
moderniseringsdepartementet at det ikke nå kan konkluderes med at Jærlinja bør tas med i 
kommunedelplanarbeidet. Departementet vil ikke motsette seg at løsninger basert på Jærlinja 
inngår når planprogrammet skal sendes på høring. En beslutning om Jærlinja skal være med i 
det videre planarbeidet, tas likevel først når planprogrammet har vært på høring og fastsettes 
av kommunal- og moderniseringsdepartementet"  

Som grunnlag for beslutning om vegstandard og hvilke korridorer som skal være med i 
planprogrammet, er det utarbeidet et notat «Faglig underlag til planprogram. Vegstandard-
trafikk-samfunnsnytte» hvor det er utført beregninger for prognoseåret 2050. Notatet er vedlagt 
til orientering, og nærmere omtalt i 1.3.2. Basert på regjeringens beslutning ovenfor, krav om 
doble tunneler når trafikkmengden passerer 8000 kjøretøy/døgn, krav om full 4-feltsveg med 
ÅDT over 12.000 kjøretøy/døgn, samt nye beregninger for prognoseår 2050, legges det til grunn 
4-felts standard og skiltet hastighet 110 km/t i planarbeidet. 
 
Statens vegvesen melder dermed oppstart av arbeid med kommunedelplan i områdene som er 
avgrenset av korridorene i Figur 1-3. Det ligger som premiss for planleggingen at 

 Vegen planlegges for fire felt med dimensjonerende hastighet 110 km/t 
 Korridorer over Høg-Jæren presenteres i planprogrammet, men om de skal tas med i 

det videre planarbeidet, besluttes i forbindelse med fastsettelse av planprogrammet 
etter høring 

 Planleggingen legger til rette for evt. utbygging av 2-3 felt og 90 km/t som mulig første 
trinn i trinnvis utbygging til fire felts veg 

                                                      
1 Konseptvalgutredning E39 Søgne–Ålgård. Statens vegvesen 27.5.2011. 
2 Kvalitetssikring av konseptvalgutredning: E39 Søgne-Ålgård. Vista Analyse og Holte Consulting 30.3.2012 
3 Brev fra samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 16.6.2014: Videre planlegging for utbygging av E39 Søgne – 
Ålgård. 
4 NA-rundskriv 2015/2 fra Vegdirektoratet - Fartsgrenser og motorveger – Ny dimensjoneringsklasse for motorveg med 
fartsgrense 110 km/t 
5 Brev fra samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet 12.2.2015: Vurdering av alternativ trasé E39 Sandnes-
Flekkefjord. 
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Figur 1-3: Statens vegvesen melder oppstart av planarbeid i område som dekkes av korridorene. I forslag 
til kommunedelplan vil korridorbredden bli betydelig redusert. 
 

 Siling av korridorer 

Det er utarbeidet en silingsrapport. Formålet med den er å vise prosessen som ligger bak de 
foreslåtte korridorene i planprogrammet. Det er et mangfold av alternativer som er vurdert, og 
silt ut etter gitte kriterier som måloppnåelse, trafikkgrunnlag, teknisk gjennomførbarhet, økonomi 
og konfliktpotensial i forhold til natur og miljø. Silingen er omtalt i kp. 5.1 og silingsrapporten 
følger som vedlegg til planprogrammet. 

 Notat med faglig underlag til planprogram 

Som faglig underlag til planprogrammet er det utarbeidet et notat der trafikkgrunnlag, 
investeringskostnader og samfunnsøkonomisk nytte er beregnet for  

 4-feltsveg og 110 km/t skiltet hastighet 
 2-3-felts veg og 90 km/t skiltet hastighet  

Disse beregningene er utført for seks eksempellinjer innenfor tre hovedkorridorer som vist i figur 
1-3. Alle disse eksempellinjene har en linjeføring og kurvatur tilpasset 110 km/t skiltet hastighet  

Det er også beregnet trafikktall, investeringskostnader og samfunnsøkonomisk nytte for en 2-3-
felts veg og 90 km/t, i en korridor som er sammenlignbar med det vedtatte 
midtrekkverkskonseptet i KVU. En slik linje får noe mykere kurvatur og kan tilpasses noe bedre 
til landskapet.  

Det presiseres at notatet ikke er en komplett utredning, da viktige tema som ikke-prissatte 
miljøvirkninger og andre samfunnsmessige virkninger, ikke er inkludert. Investeringskostnadene 
i fagnotatet er basert på foreløpige eksempellinjer som vil bli bearbeidet videre i 
utredningsarbeidet. 
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 Overordnete føringer 

Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planarbeidet, planområdet, viktige 
problemstillinger for miljø og samfunn og hvordan dette skal framskaffes. Det skal også 
redegjøres for prosessen og medvirkningsmulighetene. Dette følger av §5 og 6 i forskrift om 
konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven. 

Nasjonale planer og føringer  

Den offisielle og vedtatte nasjonale samferdselspolitikken er samlet framstilt og oppsummert i 
Nasjonal Transportplan (NTP). I tillegg foreligger det en rekke retningslinjer og føringer for 
planlegging etter plan- og bygningsloven.  Dette gjelder både i forhold til innhold, planprosess 
og medvirkning. Disse vil legges til grunn i arbeidet med E39.  

I tillegg til plan- og bygningsloven med forskrifter, foreligger det en rekke nasjonale retningslinjer, 
rundskriv og mål for ulike tema. Disse blir omtalt nærmere senere i dette kapittelet.  Hoved-
trekkene i disse er også nedfelt i nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
sist vedtatt i 2015.  

En kort omtale av nasjonal transportplan og nasjonale forventninger gis nedenfor. 

Nasjonal transportplan  

Planleggingen av ny E39 Lyngdal vest - Sandnes skal bygge på nasjonale overordnede mål for 
transportpolitikken, slik det bl.a. er nedfelt i Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023:6 

Tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets 
behov for transport og fremmer regional utvikling. 

Følgende hovedmål gjelder for transportpolitikken, slik de er formulert i nasjonal transportplan 
2014-2023: 

 Bedre framkommelighet og reduserte avstandskostnader for å styrke konkurranse-
kraften i næringslivet, og for å bidra til å opprettholde hovedtrekkene i bosettings-
mønsteret 

 En visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med drepte eller hardt skadde i 
transportsektoren 

 Begrense klimagassutslipp, redusere miljøskadelige virkninger av transport, samt bidra 
til å oppfylle nasjonale mål og Norges internasjonale forpliktelser på helse- og 
miljøområdet 

 Et transportsystem som er universelt utformet 

I nasjonal transportplan er det en hovedprioritering å bygge ut et sammenhengende 
europavegnett med lengre sammenhengende strekninger med god og sikker standard.  E39 er 
blant disse (NTP s.17).  

I transportetatenes grunnlagsdokument til ny NTP 2018-2029 som ble lagt fram i mars 2016, 
bygges det videre på disse målene konkretisert gjennom tre hovedmål7: 

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

redusere andre negative miljøkonsekvenser 

                                                      
6 Meld. St. 26 - 2012-2013 Nasjonal transportplan 2014-2023. Samferdselsdepartementet 12.4.2013. 
7 Grunnlagsdokument Nasjonal transportplan 2018-2029. Avinor, Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen. 
8.3.2016 
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Ny nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 skal legges fram som melding til Stortinget 
for behandling våren 2017. 

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 6-1 legger regjeringen hvert fjerde år fram nasjonale 
forventninger til regional og kommunal planlegging som grunnlag for å fremme en bærekraftig 
utvikling. Ny utgave av Nasjonale forventninger til planlegging ble vedtatt i 20158. Forventnings-
dokumentet er retningsgivende for hva regjeringen mener er viktig at fylkeskommuner og 
kommuner legger vekt på i sin planlegging etter plan- og bygningsloven, men er også relevant 
for statens egne planer innen arealbruk og samferdsel. Dokumentet omhandler forventninger til 
gode og effektive planprosesser, planlegging for bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 
generelt, samt forventninger til attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder. 

For transport mellom byområder understrekes betydningen av å utvikle et «moderne og 
fremtidsrettet transportsystem, som gjør trafikkavviklingen raskere, sikrere og mer miljøvennlig. 
Mellom regioner er det behov for mer effektive veg og jernbaneforbindelser». 

Aktuelt lovverk og regelverk 

Innhold og prosesser for planlegging av større veganlegg er regulert gjennom flere lover 
forskrifter og retningslinjer. De mest aktuelle er   

 Lov om planlegging og byggesaksbehandling - plan- og bygningsloven (LOV-2008-06-
27-71) med forskrifter, bl.a. Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2014-12-19-
1758). 

 Lov om vegar – vegloven (LOV-2013-06-21-100 fra 01.01.2016) 
 Lov om forvaltning av naturens mangfold – naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) 

med forskrifter 
 Lov om kulturminner - kulturminneloven (LOV-2015-06-19-65) med forskrifter 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging.  
 Rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag (T-1078) 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

I tillegg vil Statens vegvesen sitt regelverk for vegplanlegging bl.a. om standard og sikkerhet, 
planinnhold og planprosesser bli lagt til grunn. 

Overordnede føringer for Nye Veier AS 

Som følge av etableringen av Nye Veier AS, er det besluttet at selskapet skal stå for regulering, 
prosjektering, bygging og drift av vegen når korridoren er vedtatt. Nye Veier AS har disse 
overordnete føringene: 

 Stortingsmelding 25 (2014-2015) På rett vei 
 Rammeavtale mellom samferdselsdepartementet og Nye Veier AS 
 Avtale mellom Statens vegvesen og Nye Veier AS 

 

 

                                                      
8 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 
12.6.2015 
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 Regionale og lokale planer 

Planarbeidet for E39 på strekningen går gjennom to fylker og berører regionale planer.  

Vest-Agder 

Et utvalg av de antatt mest sentrale regionale planene i Vest-Agder: 

 Regionplan Agder 2020 
 Regional plan for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet 2014-2020, med temakart over 

regionalt viktige og svært viktige friluftsområder i Vest-Agder 
 Listerplanen – fylkesdelplan (2006) 
 Fylkesdelplan for senterstruktur og lokalisering av handel og tjenester i Vest-Agder 

(2003) 
 Regional plan for samferdsel i Vest-Agder 2015-2020 (høringsutkast) 
 Regional transportplan Agder 2015-2027  
 Strategi for de historiske sørlandsbyene i Vest-Agder (2015) 
 Strategiplan for trafikksikkerhet Agderfylkene 2014-2017 

Rogaland 

Et utvalg av de antatt mest sentrale regionale planene i Rogaland: 

 Fylkesdelplan for areal og transport i Dalane 2005-2015 
 Regionalplan for Jæren 2013-2040 
 Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2008-2019 
 Fylkesdelplan for vindkraft i Rogaland, ytre del (2009) 
 Fylkesdelplan for byggeråstoff på Jæren 
 Fylkesdelplan for friluftsliv og naturforvaltning (FINK), (under revisjon) 
 Interkommunal kommunedelplan for Bybåndet sør, plan for arealutvikling i Time, Klepp 

og Sandnes kommuner 
 Bypakke Nord-Jæren 
 Utbyggingspakke Jæren 

I Rogaland er det veg- og jernbaneplaner under arbeid som kan få berøring med ny E39: 

 Reguleringsplan for tverrforbindelsen rv. 44 Skjæveland-E39 Bråstein  
 Reguleringsplan for fv. 44 Braut-Bryne  
 Reguleringsplan for dobbeltspor for Jærbanen mellom Sandnes og Nærbø 
 Reguleringsplan for E39 Ålgård-Hove 
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Blant de regionale og interkommunale planene som kan ha størst direkte kontaktflate mot 
framtidig E39 er kommunedelplanen for 
Bybåndet sør, Bypakke Nord-Jæren og 
Utbyggingspakke Jæren. Disse omtales 
derfor nærmere nedenfor. 

Interkommunal kommunedelplan for 
Bybåndet sør 

Bybåndet sør er en interkommunal kom-
munedelplan for Sandnes, Klepp og Time.9 
Planen omfatter arealer fra Ganddal i nord 
til Lye i sør for utbyggingsområder som skal 
bygges ut de neste 25 årene. Planen 
omtales særskilt her fordi aktuelle 
korridorer for ny E39 inn mot Time og 
Sandnes kommuner kan komme i berøring 
med kommunedelplanen. 

Kommunedelplanen er en oppfølging av 
fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på 
Jæren hvor det åpnes for framtidige byut-
vikling som forlengelse mot sør av 
bybåndet Stavanger-Sandnes. Den inter-
kommunale kommunedelplanen ble vedtatt 
i 2013 og inngår i kommunenes areal-
strategier med felles grep om arealutvikling 
for bolig, næring, grønnstruktur, transport-
system og kollektivløsninger. I den grad ny 
E39 vurderes over Jæren kan en trase 
komme i berøring med de søndre delene av 
planen. I denne delen av arealplanen er 
arealene i hovedsak disponert til landbruks- 
natur- og friluftsformål. Eventuelt inngrep i 
planområdet og omfanget av dette, vil bli avklart under planutformingen av ny E39. 

                                                      
9 https://www.sandnes.kommune.no/Globalmeny/om-kommunen/Styringsdokumenter-og-planer/Styringsdokumenter-
og-planer/Kommuneplan-for-Sandnes-2015-2030/Interkommunal-kommunedelplan-Bybandet-sor/ 

Figur 1-4. Utsnitt av Regionplan for Jæren med plan-
grense for Bybåndet sør tegnet inn. 
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Bypakke Nord-Jæren 

Dagens bompengepakke på Nord-Jæren 
skal erstattes av Bypakke Nord-Jæren10. 
Bypakke Nord-Jæren er grunnlaget for 
en bymiljøavtale mellom de fire 
kommunene på Nord-Jæren Randaberg, 
Stavanger, Sola og Sandnes, Rogaland 
fylkeskommune og staten. I tillegg til en 
avtale om finansieringsordning, omfatter 
bymiljøavtalen også prioritering av tiltak. 
Bypakken har to hovedmål: Nullvekst i 
personbiltrafikken i byområdet på Nord-
Jæren, og god framkommelighet for alle 
trafikantgrupper, der hovedvekten er på 
kollektiv, sykkel, gange og nærings-
transport.  

I den grad ny E39 må samordnes med 
foreslåtte tiltak i bypakken, tas dette opp 
som del av planutformingen.  

Ny E39 vil gi bedre framkommelighet for 
trafikk fra sør inn mot Nord-Jæren. 
Trafikale virkninger i forhold til mål om 
nullvekst i personbiltrafikken vil bli 
dokumentert og analysert i planarbeidet.  

En firefelts tverrforbindelse mellom rv. 44 
fra Ganddal i Sandnes kommune til nytt 
kryss med E39 ved Bråstein, er ett av 
prosjektene i Bypakke Nord-Jæren. 
Krysset ved Bråstein inngår også i plan 
for ny E39 Ålgård-Hove. Arbeid med kommunedelplan for Tverrforbindelsen pågår, og vedtak 
ventes innen utgangen av 2017. Hovedmål er å få en effektiv forbindelse mellom E39 og 
målepunkter på Jæren. Vegen er spesielt viktig for gods- og næringstrafikk mellom dagens E39 
og godsterminalen på Ganddal.  Dersom korridor for ny E39 kommer over Jæren, vil denne 
komme i direkte berøring med Tverrforbindelsen. Forholdet mellom Tverrforbindelsen og E39 
blir vurdert som en del av planprosessen. 

Ny E39 Ålgård-Hove inngår også i Bypakke Nord-Jæren. Arbeidet med reguleringsplan startet 
våren 2016 basert på vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning. Planen innebærer 
oppgradering av dagens E39 til fire-felt med 100 km/t fra øst for Ålgård i Gjesdal kommune til 
Hove i Sandnes kommune.  

                                                      
10 Rogaland fylkeskommune, www.rogfk.no. 

Tverrfor‐

bindelsen  

Figur 1-5. Planlagte større tiltak i Bypakke Nord-Jæren. 
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Utbyggingspakke Jæren 

Utbyggingspakke Jæren11 er en bom-
pengepakke for kommunene Time, Klepp 
og Hå. Formålet med utbyggingspakken 
er å gi bedre framkommelighet for alle 
trafikantgrupper. Pakken omfatter tiltak på 
hovedvegnettet, fv. 44, fv. 504 og fv. 505. 
Det er også planer for tiltak for kollektiv, 
sykkel, trafikksikkerhet og miljø, i tillegg til 
dobbeltspor på Jærbanen fra Sandnes til 
Nærbø.  

Flere av vegtiltakene i utbyggingspakke 
Jæren kan fungere som tilknytningsveg til 
ny E39. Avklaring av dette blir tatt opp 
som en del av planutformingen. I trafikk-
analysene vil også potensiell konkur-
ranseflate mellom Jærbanen og E39 bli 
analysert. 

 

 Helhetsbilde av trafikksystemet på Jæren og Nord-Jæren 

De pågående store planprosessene på Nord-Jæren griper inn i hverandre på flere måter når 
det gjelder trafikksystem og -fordeling.  

Dette gjelder spesielt forholdet mellom midtre og ytre korridor av ny E39, og planer under 
Bypakke Nord-Jæren, Utbyggingspakke Jæren, reguleringsplan for dobbeltspor på Jærbanen 
mellom Sandnes og Nærbø, og kommunedelplan for tverrforbindelsen Gandal-Foss Eikeland, 
og videre til Bråsteinskrysset, og reguleringsplan for Hove-Ålgård. Til forskjell fra ytre og midtre 
korridoralternativ for E39, har Bypakkeprosjektene og Utbyggingspakke Jæren med sin 
forankring i Regionplan for Jæren og KVU for transportsystemet på Jæren, tatt høyde for 
målsetning om nullvekst innen byområdene på Nord-Jæren (Sola, Randaberg, Sandnes og 
Stavanger). Rekkefølge på realisering av de ulike prosjektene vil påvirke det totale 
trafikksystemet, og bestemmer hva som legges inn i 0-alternativet i konsekvensutredningen for 
E39 Lyngdal vest-Sandnes. Se videre omtale av 0-alternativet i avsnitt 5.5. Forholdet mellom 
de ulike planprosessene vil utredes i henhold til 0-alternativet for E39 Lyngdal vest-Sandnes.  

Andre kommunale vedtak og føringer 

Avhengig av framtidig korridorvalg kan E39 direkte berøre kommunene Lyngdal, Kvinesdal, 
Flekkefjord, Lund, Bjerkreim, Eigersund, Hå, Klepp, Time, Gjesdal og Sandnes. Alle disse 
kommunene har sine vedtatte kommuneplaner og reguleringsplaner. Det ferdig utbygde tiltaket 
vil også ha betydning for nabokommuner.  

Vedtatte og pågående planarbeider langs korridorene vil bli vurdert ut fra sin relevans til E39-
prosjektet. I den endelige planbeskrivelsen og konsekvensutredningen vil bl.a. tilliggende 
arealer langs E39 bli vurdert ut fra sin nåværende eller planlagte arealstatus. Dette gjelder 
spesielt for kommuneplannivået. Forhold til reguleringsplaner vil bli vurdert i den grad E39 
eventuelt blir liggende i nærheten av tettbygde strøk. 

                                                      
11 http://www.rogfk.no/Vaare-tjenester/Samferdsel/Utbyggingspakke-Jaeren 

Figur 1-6. Større vegprosjekt i Utbyggingspakke Jæren. 
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Figur 1-7: Oversikt over kommuner i området.  

 Eksisterende og planlagte energianlegg 

Mellom Lyngdal og Sandnes ligger det flere større energianlegg. I tillegg er det planlagt og gitt 
konsesjon for flere anlegg. Eksisterende anlegg omfatter bl.a. Statnetts transformatorstasjon 
nord for Egersund med tilknyttede 300 kV ledninger som er viktige for kraftforsyningen til Sør-
Rogaland. Også øst for Ålgård går en 300 kV ledning til Sandnes som forsyner Nord-Jæren. 
Statnett planlegger ny transformatorstasjon i nærområdet til E39 nord for Ålgård. Også Lyse 
Elnett arbeider med ulike alternativer for en ny 132 kV stasjon nordøst i Klepp kommune.  

Det foreligger flere konsesjoner for vindkraftanlegg i området. Noen av disse har kommet langt 
i sin planlegging og gjennomføring, mens andre er i tidlig planfase.  

Det er igangsatt dialog med disse aktørene med tanke på å koordinere planleggingen. 

 Mål 

Statens vegvesen har fastsatt samfunnsmål, effektmål og resultatmål for prosjektet. 

 Samfunnsmål 

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

Å tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker samfunnets 
behov for transport og fremmer regional utvikling. 

Herunder: 

Regjeringen vil i planperioden særlig prioritere å øke trafikksikkerheten, forbedre framkommelig-
heten og reduserer avstandskostnadene. 



 

 
 

     Side 18 av 80
 

 Effektmål 

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

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

normalt for en 4-felts veg 

 

 Resultatmål for planarbeidet 

Planarbeidet skal ende opp med vedtatt kommunedelplan med konsekvensutredning som 
fastlegger følgende: 

 Korridor for ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Sandnes 
 Plassering av toplanskryssene 
 Fastlagte korridorer for tilførselsveger 
 Fastlagt plassering av vegserviceanlegg 

 

 

Figur 1-8: Fra dagens E39. Teistedalstunnelen ved Opofte, øst i Kvinesdal kommune. Mot vest. 
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 Organisering og medvirkning 

 Planprosess og framdrift  

Dette planprogrammet gjør rede for formålet med planarbeidet, hvordan og når planprosessen 
skal gjennomføres, og hvilke vegkorridorer og temaer som skal utredes innenfor planområdet, 
og hvordan dette skal utføres.  

Statens vegvesen vil lage et notat med oppsummering av og kommentarer til høringsuttalelsene 
som en del av grunnlaget for videre behandling og fastsetting av planprogram i kommunal- og 
moderniseringsdepartementet. 

Forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning er planlagt lagt ut til offentlig ettersyn 
høst 2017. 

 

Figur 2-1. Planlagt fremdrift.  

 Organisering av prosjektet 

 Statlig plan 

I nasjonal transportplan 2014–2023 ble det lagt fram kriterier for når det kan være aktuelt med 
statlig plan etter plan- og bygningsloven: 

 Det er viktig med rask gjennomføring av planprosessen 
 Det er større prosjekt som berører to eller flere kommuner, og der det er stor uenighet 

mellom kommunene i valg av løsning 
 Det er store konflikter mellom lokale, regionale og nasjonale interesser 
 Det er et ønske fra lokale myndigheter at planen behandles som statlig plan 

Statens vegvesen har anbefalt at planarbeidet gjennomføres som statlig plan. Dette er 
begrunnet med at det er behov for å redusere risiko for konflikt mellom kommunene om 
korridorvalg med resulterende forsinkelse av planarbeidet. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har, etter anmodning fra samferdselsdepartementet besluttet at 
planen skal gjennomføres som statlig plan12 

Statlig kommunedelplan forutsetter gode prosesser med lokale og regionale myndigheter. Lokale 
myndigheter vil også være viktig kunnskapskilde for planarbeidet. Samarbeid med lokale og regionale 

                                                      
12 Brev fra Kommunal og moderniseringsdepartementet til samferdselsdepartementet 26.5.16: Anmodning om bruk av 
statlig plan - E39 Lyngdal Vest-Sandnes 
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myndigheter ivaretas gjennom en ekstern samarbeidsgruppe og koordineringsgruppe (9

 

Figur 2-2). 

Statlig plan innebærer at staten ved kommunal- og moderniseringsdepartementet er 
planmyndighet og fastsetter planprogrammet. Når planforslag med konsekvensutredning 
foreligger, sendes det til høring og offentlig ettersyn. På grunnlag av planforslag med 
konsekvensutredning og innkomne høringsuttalelser, vil departementet vedta planen. Statens 
vegvesen tar hånd om den forberedende prosessen og utredningsarbeidet.  

Statlig plan innebærer at 

 Kommunal- og moderniseringsdepartementet er planmyndighet 
 Kommunene er høringsparter 
 Medvirkning er som ved kommunal plan 
 Det ikke er anledning til å reise innsigelse 

Planvedtak kan ikke påklages. 

Samferdselsdepartementet 
(SD)

Vegdirektoratet

Fagmyndighet

Statens vegvesen 

Region sør

Prosjekteier

Koordineringsgruppe

Kommunene m pol. og adm. ledelse

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Rogaland

Vest-Agder og Rogaland 
fylkeskommuner med pol. og adm. 

ledelse

Nye Veier AS

Statens vegvesen Region vest

Statens vegvesen 

Prosjektgruppe med interne 
ressurser og konsulenter

Intern samarbeidsgruppe

Statens vegvesen region sør

Statens vegvesen region vest

Nye Veier AS

Ekstern samarabeidsgruppe 

med fagpersoner fra

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Nye Veier AS

Statens vegvesen Region vest

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

(KMD)

Planmyndighet
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 Prosessen etter at kommunedelplan er vedtatt 

Ved oppretting av det statlige utbyggingsselskapet Nye Veier AS i 201513, ble strekningen E39 
Lyngdal Vest – Sandnes en del av selskapets prosjektportefølje. Ansvar for utarbeiding av 
reguleringsplan, prosjektering, kontrahering og bygging, samt drift og vedlikehold av ny veg vil 
ligge under Nye Veier AS. 

 

 

                                                      
13 Meld. St. 25(2014-2015): På rett vei. Reformer i veisektoren. Samferdselsdepartementet 17.4. 2015 
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9

 

Figur 2-2. Organisering av prosjektet 

 Opplegg for medvirkning 

Annonsering i lokale media 

Vegprosjektet har egen nettside på www.vegvesen.no/Europaveg/e39lyngdalsandnes.Her 
legges informasjon om planarbeidet ut fortløpende.  

Utlegging av planprogram til offentlig ettersyn er annonsert på kommunenes nettsider, 
vegvesenets nettside, og på prosjektets facebookside www.facebook.com/E39SorVest/. Det vil 
også bli annonsert i lokale aviser.  

Informasjonsmøter og «åpne kontordager» 

Det skal arrangeres serier av åpneinformasjonsmøter på utvalgte steder i planområdet i 
forbindelse med milepæler. Det vil være anledning til å delta på fellespresentasjon om 
prosjektet. Under de åpnekontordagene kan interesserte og berørte få informasjon om 
prosjektet og stille spørsmål og bli oppdatert av prosjektmedarbeidere.  

Samferdselsdepartementet 
(SD)

Vegdirektoratet

Fagmyndighet

Statens vegvesen 

Region sør

Prosjekteier

Koordineringsgruppe

Kommunene m pol. og adm. ledelse

Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder

Fylkesmannen i Rogaland

Vest-Agder og Rogaland 
fylkeskommuner med pol. og adm. 

ledelse

Nye Veier AS

Statens vegvesen Region vest

Statens vegvesen 

Prosjektgruppe med interne 
ressurser og konsulenter

Intern samarbeidsgruppe

Statens vegvesen region sør

Statens vegvesen region vest

Nye Veier AS

Ekstern samarabeidsgruppe 

med fagpersoner fra

Kommunene

Fylkeskommunene

Fylkesmennene

Nye Veier AS

Statens vegvesen Region vest

Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 

(KMD)

Planmyndighet
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Tabell 2.1. Møte- og informasjonsopplegg i planprogram- og utredningsfasen 

Møte type Deltagere og målgruppe Frekvens 

Koordineringsgruppen Kommunale og 
fylkeskommunale politikere og 
ledere i administrasjonen 
Fylkeskommunene 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-
Agder 
Fylkesmannen i Rogaland  
Nye Veier AS 

To møter pr år 

Ekstern samarbeidsgruppe Kommunale saksbehandlere 
Vest-Agder fylkeskommune 
Rogaland fylkeskommune 
Fylkesmannen i Aust- og Vest-
Agder 
Fylkesmannen i Rogaland 

Fire møter pr år 

Åpne informasjonsmøter på 9 steder 
med fellespresentasjon og «åpen 
kontordag» 
 

Publikum, grunneiere, 
foreninger 

Et møte hvert sted om 
planprogram og et om 
kommunedelplanen  

Særmøter  Sektormyndigheter og berørte 
instanser  

Ved behov 

 Møte med kommunene  
 

Administrasjon og politikere Et møte hvert sted om 
planprogram og et om 
kommunedelplanen 

Supplerende informasjon og dialog  
via nettmøter, video, Facebook og 
nettsiden til Statens vegvesen 

Alle interesserte Kontinuerlig 

 

Ekstern samarbeidsgruppe ivaretar funksjonen til regionalt planforum i dette planarbeidet. 

Barn og unges interesser i planarbeidet ivaretas gjennom barn og unges talsperson i plansaker, 
jf. rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging 
(https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146?q=rpr barn og unge). 

Nærinfo 

I forbindelse med viktige milepæler vil det utarbeides brosjyre og nyhetsbrev. Disse blir 
tilgjengeliggjort i forbindelse med informasjonsmøter, og skal gi en kort innføring i status for 
planarbeidet.   Nærinfo blir også gjort tilgjengelig i utskriftsvennlig format på nettsiden og på 
Facebook. 

Video 

Det vil bli utarbeidet presentasjonsvideoer til bruk i møter og på nettsiden, i forbindelse med 
høring av planprogram og høring av planforslaget. 
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 Videre prosess 

Kommunedelplan med konsekvensutredning 

Det videre arbeidet med kommunedelplanen vil foregå i samsvar med fastsatt planprogram. 
Kommunedelplanen planlegges vedtatt våren 2018. 

Reguleringsplan 

Nye Veier AS overtar ansvaret når kommunedelplanen er vedtatt og arbeidet med 
reguleringsplan tar til. 

 

Figur 2-3: Fra dagens E39 ved Drangeid i Flekkefjord kommune (foto: Øystein Skofteland) 
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 Utredningsområdet – dagens situasjon 

 Oversikt 

 

Utredningsområdet strekker seg fra Lyngdal vest i heiområdene vest for Fedafjorden i Vest-
Agder, til Sandnes i Rogaland.  

I Vest-Agder og Rogaland fylke kan 11 kommuner i varierende grad bli direkte berørt av plan-
arbeidet. Virkningene av dette planarbeidet strekker seg langt ut over utredningsområdet, men 
det er ikke hensiktsmessig å utvide beskrivelse av dagens situasjon til å gjelde hele 
influensområdet. Utredningsområdet er delt inn i tre delområder som svarer til regionene Lister, 
Dalane og Jæren. 

 

Tabell 3.1. Kommuner som er direkte berørt av planarbeidet med folketall per 1.1.2016 fordelt på regioner. 

Vest-Agder Rogaland 

Lister  Dalane   Jæren   

Lyngdal 8 497 Lund 3 243 Hå 18 591 

Kvinesdal 5 981 Bjerkreim 2 825 Time 18 572 

Flekkefjord 9 006 Eigersund 14 942 Klepp                  18 970 

  Gjesdal 11 853 

  Sandnes 75 820 

Figur 3-1: Utredningsområdet 
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 Befolkning og næringsliv 

Den største befolkningskonsentrasjonen er i nord-vest og omfatter deler av det sammen-
hengende byområdet Stavanger-Sandnes. Med unntak av Nord-Jæren er befolkningen 
konsentrert i tettsteder i relativt stor avstand fra hverandre med til dels tynt befolkede områder i 
mellom. Utenfor tettstedene er befolkningen spredt i et mønster som grovt sett følger de viktigste 
vegforbindelsene i området. 

E39 skal betjene transportbehovet mellom Kristiansand som landsdelssenter for Sørlandet, og 
Stavanger som tyngdepunkt for Sør-Vestlandet, i tillegg til befolkningen innen utrednings-
området. De to byregionene har henholdsvis ca. 140.000 og 230.000 innbyggere og er sentrum 
for et større regionalt arbeids- og servicemarked. 

Tabell 3.2. Viktige byer og tettsteder i influensområdet til planarbeidet. Folketall i tettstedene per 1.1.2015 
(Kilde: SSB 2015) 

 

Vest-Agder Rogaland 

Lister Dalane Jæren 

Flekkefjord  6 050 Egersund 11 470 Stavanger/Sandnes  210 870 

Lista 6 404* Moi  2 000 Bryne med Lyefjell 13 820 

Sira 630 Hauge  2 160 Nærbø 7 000 

Feda 400 Vikeså  1 040 Varhaug  3 110 

*Tettstedene Farsund, Vanse og Vestbygda  Vigrestad 2120 

  Ålgård/Figgjo 10 960 

  Kvernaland  7 300 

 Kleppe 8 710 

 

Figur 3-2: Befolkningstetthet (Kilde:SSB 2015) 
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Tyngdepunktene for næringslivet følger i hovedsak de samme linjene som for befolknings-
mengden. Aktiviteten er generelt større langs kysten enn langs dagens E39. Stavanger-
Sandnesområdet utgjør en av landets viktigste næringsklynger for petroleumsvirksomhet med 
store ringvirkninger for hele regionen. I tillegg til petroleumsindustrien står maritime næringer 
tradisjonelt sterkt i området. Jæren er også et av landets viktigste områder for storskala 
jordbruksproduksjon. Egersund har en av landets største fiskerihavner og med tilhørende 
virksomheter. 

Figur 3-4 illustrerer i hvilken grad de bynære 
områdene på Jæren og Sandnes dominerer syssel-
settingen i området. Denne regionen generer også 
størst transportbehov i form av pendling, gods- og 
nyttetransport. Med hele Stavangerregionen 
inkludert ville fremstillingen vært enda klarere. 

Dalane og Lister er omtrent like når det gjelder antall 
sysselsatte. Mens det er stor pendling fra Jæren til 
Sandnes og Stavanger, gjør pendlingsavstanden til 
Kristiansand på to timer fra Flekkefjord og to og halv 
time fra Egersund at pendlingsomfanget østover fra 
Lister og Dalane er mer beskjedent.  

 

 

 

 

 

 -

 20 000
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 60 000

 80 000

Lister Dalane Jæren

Antall sysselsatte per region

Figur 3-4: Sysselsetting fordelt på region
innenfor utredningsområdet. (Hele Sandnes 
kommune er inkludert i søylen som viser
sysselsetting på Jæren.) 

 

Figur 3-3: Virksomhetstetthet (Kilde:SSB, januar 2015.) 
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 Trafikksystemet  

Trafikk 

 

Det er store variasjoner i trafikk langs E39 mellom Lyngdal og Sandnes. Dagens trafikk er på 
mellom 4 - 5000 og 7 -8000 ÅDT (kjøretøy/døgn) mellom Lyngdal og Ålgård. Trafikken øker 
markert på dagens E39 fra Ålgård innover mot Sandnes til vel 20 000 i ÅDT inn mot krysset ved 
Hove.  

Langs kysten mellom Flekkefjord og Egersund er det lite bebyggelse og beskjeden trafikk. Fra 
Egersund og nordover langs fv. 44 øker trafikken fra 3000 ÅDT ved Egersund til 9 500 mellom 
Nærbø og Bryne og videre til 16-19 000 på rv. 44 inn mot E39. 

Trafikkveksten de siste fem årene har vært noenlunde lik langs E39, med noe mer vekst helt 
sør og nord. Veksten har i gjennomsnitt vært mellom 2,0 og 2,5 prosent pr år over perioden 
2010 til 2014. Trafikkveksten på fv. 44 og rv. 44 på Jæren har vært noe større med 3,5 prosent. 

 

 

  

Figur 3-5: Trafikkmengder langs hovedvegnettet. (Kilde: Nasjonal vegdatabank  mars(NVDB) mars 2016)

Figur 3-6. Parti fra E39 ved Sandnes (Kilde:Anders Håkonsen) 
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Tungbiltrafikk 

Det er stor tungbilandel på E39 med 16-20 prosent på store deler av strekningen. Det er bare 
på Jæren og inn mot Sandnes der trafikknivået er høyere, at tungbilandelen er rundt 10 prosent.  

Den store andelen tunge kjøretøy understreker betydningen E39 har for næringstrafikken. Som 
det går frem av Figur 3-7 er dagens E39 en viktig hovedåre for godstransport i regionen. Utenfor 
byområdet Stavanger-Sandnes er andelen tunge kjøretøy mellom 16 og 20 prosent, enkelte 
steder over 20 prosent. Dette er også et uttrykk for at trafikken langs E39 i stor grad er 
gjennomgangstrafikk på disse strekningene. 

 

  

Vegstandard 

Vegstandarden på dagens E39 er 
hovedsakelig tofelts veg, der enkelte 
partier har forbikjøringsfelter særlig i 
lengre stigninger. Mellom Lyngdal 
vest og Feda er det en lengre 
strekning med relativt høyere 
vegstandard. Denne strekningen ble 
åpnet i 2006 og er dermed den 
lengste strekningen med forholdsvis 
ny veg. Flere deler av E39 har 
dårligere standard enn det som kan 
forventes av en stamveg. Mellom 
Flekkefjord og Moi, særlig langs 
Lundevatnet sørøst for Moi, og 
gjennom Drangsdalen fra Moi til 
Ueland samt strekningen Helleland – 
Vikeså har E39 dårlig kurvatur og 
mange potensielt trafikkfarlige kryss 
og avkjørsler. 

Figur 3-7: Andel tungtrafikk (lange kjøretøy). Kilde: NVDB mars 2016.. 

Figur 3-8. Utfordrende parti langs Lundevatnet sørøst for Moi 
på grensen mellom Vest-Agder og Rogaland. Kilde: Google. 
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Trafikkulykker 

I perioden 2005-2015 ble det registrert 68 ulykker med drepte eller alvorlig skadde langs E39 i 
utredningsområdet. Figur 3-9 og Figur 3-10 gir et bilde av ulykkesfrekvensen per km og partier 
som har mange ulykker. Grovt sett er det flest ulykker langs strekningene med dårligst veg-
standard. Ulykkesfrekvensen er noe høyere langs fv. 44 enn E39, mens antallet alvorlige ulykker 
og dødsulykker er noe høyere langs deler av E39 enn langs fv. 44. 

 

 

 

Figur 3-9: Ulykkesfrekvens langs hovedveger i utredningsområdet i perioden 2005-2015. Kilde: NVDB
mars 2016. 

Figur 3-10: Registrerte trafikkulykker med døde eller alvorlig skadde i perioden 2005 - 2015 Kilde: NVDB 
mars 2016. 
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Jernbane 

Sørlandsbanen går gjennom utredningsområdet. Det er åtte daglige avganger mellom 
Kristiansand og Stavanger. Sørlandsbanen følger delvis en annen trasé enn E39 og utfyller 
dermed kollektivtilbudet til ulike deler av området. Jernbanen går parallelt med E39 mellom 
Helleland og Sira. Reisetid for jernbane mellom Kristiansand og Stavanger er omtrent 3 timer, 
mens bussen har en reisetid i rutetabell på ca. 3 t 50 min. 

Jærbanen utgjør ryggraden i kollektivsystemet på Jæren. I Regionalplan for Jæren er det lagt 
opp til en betydelig fortetting og vekst i stasjonsbyene langs jernbaneaksen på Jæren, spesielt 
på strekningen Sandnes-Nærbø. Dette følges opp i kommunale arealplaner. Lokaltogene går 
hver time mellom Stavanger og Egersund, hver halvtime til Nærbø og hvert kvarter til Sandnes. 

Buss 

E39 betjenes av to typer kollektivtrafikk, lokale bussruter knyttet opp mot tettstedene i området, 
og regionale bussruter mellom Stavanger, Kristiansand og Oslo. For langruter med buss er det 
per 1. april 2016 fire daglige avganger mellom Stavanger og Kristiansand på virkedager, noe 
hyppigere fredag og søndag.  

Langrutene med buss er kommersielt basert, mens kollektivtilbudet langs fv. 44 og det øvrige 
sekundærvegnettet er del av det fylkeskommunale regionale kollektivtilbudet. 

Gående og syklende 

Gang- og sykkelvegnettet er best etablert i Stavanger-Sandnesområdet og nedover på Jæren. 
Langs E39 er det et nokså sammenhengende system med gang- og sykkelveg til øst for Ålgård. 
Utover det er gang- og sykkelvegtilbudet begrenset til tettstedene i utredningsområdet.  

Utenfor tettstedene er tilbudet til syklende begrenset til å bruke vegnettet i blandet trafikk. I dette 
området er sekundærvegnettet ofte lite trafikkert og kan dermed være et godt tilbud til tur- og 
langdistansesyklister. Trafikkmengde og høy tungbilandel langs E39 tilsier at sykling i vegbanen 
her kan utgjøre et trafikksikkerhetsproblem.  

 

 

Figur 3-11: Gang og sykkelveg i planområdet. Kilde: NVDB 
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 Landskap 

Fylkeskommunen i Rogaland har utpekt såkalte «Vakre landskap i Rogaland». Vest-Agder har 
ingen slik samlet registrering eller verdivurdering. Ut ifra denne mangelfulle dekningen av 
vurderinger, har vi her i planprogrammet derfor valgt å ikke presentere det som er gjort på kart, 
men heller legge vekt på å gi en beskrivelse av hovedtrekk i landskapet i dette store og 
mangslungne området. 

Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) har gitt en overordnet beskrivelse av landskaps-
kvalitetene over hele landet i Nasjonalt referansesystem for Landskap14. Dette er benyttet som 
primærkilde i planprogrammet, jf. Figur 3-12. Lister dekker vestre deler av to landskapsregioner: 
1 Skagerakkysten og 5 skog- og heibygdene på Sørlandet. Dalane dekker region 18 
Heibygdene i Dalene og Jæren, mens Jæren omfatter landskapsregion 19 Jæren (og Lista) og 
18 Heibygdene i Dalene og Jæren.  Hver av disse regionene er delt inn i underregioner. 

 

Figur 3-12. Landskapsregioner og underregioner. Kilde NIBIO.  

Lister 

Landskapsmessing omfatter utredningsområdet innen Lister de vestre Lyngdalsfjordene, med 
fjord- og øylandskap og tettsteder som Flekkefjord, Feda og Farsund.  

Landskap kan deles i noen få hovedtyper; ytre skjærgård, indre skjærgård, storsund og fjordløp, 
samt et bakenforliggende jordbruks- og skogbrukslandskap. Kyststripen øst for utrednings-
området er kjent som landets mest utbygde og brukte båt- og rekreasjonsområde. Dette gjelder 
i mindre grad vest for Lindesnes. Store deler av regionen mangler kontakt med sjøen.   Eike-  
og edellauvskoger er et særtrekk, med furu på skrinne bergkoller.  

Beitebruket er kraftig redusert, og kratt og skog har dermed fått etablere seg fritt. På store, 
landnære øyer og i fjordløp ligger regionens boligområder, tettsteder og byer, også med en del 
sjøtilknyttet småindustri. Her er mye eldre trehus-bebyggelse med regionens hvite byer. Det er 
også enkelte større, ubebygde områder, særlig langs fjordarmer med bratte, storformede og 
ubebygde og lite farbare fjordsider. 

                                                      
14 Nasjonalt referansesystem for landskap, Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. Oskar Puschmann, NIJOS 
rapport 10/2005 
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Regionens jordbrukslandskap danner de fleste steder en overgang mellom kysten og skog-
landskapet innenfor. Skogsgårdene ligger ofte som spredte enkeltgårder, gjerne med stor 
bygningsmasse. Svært mange mindre bruk er nedlagt.  

Den indre øst-nordøstre del av utredningsområdet i Lister er en del av skog- og heibygdene i 
Vest-Agder med Kvinesdal og nordre deler av Flekkefjord kommune. Barskogen er det fremste 
kjennetegnet med en blanding av åsenes oppsprukne bergkolle- og sprekkedalstopografi og 
enkelte store daldrag.  Det er lavt, bølgende landskap hvor det særlig nede i sprekkedalene ofte 
er korte siktstrekninger med mange små landskapsrom. I vest har regionen flere store og 
langstrakte dalfører som fører ned mot kysten. 

Til tross for innslag av nakent berg, myr, våtmarker, vann og elver og spredte enkeltbruk og små 
bygder, gir likevel skogen og de gjentakene terrengformene lite variasjon. Stedvis kan det være 
langt mellom folk. Særlig i heiområdene er jordbruket i tilbakegang.  

 

Dalane 

Dalane dekkes i sin helhet av landskapsregion 
18 Heibygdene i Dalane og Jæren og utgjør 
den største landskapsregionene innenfor 
utredningsområdet. Landskapsregionene er 
delt i to underregioner Dalane (18.1) og 
Bjerkreim/Sirdalsvatnet. (18.2) Tettstedene 
Egersund, Hauge i Dalane, Bjerkreim, og Moi 
ligger her.  

Et nakent landskap med lite løsmasser gjør 
regionen til den skrinneste av samtlige 
lavlandsregioner i Norge.  Dette er mest tydelig 
i vest, der en brå og tydelig overgang til Jærens 
oppdyrkede lavslette danner en markert 
kontrast.  Dalane bærer navnet med rette med 
mange små og noen få store daler i ulike retninger. I de indre delene er daldragene mer 
parallelle. Området har et goldt, ofte skrint landskap nærmere kysten, og grønnere og frodigere 
høgheier og lange, dype daler i innlandet. De større dalene når ikke kysten slik som 
Vestlandsfjordene.   I de høyestliggende områdene kan derimot heilandskapet ha karakter av 
høyfjell, enda høyden sjelden overstiger 200 m. Den harde bergarten anortositt er spesiell for 
regionen og bidrar til noe skrinn vegetasjon. 

De meste av regionens bosetting ligger langs vassdragene i de mange små dalene, samt ved 
fjordsjøene. Her er det godt med vegetasjon, lunt og lett framkommelig.  

Fôr til husdyra ble hentet fra hei, myr og våtmark, jern og sjeldne mineraler er sprengt ut av 
berget, fisk er tatt opp fra både hav, fjorder og utallige ferskvann, jakt og fiske i heiene.  Her er 
gjengroing og tilplantning, men fortsatt er beitepreget mange steder betydelig, særlig i områder 
sørvest i regionen, som har snaue og grasrike, lysåpne heier, flere steder i kontrast til tettplantet 
granskog. 

Jæren 

Navnet Jæren betyr «en rand» eller kant innunder fjell. Jæren inneholder tre hovedlandskaps-
typer; kyst, lågland og høgland. De to første er nok de mest kjente. 

Figur 3-13. Orrestadvannet, Sokndal 
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Regionen har lange sand- og rullesteinstrender uten kyst og skjærgård som demper 
bølgerekkene inn fra Nordsjøen. Her er det høy himmel og mye vind. Stedvis ser en fremdeles 
gamle skipperhus, naust og løer. Jo nærmere en kommer Sandnes og Stavanger, jo mer 
smelter storby og tettsted sammen, og boligfelt, industri og offshorevirksomhet preger hele 
fjordlinjen, og dyrkamark som er under sterkt 
press for utbygging. 

Før var låglandet på Jæren et sletteland av 
myr, sand, aur og stein. I dag er de fleste myr-, 
sand- og grussletter oppdyrket, og morene-
jordas utallige steiner er lagt i lange og smale 
steingjerder som skiller beite fra eng, og 
eiendom fra eiendom. Mange nyere drifts-
bygninger og bolighus dominerer ofte låg-
landets tettliggende gårder. Småbølget 
terreng og åpne jorder gir ofte innsyn til 
ruvende tun, men mange er også skjult bak 
vegetasjonskanter. 

 

 

Figur 3-14. Typisk utmarkslandskap i Dalane og på Høg-Jæren (Kjell Inge Søreidet) 

 Nærmiljø og friluftsliv 

Gjennomgangen av nærmiljø og friluftsliv i utredningsområdet er basert på befolkningsstruktur, 
statlig sikrede friluftsområder, regionale planer der friluftsliv eller nærmiljø er tema og 
informasjon fra regionale friluftsråd. På dette nivået er det ikke vurdert relevant å presentere 
detaljerte data fra kommunalt nivå. Det kan bli relevant i neste fase. 

Figur 3.13: Nær Knudaheio, Time 
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Lister 

Utredningsområdet innenfor Lister er hovedsakelig tynt befolket med unntak av Flekkefjord og 
omegn. I tillegg ligger tettstedene Feda og Sira innenfor utredningsområdet. Deler av utmarken 
omkring disse tettstedene er viktige som nærfriluftsområder for lokalbefolkningen. 

I Regional plan for idrett og friluftsliv, utarbeidet av Vest-Agder fylkeskommune, er store 
overordnede friluftsområder registrert og verdisatt. Disse områdene utgjør store deler av 
utmarksområdene særlig omkring Flekkefjord inkludert innsjøen Selura. De statlig sikrede 
friluftsområdene i områdene er vesentlig mindre i utstrekning. De viktigste statlig sikrede 
områdene ligger i skjærgården utenfor Flekkefjord. 

I tillegg til de registrerte friluftsområdene som ligger i kartet, formidler Lister friluftsråd områder 
med særlig betydning for friluftslivet via sine hjemmesider. I utredningsområdet er kystledhuset 
Haugelandsstrand like sør for Feda og heiområdet rundt sammen med fotturløypene i Hidreheia 
i Lafjell-Vardefjell friluftsområde viktige friluftsområder. Friluftsrådet viser også til fotturløyper i 
heiområdet sør for Sira. 

Oppsummert er det i hovedsak friluftsområder av lokal og regional betydning innenfor Lister-
området. Det kystnære friluftsliv i skjærgården er sannsynligvis det mest brukte og viktigste 

Figur 3-15: Friluftsområder i Lister. Kilde: Vest-Agder fylkeskommune (VAF)  
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friluftslivstilbudet i området, og kan sies å ha regional til nasjonal betydning, særlig hvis det 
settes i sammenheng med kystområdene lenger mot øst.  

Dalane  

Dalane er tynt befolket med unntak av Egersund og omegn, og tettstedene Hauge i Dalane og 
Moi. Utover disse områdene følger boligstrukturen hovedsakelig langs eller nær E39 og fv. 44.  

Sokndal prestegårdsskog, Gursli gruver i Lund kommune og Fjellro ved Egersund by er statlig 
sikrede friluftsområder og dermed områder som er viktige friluftsområder i nærheten av større 
tettsteder. Det er flere regionalt viktige friluftsområder innenfor utredningsområdet. Selv om 
disse er spredt over nesten hele området, er det likevel en liten konsentrasjon omkring 
Egersund, og i mindre grad Hauge i Dalane. Trolig er de områdene som ligger nær større 
boligområder viktigst for flest brukere. Dalane friluftsråd formidler, som for Listerregionen, en 
oversikt over områder som er godt egnet og tilrettelagt for ulike typer friluftsliv. 

 

  

Figur 3-16: Friluftsområder i Dalane. Kilde: Rogaland fylkeskommune (RogFk)  
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Jæren 

Nordvestover på Jæren øker befolkningstettheten markant. Langs kysten markerer Brusand og 
Vigrestad overgangen mellom Dalane og Jæren. Lenger nord øker befolkningstettheten innover 
mot Sandnes. Det er denne delen av utredningsområdet som trolig har det største konflikt-
potensialet for nærmiljø og friluftsliv ved anlegg av ny veg. I tillegg til eksisterende bebyggelse 
er det planlagt flere store bolig- og næringsområder i Time og Sandnes, kalt Bybåndet sør. 

De regionale friluftsområdene som er kartlagt i Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, natur- og 
kulturvern (FINK) kan deles i to kategorier. De fire store heiområdene på indre Jæren som er 
regionale turområder for et større omland og de små områdene i nord-vest som i større grad er 
nærturterreng for befolkningen i Sandnes, Time og til dels Gjesdal kommuner.  

I tillegg til de kartlagte arealene som vist på Figur 3-17, vil det være flere mindre friluftsområder 
som kan ha stor betydning. I nærheten av boligområder finnes det ofte mindre friluftsområder 
som kan ha stor betydning særlig for barn og unge.  

Figur 3-17 viser i tillegg til friluftsområder også regionalt viktig grønnstruktur definert i regional 
plan for areal og transport på Jæren. Denne planen har også definert en langsiktig grense 
mellom utbygging og landbruk. Dette gir en forutsigbarhet med tanke på hvordan arealbruks-
situasjonen ser ut i fremtiden.  

Figur 3-17: Nærmiljø og friluftsliv på Jæren. Kilde: Rogaland fylkeskommune (RogFk) 
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 Naturmangfold 

Kartene som illustrerer dette kapittelet viser ulike naturverdier registrert i naturbase.no samt 
registreringer i områder lags dagens E39 av Asplan Viak for Statens vegvesen i 2105. Det er 
valgt å illustrere naturvernområder, verna vassdrag og utvalgte naturtyper samt viktige og svært 
viktige naturtyperegistreringer (A- og B-verdi). I tillegg til dette finnes det lokalt viktige naturtype-
registeringer (C-verdi) og områder som er viktig for ulike rødlistearter. 

Lister  

Naturlandskapet i Lister er dominert av et småkupert grunnlendt og åpent heilandskap ut mot 
kysten som går over i et mer skogkledt åslandskap lenger inne dominert av furuskog. Feda-
fjorden, Lafjorden er dominerende fjorder, og Lundevatnet en stor oppdemt innsjø som skjærer 
seg gjennom dette landskapet. Oppe i høyden ligger småvannene tett, og i vestvendte lier i 
lavereliggende strøk er det edelløvskog. Dyrka mark og kulturlandskap begrenser seg til små 
teiger inneklemt mellom berg og skog.  Ytterst mot havet ligger Flekkefjord landskapsvern-
område dominert av kystlynghei. Viktige naturtypelokaliteter er særlig knyttet til området mellom 
Flekkefjord, Selura og Lundevann. 

Figur 3-18: Naturmangfold i Lister. Kilde Naturbase og Statens vegvesen. 
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Dalane 

Naturtypen ytterst i Lister fortsetter vestover inn i Dalane. Lengst ute ved kysten dominerer 
kystlyngheiene i en mosaikk med et utall vann og myrer. I de lavereliggende nordgående dalene 
fra Egersund, Hauge og Moi er det mer løsmasser som gir jordsmonn både for skog og dyrka 
mark og dermed også et større biologisk mangfold blant annet med flere viktige lokaliteter med 
rik edelløvskog.  Ved Egersund er utløpet til Bjerkreimvassdraget som er verna vassdrag. I 
nedre del av vassdraget ligger Fotlandsvatnet som er vernet som dyrefredningsområde særlig 
viktig for svaner og ender. 

 

Jæren 

Låg-Jæren er et av de viktigste jordbruksområder i landet. Området er rikt på løsmasser og er 
sterkt preget av landbruksdrift. Her finnes en rekke arter som er sårbar for endringer i jordbruket 
som åkerrikse og vipe.  Her finnes også noen av de største sandstrender i landet. Lenger inne, 
og opp i høyden overtar kystlyngheiene på Høg-Jæren med blant annet Synesvarden 
landskapsvernområde og mer berglendte fjellområder lenger øst. Det er særlig press på 
naturtypene i overgangen mellom land og vann, og i randsonen mellom intensivt drevet 

Figur 3-19: Naturmangfold i Dalane. Kilde Naturbase og Statens vegvesen. 
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jordbruksområder og de store heiområdene. Viktig edelløvskog og viktige våtmarksområder 
finnes spredt på gunstige lokaliteter særlig i dalførene. Så godt som alle de største vassdragene 
på Jæren er verna vassdrag, og Figgjoelva har en av landets største populasjoner av 
elvemusling som er en prioritert art på rødlisten for truede arter.  

  

Figur 3-20: Naturmangfold på Jæren. Kilde: Naturbase og Statens vegvesen 
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 Kulturmiljø 

Forekomsten av registrerte kulturminneverdier gjenspeiler til en viss grad hvor det har vært lett 
etter dem, det er altså sammenheng mellom tilfanget av registrerte kulturminner og 
registreringsaktivitet som følge av byggeprosjekter o.l. Opplysningene er hentet fra Riks-
antikvarens kartbase Askeladden som viser fredete kulturminner, –miljøer og NB!-områder, 
(Nasjonale kulturminneinteresser i by), samt fra Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kultur-
miljø. Videre er det en del verneverdige objekter, særlig bygninger og nyere tids kulturminner, 
som ikke er vist her. En rekke strukturer, miljøer og bygninger kan være verneverdige uten å 
være inkludert i disse oversiktene. 

Lister 

Kulturminneinteressene er for en stor del konsentrert rundt tettsteder og jordbruksområder. Lista 
er et landskap der isen tidlig trakk seg tilbake etter siste istid, med store kulturminnefunn. Den 
delen av Lister som ligger innenfor utredningsområdet er imidlertid preget av færre automatisk 
fredete kulturminner. Dette skyldes blant annet at store deler av området ikke har vært like rikt 
på jordbruksressurser og dermed ikke kunne fø på en like stor befolkning i gammel tid. Det er 
likevel gjort flere funn i området mellom Feda og Sira og i heiområdene vest for Fedafjorden, 

Figur 3-21: Kulturminner i Lister. Kilde: Riksantikvaren 
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særlig gamle vegfar og eldre tegn på menneskelig aktivitet som hellere og liknende. Dette 
gjelder bl.a. Feda som har betydelige kulturminneverdier. Flekkefjord er en av Vest-Agders fire 
historiske byer, hvor deler av bykjernen omfattes av Riksantikvarens NB!-register (nasjonale 
kulturminneinteresser i by). 

Dalane 

Det overveiende karrige og kuperte landskapet i Dalane har ikke hatt ressursgrunnlag til store 
bosetninger. Tilfanget av kulturminner i dette området reflekterer denne situasjonen. Likevel er 
det markante unntak i form av fruktbare dalfører ved Hauge i Dalane, Egersund og langs dagens 
E39 fra Ualand og vestover. Her er en rekke gravminner og forhistoriske gårdsanlegg. Rogaland 
er fylket hvor det er registret flest slike anlegg. Landskapet rundt slike er ofte tydelig ryddet, har 
ofte gravhauger, og dekker et relativt stor areal. Ellers er det en generell tendens til at det er 
flere kulturminnefunn langs kysten.  

Deler av Sogndalstrand, sør for Hauge i Dalane utgjør et fredet kulturmiljø, Haugeområdet er 
for øvrig rikt på arkeologiske kulturminner. I Egersund liger et NB!-miljø, også her er det 
verdifulle kulturminner i området rundt byen. Eventuelle minner fra bergverksdriften vest for 
Hauge i Dalane mot Vest-Agder er også viktige områder med kulturhistoriske verdier. 

Figur 3-22: Kulturminner i Dalane. Kilde: Riksantikvaren 
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Jæren 

Jæren er et av de rikeste områdene i Norge på fornminner fra stein-bronse- og jernalder. 
Jordbrukslandskapet er preget av omstillingene som skjedde under «hamskiftet» (ca. 1850-
1920), men en rekke spor fra eldre tider er fortsatt beholdt.  

Figur 3-23 viser et belte med svært mange fredete kulturminner i landskapet mellom det flate 
Låg-Jæren og de indre delene mot Dalane. Her er også større helhetlige kulturlandskap som 
Tjensvoll-Mossige, og en rekke jernalders gårdsanlegg. Det er i dette beltet det kan forventes 
størst konflikt mellom kulturminner og eventuell ny vegtrasé. Gravfelt er også en kulturminne-
kategori som kan dekke større areal. 

 

Figur 3-23. Kulturminner på Jæren. Kilde: Riksantikvaren. 
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 Naturressurser 

Kartene i dette kapitelet gir et overordnet bilde av naturressursene i området. Det er vist dyrka 
mark og skog fra Kartverkets markslagskart (AR5) der dyrka mark omfatter både fulldyrka mark, 
overflatedyrka mark og innmarksbeite. Karttjenestene til Norges geologiske undersøkelser 
(NGU) har gitt informasjon om mineralressurser. 

Lister 

Den delen av Lister som dekkes av utredningsområdet er preget av småskala jordbruk i et 
kupert landskap.  Innenfor utredningsområdet er det konsentrasjoner av jordbruksareal fra 
Liknes-Øyesletta, mellom Sira og Lundevatnet, og i mindre grad, rundt Feda. Ellers er det svært 
fragmenterte jordbruksarealer.  Beitebruket har gått tilbake de senere år. Skogbruket har sterke 
tradisjoner i Vest-Agder, men i dag er kun 3,3 prosent av arealet i fylket produktiv skog. 
Aktiviteten i skogbruket er likevel økende, mye på grunn av skogreisingen for 50-70 år siden. 

I fjordene er det registrert gyteområder for kysttorsk, og det foregår noe fiske etter torsk og reke 
her.  

 

  

 

  

Figur 3-24: Naturressurser i Lister. Kilde: Kartverket 
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Dalane 

Også Dalane er i hovedsak preget av småskala landbruk. Noen unntak finnes omkring Ualand 
og Hauge i Dalane hvor jordbruksarealene er mer sammenhengende. Vest i området er det mer 
sammenhengende innslag av dyrket mark i dalførene mellom Egersund, Helleland og Bue.  

Ved Hauge i Dalane ligger ilemenittforekomsten Tellnes i Sokndal. Bergverket er Norges største 
og et av to gjenværende malmbergverk i landet. Tellnes er en forekomst av internasjonal 
betydning. Også ilemenittforekomsten Storgangen lenger vest, er registrert som en forekomst 
av internasjonal betydning. Titania AS drev her fra 1916 – 1965.  

På Ualand, øst for Helleland, i Lund kommune, er det registrert en større forekomst av apatitt. 
Forekomsten har fått navnet «Teksevatnet» og er en forekomst av internasjonal betydning. Like 
nordøst for Egersund er det internasjonale og nasjonalt viktige anortosittforekomster som er bl.a 
et viktig byggeråstoff. Her er det steinbrudd i drift. 

Flere av vannene i området er drikkevannskilder.  

 

Figur 3-25: Naturressurser i Dalane. Kilde: Kartverket og NGU 
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Jæren 

Jæren er et nasjonalt viktig område for jordbruksproduksjon. I følge Regionalplan for landbruk i 
Rogaland har Rogaland om lag en million dekar jordbruksareal, som er omlag 10 prosent av 
jordbruksarealet i landet. I følge Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) er nesten halvparten (49 
prosent) av dyrka mark i Rogaland av svært god jordkvalitet. Dette er svært verdifulle arealer 
for matproduksjonen i nasjonal målestokk. Jæren har en lang vekstsesong og jevn tilgang på 
nedbør, noe som gir forutsetninger for store og årvisse avlinger. Grasproduksjon for husdyrhold 
dominerer. De sør-østre deler av Jæren står i sterk kontrast til resten av området. Her er 
naturressursstrukturene mer lik Dalane. 

Like vest for Ålgård ligger en nasjonalt viktig gneisforekomst. Det drives pukkverk på stedet. 
Ved Kvernaland er det en nasjonalt viktig sand og grusforekomst. Her drives både grustak og 
steinbrudd. 

Også på Jæren er flere av vannene i området i bruk som drikkevannskilder. 

 

Figur 3-26: Naturressurser på Jæren. Kilde: Kartverket. 
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 Tiltaket 

 Elementer i planarbeidet 

Planarbeidet omfatter vurderinger av: 

 Vegstandard 

 Plassering av vegkorridorer i terrenget i samspill med virkninger for landskap og miljø, 
samt kostnader og vegens funksjonalitet 

 Plassering av kryss og tilknytning til sidevegnettet 

 Tiltak på tilførselsveger for å oppnå bedre nytte av ny veg 

 Tiltak på avlastet vegnett og tilførselsveger for å ivareta myke trafikanter 

 Teknisk gjennomførbarhet, forhold knyttet til geologi og grunnforhold og plassering av 
større bruer og konstruksjoner  

 Forhold til annen infrastruktur 

 Trafikkprognoser 

 Kostnadsoverslag  

 Etappevis utbygging 

Disse elementene vil være grunnlag for konsekvensutredningen som er omtalt i kapittel 0  

Nedenfor gis en nærmere omtale av elementene. Forskjellene mellom korridorene omtales i 
kap. 5. 

 Vegstandard 

Planen utformes for fire felt og dimensjonerende hastighet på 110 km/t som er vegklasse H8 
(Figur 4-1) i tråd med Statens vegvesens håndbok N100. H8 har vegbredde 20 m og benyttes 
ved ÅDT fra 12 000-20 000.  

Dimensjoner av vegklasse angir en høyeste standard, og som et første utbyggingstrinn kan det 
legges til grunn en lavere standard, f.eks. H5 med to felt og forbikjøringsstrekninger, 90 km/t og 
midtdeler, dersom det vurderes som tilstrekkelig (Figur 4-2 og Figur 4-3). Planen skal imidlertid 
ta høyde for en langsiktig utvikling, og sikre arealer og gjennomførbarhet for H8.  

 

 

Figur 4-1 Tverrprofil for vegklasse H8, 20 m vegbredde (SVV Håndbok N100, Veg- og gateutforming) 
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Figur 4-2 Tverrprofil for H5 tofeltsløsning med bredde 12,5 m (SVV Håndbok N100, Veg- og gateutforming) 
 

For veg med dimensjoneringsklasse H5 er det krav til to 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 4-3 Tverrprofil for H5 med forbikjøringsfelt, bredde 14,75 m (SVV Håndbok N100, Veg- og gate-
utforming). 
 

Vegen skal planlegges for fire felt med midtrekkverk mellom kjøreretningene. Vegen 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 for veg i dagen og 3 prosent i tunneler. Så langt det er mulig i forhold til stigning og i 
forhold til omgivelsene, søkes løsninger med lite omfang av tunneler og lengre bruer. 

I det videre planarbeidet legges til grunn ny håndbok N500 Vegtunneler fra november 2016. 

 Vegkorridorer 

Korridorene i planprogrammet (Figur 1-3) er i utgangspunktet ca. 2 km brede. I løpet av 
planarbeidet vil korridorene snevres inn ettersom man får kjennskap til lokale forhold, og aktuelle 
veglinjer tar form. 

I følge Vegloven skal byggegrense fra riksveg normalt være 50 m. I arealplanen kan det fast-
settes andre grenser. I planavgrensningen i kommunedelplanen legges det i utgangspunktet 
opp til en korridor på om lag 200 meter på hver side av veglinjen for å fange opp eventuelle 
behov for justeringer i reguleringsplanarbeidet. Korridorbredden kan variere som følge av lokale 
forhold. Endelig fastsetting av korridor for vegtiltaket bli gjort som del av planarbeidet. 
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 Kryss og tilknytning til sidevegnett 

Antall kryss og plassering av disse vil inngå i planvurderingen, blant annet på grunnlag av 
trafikale virkninger og en funksjonell kobling mellom hovedveg og sidevegnett, som også 
ivaretar myke trafikanter. For enkelte kryss vil det beregnes hva det tilfører av nytte og kostnad. 
Tiltak for å knytte E39 via kryss opp til sidevegnettet inngår i tiltaksbeskrivelsen og kostnadene. 
Kryssene skal bygges som planskilte kryss, og avstanden mellom kryssene bør ifølge 
vegnormalene til Statens vegvesen være minimum 3 km.  

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

Det vil vurderes om arealer i tilknytning til noen av kryssene egner seg til døgnhvileplass, 
kollektivknutepunkt, rasteplass, kontrollplass for tungbil og driftsplass for vegdriftsentreprenør.  

Figur 4-4. Eksempel på planskilt kryss fra vegnormalene håndbok N100. 

 

 Teknisk gjennomførbarhet og større tekniske anlegg 

Som ledd i arbeidet med kommunedelplan skal det gjøres vurderinger, om nødvendig med 
egneundersøkelser, som sikrer at grunnforholdene gjør det mulig å bygge veg uten ekstra store 
kostnader. Dette gjelder også vurdering av overdekning for tunneler og geologiske forhold ved 
mulige områder for tunnelpåslag. Foreløpige undersøkelser av eksisterende materiale tyder 
ikke på at det er spesielle krevende grunnforhold eller ugunstige bergkvaliteter for tunnelbygging 
eller for fundamentering av broer.  Den største usikkerheten i innledende fase kan være 
tykkelsen på løsmassene på Jæren i den grad det er aktuelt med tunnel der. 

Det kan bli aktuelt å gjennomføre Geologiske og geotekniske undersøkelser for å avklare 
byggbarhet og kostnadsnivå. 

For større tekniske anlegg som bruer, større fyllinger, lange tunneler og kryss kan det bli aktuelt 
å gjennomføre skisseprosjekter. Formålet med disse er å sikre at krav til sikkerhet og standard 
ivaretas og å gi grunnlag for kostnadsberegninger. 
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 Forholdet til jernbanen 

Sørlandsbanen går gjennom utredningsområde for E39, og flere steder i nærheten av dagens 
veg.  Jernbanetraséen har dårlig kurvatur med mange og krappe kurver, er rasutsatt på deler 
av strekningen. Dette gjelder særlig gjennom Drangsdalen mellom Moi og Ualand, der toget 
kjører i redusert hastighet (20 km/t) på grunn av rasfaren. Jernbaneverket ønsker å utbedre 
denne strekningen, men prioriterer andre aktiviteter i dag. Ved utforming av vegtraséer, hvor 
det kan være aktuelt med koordinering med ny jernbanetrasé, skal det unngås løsninger som 
hindrer framtidig utbedring av jernbanen, og søkes løsninger som kan gi gevinst ved å legge 
bane og veg i samme korridor. Gevinsten av en koordinert fellesløsning kan være i planfasen, 
eller byggefasen. For eksempel kan jernbanens krav til evakueringstunnel dekkes av en parallell 
tunnel for E39. Denne koordineringen skjer i samråd med Jernbaneverket.  

Jærbanen utgjør en sentral del av transportsystemet på Jæren. Det foreligger planer for 
forlengelse av dobbeltspor mellom Sandnes og Nærbø. En silingsrapport er ferdig og det 
anbefales at arbeidet videreføres som reguleringsplan.15 Dobbeltspor Sandnes-Nærbø inngår 
også i regionale transportplanene på Nord-Jæren.  

Et utbygd dobbeltspor til Nærbø vil gi betydelig bedre frekvens og kapasitet og legger til rette 
for økte passasjertall. Trafikkanalysene for ny E39 vil ta for seg konsekvenser av 
reisemiddelvalg (tog vs E39). Et utbygd dobbeltspor på Jærbanen sør til Nærbø ligger inne i 
nullalternativet for E39. 

 Forholdet til energiprosjekter 

Som omtalt i kapittel 1.6 foreligger det en rekke eksisterende og planlaglagte energianlegg både 
for kraftoverføring og vindparker. Det er opprettet kontakt med Statnett og Norsk Vind Energi 
om eksisterende og planlagte energianlegg. 

 Trafikkprognoser 

Det skal gjennomføres trafikkberegninger for hele vegnettet for å analysere endring i trafikkbilde 
og transportatferd som følge av tiltaket. I transportanalysen skal det vurderes i hvilken grad 
tiltaket fører til nye reiseruter, har innvirkning på reisemiddelvalg og om det blir flere reiser. 
Statens vegvesen sine transportmodeller NTM (lange reiser) og RTM (korte reiser) skal benyttes 
i transportanalysen.  

Resultatene fra transportanalysen vil inngå som grunnlag for nytte-kostnadsanalysen, jfr. avsnitt 
6.2. Endringer i transportadferden som følge av det nye samferdselstiltaket, vil ha betydning for 
transportkostnadene og for nytten trafikantene vil ha av tiltaket. 

Trafikkprognosene må vurderes i lys av et forventet nullvekstmål knyttet til den kommende 
bymiljøavtalen for Sandnes, Sola, Randaberg og Stavanger (om Bypakke Nord-Jæren, kp.0). 
Alle tre korridorer fører trafikk inn mot området der det forventes krav om nullvekst. Ytre og 
midtre korridor går fysisk inn i Sandnes. Indre korridor stopper på Ålgård som er utenfor 
nullvekstområdet.  

Tiltakene i bypakken som skal oppnå nullvekst, legges delvis inn som del av grunnlaget i 
transportberegningene. Det er det samlede trafikkarbeidet (kjøretøykilometer for personbil) som 
inngår i nullvekstmålet, og ikke trafikk på den enkelte vegstrekning. Det legges inn bompenger 
i bymiljøpakkene. Som del av trafikkanalysen vil det bli beregnet hvor mye dette bidrar til økt 
                                                      
15 http://www.jernbaneverket.no/Prosjekter/Utredninger/Jernbaneverkets-Utredninger/dobbeltspor-sandnes---narbo--
silingsrapport/ 
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trafikkarbeid å Nord-Jæren. For å oppnå nullvekstmålet kan det bli aktuelt med ytterligere 
virkemidler i bypakke, som parkeringsrestriksjoner og andre bilrestriktive tiltak. 

Det forventes at ny E39 skal delfinansieres med bompenger. Bompengeordninger avvikles 
normalt etter 15 år. Det er ikke lagt til grunn bompengefinansiering i beregninger av 
samfunnsøkonomisk nytte i analyseperioden.  

 Kostnadsoverslag  

Basert på en beskrivelse av traséer, kryss, tunneler og bruer og andre forhold, skal det 
gjennomføres en kostnadsberegning ved bruk av Statens vegvesens anslagsmetode. 
Anslagsmetoden gir et kvalitetssikret kostnadsoverslag som vil inngå i beslutningsgrunnlaget 
for valg av alternativ og være et av grunnlagene for å beregne prissatte konsekvenser, jf. avsnitt 
6.2. Krav til nøyaktighet til kostnadsberegninger i kommunedelplaner er satt til ± 25 prosent16. 

 Etappevis utbygging 

Som det framgår av kp.1.3, legges det til rette for en firefelts veg med hastighet 110 km/t. Ved 
utbygging kan det være betydelig gevinster i å dele opp gjennomføringen av tiltaket i trinn 
og/eller etapper. Etappevis utbygging i delparseller vil bli vurdert. Utredningen skal vurdere 
hvilke strekninger som har størst netto nytte med tanke på rekkefølge ved eventuell etappevis 
utbygging. 

Trinnvis utbygging vil også bli vurdert i forhold til vegstandard, jf. 4.2. Det kan bli aktuelt at første 
trinn blir utbygging til vegklasse H5 som er 2-3 felt med midtdeler og hastighet på 90 km/t (Figur 
4-2, Figur 4-3) I neste trinn kan så en motorveg med H8 standard bygges ut. H5 må da bygges 
med en stiv linjeføring, tilpasset dimensjoneringskravene for en firefelts veg med hastighet 110 
km/t. 

Det er Nye Veier AS som tar stilling til utbyggingsstrategien. 

 

                                                      
16 Statens vegvesen, retningslinje håndbok R754: Anslagsmetoden 



 

 
 

     Side 52 av 80
 

 Alternativer 

 Idédugnad og siling 

Som omtalt tidligere omfatter planprogrammet korridorer både langs dagens E39 og over Høg-
Jæren. Mellom Lyngdal vest og Sandnes er det ca. 13 mil langs dagens E39. Dette er en lengre 
strekning enn det som normalt blir planlagt under ett i en kommunedelplan, og det kan tenkes 
et utall ulike traséer mellom endepunktene. For å sikre at alle muligheter for gode løsninger er 
vurdert, ble det arrangert idédugnader med fagekspertise innen vegplanlegging, naturmiljø, 
landskap, kulturminner, nærmiljø og friluftsliv samt tekniske fag knyttet til bru og tunneler.  

Det ble gjennomført to idédugnader, en for strekningen mellom Lyngdal vest og inn mot 
Sandnes, og en som spesielt så mer avgrenset på alternative tilkoblinger mellom ny E39 i 
alternativer over Jæren med tilknytning til hovedvegsystemet og kryss i Sandnes. I etterkant av 
idedugnadene er det arbeidet videre med å vurdere og konkretisere alternativene.    

Idédugnadene og siling av alternative korridorer er presentert i et eget silingsnotat som vedlegg 
til planprogrammet. Her presenteres kun resultatene. 

 
Figur 5-1. Vurderte hovedvarianter i silingsprosessen. De ulike fargene representerer ulike trinn i silingen. 
Gjenstående korridorer som anbefales videreført i planarbeidet er røde. 

 Alternative korridorer 

Etter gjennomgang av mulige alternativer og siling står det igjen tre hovedkorridorer for ny 
motorveg på strekningen fra Lyngdal i Vest-Agder til Sandnes i Rogaland. Korridorene er 
detaljert beskrevet for hver region i kp. 5.6 Det kan bli ca. 8-10 kryss på den nye vegen.  

Indre korridor (Figur 5-2) går i traktene langs dagens E39, men med betydelige forkortinger, og 
ender ved Ålgård i traseen for ny veg mellom Ålgård-Hove (Sandnes). Indre korridor har to 
varianter gjennom Flekkefjord, tre over Ualand, to forbi Vikeså og to mellom Kydland og Skurve. 
Denne korridoren passerer større og mindre tettsteder med etablert infrastruktur vekslende med 
utmarks- og landbruksområder, og fram til Helleland parallelt med Sørlandsbanen. Indre 
korridor berører (Lyngdal), Kvinesdal, Flekkefjord, Lund, Eigersund, Bjerkreim og Gjesdal 
kommuner. 
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Ytre korridor (Figur 5-3) går felles med indre fram til Moi. Ved Moi går den utover via Eide til 
nord for Egersund by, og videre nordover via Høg-Jæren til endepunktet i Sandnes.  

Midtre korridor (Figur 5-4) forlater indre korridor ved Årrestad, krysser dagens E39 ved Eigestad, 
passerer Ognadalen før den går sammen med ytre korridor over Høg-Jæren til samme 
endepunkt i Sandnes. Midtre og ytre korridorer berører foruten (Lyngdal), Kvinesdal, Flekkefjord 
og Lund, også Eigersund, Bjerkreim, Hå, Time, Klepp og Sandnes kommuner.  

Ytre og midtre korridor utgjør to varianter av den såkalte «Jærlinja» som er omtalt i kp. 1.3, og 
berører sammenhengende utmarks- og landbruksområder og områder med spredt bebyggelse 
og mindre tettsteder.  

 

Figur 5-2 Indre korridor. 
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Figur 5-3 Ytre korridor 
 

 

 

Figur 5-4 Midtre korridor 
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 Planavslutning i Sandnes 

 

 
Figur 5-5: Vurderte endepunkter for ytre og midtre 
korridor ved Sandnes. Røde linjer er alternativer som 
skal vurderes i konsekvensutredningen (fra 
silingsrapporten) 

 

De tre hovedkorridorene har felles 
utgangspunkt Lyngdal, men ulike 
endepunkt i Sandnes:  
 
Indre korridor ender ved Ålgård i Gjesdal 
kommune. E39 Ålgård-Hove har godkjent 
kommunedelplan og arbeid med 
reguleringsplan pågår. Vi legger til grunn 
at E39 Ålgård-Hove skal gjennomføres 
som tidligere forutsatt. Indre korridor 
ender derfor i korridor for Ålgård-Hove, øst 
for Ålgård (jfr.Figur 5-2) 

 
Midtre og ytre korridor over Høg-Jæren 
har to alternative avslutninger inn mot 
dagens E39 i Sandnes kommune; felles 
kryss med Tverrforbindelsen og E39 
Ålgård-Hove på Bråstein (jf. omtale i 
avsnitt 0) ELLER i kryss med ny E39 
Ålgård-Hove på Osli. (jf. Figur 5-5). 
 

 Sidevegnett og vegserviceanlegg 

Det skal vurderes hvordan framtidig sidevegnett (dagens veger, avlastet veg og nye sideveger) 
skal utformes for å få et funksjonelt, trafikksikkert og samfunnsnyttig vegsystem. Dette 
innebærer at nødvendige tilkoplinger, herunder for myke trafikanter, fra kryss på ny E39 til 
sidevegnettet, vil inngå i planarbeidet. Behov for utbedring av eksisterende sidevegnett med 
gang- og sykkelveg, skal vurderes. Omfanget varierer med hvilken korridor for ny E39 som blir 
valgt. Tiltak av noe større omfang kan bl.a. omfatte: 

Indre korridor langs dagens E39: 
 Dersom dagens bru over Fedafjorden benyttes som en retning på ny firefelts veg, må 

det bygges en ny veg og tunnel tilbake mot fjorden for å kunne komme til Kvinesdal. 
Det skyldes at dagens kryss i Fedaheitunnelen ikke kan brukes ved firefeltsveg, og ny 
avkjøring mot Kvinesdal må etableres i et nytt kryss på Birkeland. 

 Oppgradert veg fra Lølandsvann til Flikka (fv. 466) ved indre variant av ny E39 mellom 
Fedafjorden og Moi 

 Ny korridor for deler av rv. 42 opp til dagens E39 for å bedre tilkomsten til Egersund fra 
den indre korridoren 

Ytre og midtre korridorer via Høg-Jæren: 
 Fv. 506 fra ny E39 ned mot Bryne må trolig bygges om til sørvest for Lyefjell, kanskje i 

ny korridor 
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Fv. 504 Buevegen knytter seg til ny E39 ved Bue på indre korridor og ved Litlamoset på ytre og 
midtre korridor. Opprusting av fv. 504 inngår i Utbyggingspakke Jæren med egen planprosess, 
og tas derfor ikke med i dette planarbeidet.  

På avlastet vegnett vil tiltak bli planlagt i henhold til gjeldende retningslinjer og føringer om 
tilpassing av avlastet vegnett til ny funksjon.  

 Null-alternativet  

Nullalternativet er referansealternativet 
som andre alternativer skal vurderes mot, 
og endringer fra nullalternativet er 
grunnlag for vurdering av konsekvenser. 
Nullalternativet beskriver forholdene i 
sammenlikningsåret 2030 (se kap. 6), 
dersom det ikke bygges ny E39. 

Nullalternativet tar utgangspunkt i dagens 
situasjon, beregner trafikkvekst fram til 
sammenlikningsåret, samt tar med alle 
vegutbygginger som forventes fullført før 
sammenlikningsåret 2030. Sikre endringer 
i arealbruk skal også inngå i null-
alternativet (bolig, næring, industri etc.). 

En konkret liste over vegprosjekt og andre 
arealplaner og tiltak som er med i nullalternativet blir beskrevet i utredningen.  

  

Figur 5-6.  Parti fra dagens E39 langs Lundevannet.
Tronåsen i bakgrunnen. (Bilde: Kjell Inge Søreidet) 
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 Omtale av hovedkorridorene 

Nedenfor gis en nærmere beskrivelse av korridorene. Dette er gjort innenfor delområdene 
Lister, Dalane og Jæren. Mer detaljerte regionvise korridorkart er å finne i vedlegg.  

Lister 

Planområdet i øst starter som en videreføring av kommunedelplanen for E39 Vigeland – Lyngdal 
vest17. Denne planen var på høring sommeren 2016 og ble vedtatt høsten 2016. Skillet mellom 
denne planen og E39 Lyngdal vest – Sandnes er ved Tjomsland i Lyngdal kommune. 
Kommunegrensen går inne i Vatlandstunnelen. Østre del av planområdet er felles for alle tre 
korridorer. Fra øst går korridoren i grove trekk langs dagens E39 med bru nær dagens bru over 
Fedafjorden. Dagens E39 på strekningen Tjomsland-Birkeland ble åpnet i 2006. På denne 
strekningen vil planen vurdere en helt ny firefelts veg hvor dagens E39 kan benyttes som 
lokalveg og omkjøringsrute, men også en løsning der en større del av dagens E39 blir del av 
framtidig ny firefelts veg. 

  

                                                      
17 http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39vigelandlyngdal 

Figur 5-7: Korridorer til konsekvensutredning i Lister. Tunneler over 1 km vises som stiplet linje. 
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Mellom Feda og Lundevannet sørøst for Moi, er det to varianter. Den ene varianten går i 
heiområdene i nordøst og det andre går like i nordkanten av Selura, forbi Flikka og langs 
Lundevannet. Dersom den indre varianten, via Løland, blir valgt, vil det også inngå en 
oppgradering av fv. 466 mellom Løland og Flikka for gi god vegforbindelse mellom ny E39 og 
Flekkefjord.  

Selv om mulige kryssområder er fremstilt på Figur 5-7, er plassering og antall kryss foreløpig et 
åpent spørsmål i dette området. Hvordan kryssløsningene skal utformes for å gi et best mulig 
transportsystem og et akseptabelt konfliktbilde for miljø og samfunn, blir sentrale vurderinger i 
planfasen.  

Særlige utfordringer i dette området kan knytte seg til kryssing av Fedafjorden, samt ulike miljø 
og samfunnskonsekvenser som landskapsvirkninger og hvor nærhet ved f.eks. passering av 
Feda kan bli utfordrende. Selv om det på dette tidspunktet ikke er grunnlag for å fremstille 
tunnelomfang forventes det at varianten langs Lundvannet vil kreve noe lenger tunneler enn 
den indre. 

 

 

 

Figur 5-8. Fedafjorden bru sett mot sør-vest. (Bilde: Kjell Inge Søreidet) 
 

Dalane 

I Dalane skiller indre korridor lag med ytre korridor ved Moi, og midtre korridor ved Årrestad. 

Indre korridor går i grove trekk fra Moi langs dagens E39 til vest for Bue, mens ytre korridor går 
mellom Moi, via Egersund, over Fotlandsvatnet videre over Høg-Jæren til Osli elle Bråstein. 
Midtre korridor går fra dagens E39 ved Årrestad, krysser dagens veg ved Eigestad, over 
Bjerkreimsvassdraget og videre vestover før denne kobler seg på ytre korridor ved Gravdal og 
fortsetter over Høg-Jæren til Sandnes. 

Indre korridor Det småkuperte heilandskapet med flere daler i ulike retninger gjør at vegtraséen 
for en stor del vil variere mellom dagsoner, kortere tunneler og bruer. I indre korridor forutsettes 
det enkelte lange tunneler mellom Moi og Ualand, Årrestad, samt gjennom heiområdet mellom 
Årrestad og Vikeså der dagens E39 gjør en sørvestlig sving nedom Helleland. Mellom Moi og 
Årrestad er det ulike varianter av korridoren. 
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Figur 5-9 Korridorer til konsekvensutredning i Dalane. Korridor for Sekundærveg ved Helleland er kun 
aktuelt ved valg av indre og midtre korridor. Tunneler over 1 km vises som stiplet linje. 

 

Ytre korridor går fra Moi gjennom et småkupert og spredtbygd landskap mellom Moi og området 
der ny E39 vil krysse rv. 42 nord for Egersund. Her vil det være behov for lang tunnel mellom 
Moi og Eide og tunneler og bruer videre mot Egersund. Videre vestover krysser korridoren den 
smaleste delen av Fotlandsvannet. Her er både naturverninteresser og landskapshensyn som 
må løses på best mulig måte. I tillegg er det utfordringer knyttet til kryssutforming mot rv. 42.  

Midtre korridor er felles med indre korridor til Årrestad, før den skjærer mot vest og krysser 
dagens E39 nordvest for Krossmoen, Den krysser Bjekreimsvassdraget nord for Tengesdal og 
går mot Høg-Jæren gjennom et kupert fjellandskap. Ved passering av Bjerkreimsvassdraget vil 
det være utfordringer i forhold til landskapstilpasning, kulturminner og begynnelse. For denne 
varianten kan det være behov for oppgradering av rv. 42 mellom Egersund og E39 for å gi bedre 
tilknytning til ny E39. 

Ved valg av indre eller midtre korridor, vil det være behov for å oppgradere veiforbindelsen 
mellom Egersund og dagens E39 for å gi god tilgjengelighet mellom ny E39 og Egersund. 
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Jæren 

I delområde Jæren fortsetter korridorene vestover og ender i ulike punkt. Indre korridor kobles 
til vedtatt ny E39 Ålgård- Hove øst for Ålgård. Ytre og midtre korridor kobles på E39 i Sandnes, 
enten ved Bråstein eller Osli, med nytt kryss koordinert med planer for ny E39 mellom Ålgård 
og Hove. I konsekvensutredningen vil det blir gjort rede for hvordan disse ulikhetene mellom 
alternativene håndteres for å få et robust beslutningsgrunnlag for valg av alternativ. 

Indre korridor vil grovt sett følge korridoren til dagens E39 med flere mulige varianter på 
delstrekninger.   

Ytre korridor går via heilandskapet i bakkant av det flate jordbruksområdet på Jæren.  Her kan 
det være potensielt store utfordringer knyttet til natur-, kulturmiljø-, landskaps- og 
landbruksverdier.  

Gjennom delområde Jæren vil veien i hovedsak planlegges i dagsone med noen nødvendige 
unntak. For bedre nytte av ny E39 vil utbedringen av forbindelsen til fv. 506 være viktig, også 
for å avlaste fv. 44. 

 

Figur 5-10 Korridorer til konsekvensutredning på Jæren. Oppgradering av tilførselsveg ved Lyefjell er kun 
aktuelt for ytre og midtre korridor. Tunneler over 1 km vises som stiplet linje. 
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 Konsekvensutredning - utredningsprogram 

 Overordnet metodisk prinsipp 

I tråd med plan- og bygningsloven og forskrift om konsekvensutredninger skal det utarbeides 
konsekvensutredning for denne planen. Statens vegvesens håndbok V712 legges til grunn for 
utredningen. Analyseområdet er alt berørt areal og influensområdet for de ulike utrednings-
temaene. Sammenligning av korridorer gjøres mot et nullalternativ, se kapittel 5.5. Metoden 
baseres på disse parameterne: 

 Åpningsår for hele tiltaket er satt til 2030 
 Sammenligningsåret er første hele driftsår etter 2030, 2031 
 Prognoseåret er 20 år etter åpning, 2050 
 Analyseperioden er 40 år etter åpning, fra 2031-2071 

Metoden i håndbok V712 beskriver en samfunnsøkonomisk analyse som består av to deler: 
prissatte og ikke prissatte konsekvenser. Prissatte konsekvenser gjelder virkninger som kan 
måles i kroner.  Ikke prissatte konsekvenser er virkninger det er umulig eller uhensiktsmessig å 
prissette. I stedet benyttes formaliserte kvalitative vurderinger for å vurdere konsekvenser.  

I tillegg til de to hovedelementene i den samfunnsøkonomiske analysen, skal det også gjennom-
føres noen tilleggsvurderinger: 

 Andre samfunnsmessige virkninger 
o Netto ringvirkninger 
o Lokale og regionale virkninger 
o Fordelingsvirkninger 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 Vurdering av måloppnåelse 

 

 

Figur 6-1. Hovedelementer i metode for konsekvensanalyse, etter Statens vegvesen håndbok V712 
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Prissatte og ikke prissatte virkninger sammen med tilleggsvurderingene vil samlet være 
grunnlaget for anbefaling av korridor.  

Hovedformålet med konsekvensutredningen i denne fasen er å få fram kunnskap som er 
relevant for å skille mellom korridorer. Neste planfase vil detaljere tiltaket basert på valgt 
korridor. Kommunedelplanen vil redegjøre for forhold som må undersøkes nærmere i senere 
planfaser for å avklare miljøvirkningene av tiltaket. Reguleringsplanen skal inneholde en 
oppsummering av berørte miljøkvaliteter som skal hensyntas i byggefasen. 

 Prissatte konsekvenser 

 Metode 

De prissatte konsekvensene vurderes samlet i en nytte-kostnadsanalyse. Nytte-kostnads-
analyse er en beregning av den nytte og de kostnader, målt i kroner, som et tiltak gir opphav til. 
Statens vegvesens standardprogram for nytte-kostnadsanalyser, EFFEKT, skal brukes i 
vurderingen av prissatte konsekvenser. I EFFEKT beregnes endringer i samfunnsøkonomiske 
nytte- og kostnadskomponenter. Beregningene med EFFEKT bygger på beregnede trafikale 
effekter av korridorene, fra transportmodellen, jf. avsnitt 4.8. 

I beregningene er det skilt mellom fire hovedgrupper av aktører: 

 Trafikanter 
 Operatører 
 Det offentlige 
 Samfunnet for øvrig 

Nytte-kostanalysen blir presentert med tall som viser beregnede kostnader og inntekter (nytte) 
knyttet til de ulike alternative vegkorridorene som skal utredes, sortert på de hovedelementene 
som er presentert ovenfor. Hovedkonklusjonen uttrykkes som et positivt eller negativt tall som 
indikerer i hvilken grad tiltaket har netto nytte eller netto kostnad for samfunnet. I tillegg 
presenteres resultatet som netto nytte per budsjettkrone, altså hvor mye samfunnet eventuelt 
tjener eller belastes per krone som investeres i prosjektet.  

Trafikant og transportbrukernytte 

Det skal beregnes endringer i trafikantenes reisetidskostnader og kjøretøyers driftskostnader. 
Metodikken forholder seg til følgende kostnads- og nyttekomponenter: 

 Distanseavhengige kjøretøykostnader 
 Andre utgifter for trafikantene 
 Tidsavhengige kostnader 

Operatørnytte 

Med operatørselskaper menes selskaper som står for offentlig transportvirksomhet eller selskap 
som bidrar ved forvaltning av infrastruktur for transport. Operatørnytte skal beregnes for å få 
fram summert endring i driftskostnader for kollektiv-, parkerings- eller bomselskap.  

Budsjettvirkninger for det offentlige 

Budsjettvirkninger for det offentlige er summen av inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter 
og omfatter bl.a. investeringskostnader, framtidige drifts- og vedlikeholdskostnader for ny- og 
eksisterende veg og eventuelle bompenger. Anleggskostnadene for tiltaket utarbeides ved hjelp 
av Statens vegvesen sin ANSLAG-metode, jf. avsnitt 4.9. 
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Samfunnet for øvrig 

Ulykkeskostnader 

Det skal gis en beskrivelse av ulykkessituasjonen i analyseområdet for dagens situasjon, og det 
skal beregnes forventede endringer i ulykkeskostnader som følge av tiltaket. De totale 
samfunnsøkonomiske kostnadene for en trafikkulykke omfatter både de realøkonomiske 
kostnadene (redusert produksjon av varer og tjenester i økonomien) og velferdstapet som 
trafikkskadde og pårørende opplever ved redusert livskvalitet og tap av leveår. 
Ulykkeskostnader beregnes i EFFEKT.  

 

Støy og luftforurensing 

Basert på trafikkprognoser og beregnet drivstofforbruk bergenes i EFFEKT kostnader knyttet til 
globale og regionale utslipp av CO2

 og NOx. Antall personer som blir belastet med støy og 
luftforurensing over gjeldende grenserverier telles opp og effektene prissettes i tråd med 
gjeldende standardverdier i EFFEKT.  

Effekt av avbøtende tiltak vurderes på et overordnet kvalitativt nivå. Kostnader til støyskjermer 
er en del av kostnadene for tiltaket og vil inkluderes i investeringskostnadene og inngår i 
budsjettvirkningene for det offentlige.  

Under ikke prissatte konsekvenser inngår virkninger for nærmiljø og friluftsliv som følge av 
endring i støy og luftforurensing, jfr. avsnitt 6.3.7. 

 Resultat av nytte-kostnadsanalysen 

Nytte-kostnadsanalysen blir presentert med tall som viser beregnede kostnader og inntekter 
(nytte) knyttet til de ulike alternative vegkorridorene som skal utredes sortert på de hoved-
elementene som er presentert ovenfor. Hovedkonklusjonen uttrykkes som et positivt eller 
negativt tall som indikerer i hvilken grad tiltaket har netto nytte eller netto kostnad for samfunnet. 
I tillegg presenteres resultatet som netto nytte per budsjettkrone, altså hvor mye samfunnet 
eventuelt tjener eller belastes per krone som investeres i prosjektet.  

Tabell 6.1. Oppsummert utredningsprogram for prissatte konsekvenser 

Utredningsprogram - prissatte konsekvenser   

Utredningsbehov • Investeringskostnader  
• Framtidige driftskostnader  
• Nytte-kostnadsanalyse: 

- Nytte for trafikanter og transportbrukere 
- Operatørnytte,  
- Kostnader over offentlige budsjett 
- Ulykkeskostnader, kostnader ved støy og luftforurensing, 

restverdi av anlegget samt skattekostnader. 

Metode • Kostnadsberegning ved hjelp av ANSLAGS-metoden 
• Statens vegvesens metode og beregningsverktøy EFFEKT for 

nytte-kostnadsanalyse   

Grunnlagsmateriale • Håndbok 712 
• Dagens trafikk grunnlagsdata for eksisterende veg fra NVDB, 

vegdatabanken 
• Trafikk fra transportmodellberegninger 
• Personer i ulike støysoner og soner med ulik grad av luftforu-

rensning 

Sentrale kontakter  • Statens vegvesen 
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 Ikke prissatte konsekvenser 

 Metode 

Metoden for vurdering av ikke prissatte 
konsekvenser går i korte trekk ut på å 
vurdere hvilke verdier som er i utrednings-
området, for deretter å vurdere i hvilket 
omfang disse påvirkes av det planlagte 
tiltaket. Konsekvensen av tiltaket uttrykkes 
som et forhold mellom verdi og omfang, jfr. 
figuren til høyre. 

I tråd med Håndbok V712 skal ikke-pris-
satte konsekvenser vurderes for landskaps-
bilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, 
kulturmiljø og naturressurser. Håndboka 
beskriver grensegangen mellom de ulike 
temaene, slik at man unngår at samme 
konsekvens vurderes dobbelt, eller at noe 
ikke fanges opp. 

Verdi 

Utredningsområdet deles inn i delområder 
eller lokaliteter basert på verdien områdene 
har for de ulike temaene. Kriteriene for 
verdivurdering er beskrevet i Håndbok 
V712 for de ulike vurderingstemaene. 
Verdivurderingen gjennomføres på et over-
ordnet detaljeringsnivå, tilpasset plannivået 
og planens geografiske størrelse.  

Verdien på delområdene eller lokalitetene settes på en skala fra liten til stor verdi.  

Det skal utarbeides verdikart for alle deltema. Det vil i hovedsak bli fokusert på områder med 
middels og stor verdi, dvs. regionale og nasjonale verdier. 

Omfang  

Etter at utredningsområdet er verdivurdert, gjennomføres en vurdering av om tiltaket påvirker 
delområdene i negativ eller positiv retning. Omfanget vurderes i forhold til null-alternativet. 
Håndbok V712 omtaler kriterier for omfangsvurdering for de ulike temaene. Virkningene av et 
tiltak kan være direkte gjennom arealbeslag, eller indirekte eksempelvis ved nærføring, og 
eventuelt endringer som følge av tiltaket på andre deler av transportsystemet. De deler av 
transportsystemet som blir vesentlig endret som følge av det planlagte tiltaket, også de som 
f.eks. får mindre trafikkbelastning, skal også inngå i omfangsvurderingen. 

Influensområde for de ulike konsekvenstema vil variere. Størst influensområde har vanligvis 
virkninger for landskapsbilde som kan gjelde store områder alt etter hvilket landskap vegen går 
gjennom, mens for andre tema vil virkningene være mer geografisk avgrenset til vegens 
nærområde.  

Kommunedelplan er verktøy for å velge mellom alternativer, mens den endelige fastsetting av 
trase og konkret avgrensing av arealinngrep gjøres i neste planfase i form av reguleringsplan.  
Omfangsvurderingen i kommunedelplanen baseres på en vegkorridor som skal gi rom for 
justering ved detaljering i neste planfase. Detaljer rundt vegens utforming som murer kontra 
skjæring, mindre fyllinger og skråningsutslag eller kantvegetasjon m.m. inngår ikke i 

Figur 6-2: Sammenstilling av verdi og omfang,
"Konsekvensvifta" i Håndbok 712 
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vurderingene i denne planfasen. I reguleringsfasen vil slike detaljerte forhold bli behandlet og 
vurdert.  

Omfanget vurderes langs en skala fra stort negativt omfang, via intet omfang til stort positivt 
omfang. En annen måte å uttrykke omfanget på er i hvilken grad berørte delområder eller 
lokaliteter forringes eller forbedres. 

Konsekvens 

Konsekvens forståes som de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre i forhold til null-alternativet. 
Konsekvensgraden fremkommer ved å sammenstille verdi og omfang i tråd med Figur 6-2, langs 
en ni-delt skala fra meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens.  

Konsekvensvurderingen for hvert fagtema gjennomføres dermed etter disse trinnene: 

 Vurdering av konsekvens for hvert delområde i forhold til verdi og omfang 
 Samlet konsekvensvurdering for hver korridor 
 Rangering av korridorene 

Deretter skal alle ikke-prissatte tema vurderes i forhold til 

 Samlet konsekvensvurdering for hver korridor 
 Samlet rangering av korridorene 

Håndbok V712 beskriver metodikk for sammenstilling og rangering. 

Avbøtende og kompenserende tiltak 

Justeringer som kan redusere negative virkninger av tiltaket skal vurderes. Avbøtende tiltak er 
slike justeringer som ikke er definert som en del av tiltaket. Det skal redegjøres for hvordan slike 
avbøtende tiltak vil endre konsekvensgraden for det aktuelle delområdet. Dersom tiltak for å 
redusere negativ konsekvens innebærer å fysisk erstatte viktige funksjoner eller verdier som 
går tapt som følge av tiltaket, kalles det kompenserende tiltak. Slike tiltak skal sees på som siste 
utvei for å unngå netto negative virkninger av tiltaket.  

Avbøtende eller kompenserende tiltak kan være et innspill til neste plannivå, eventuelt 
utbygging. Planen kan fastsette retningslinjer eller bestemmelser som sikrer at avbøtende eller 
kompenserende tiltak skal gjennomføres eller utredes videre. De avbøtende eller 
kompenserende tiltakene som foreslåes, skal være realistiske og gjennomførbare samt stå i 
forhold til planens detaljnivå. 

Anleggsfasen 

Konsekvenser i anleggsfasen skal omtales for de ulike temaene. Dersom tiltaket i anleggsfasen 
medfører permanent miljøskade, skal de inngå i vurderingen av konsekvenser, men ikke dersom 
konsekvensene er midlertidige.  

Eksempelvis vil et midlertidig riggområde kunne tilbakeføres etter bruk slik at konsekvensene 
for landskapsbilde og naturressurser blir minimal, selv om tiltaket i anleggsfasen medfører et 
betydelig inngrep. For naturmangfold kan det samme inngrepet innebære varig skade. De varige 
endringene for naturmangfoldet skal i dette tilfellet inngå i konsekvensvurderingen. 

 Landskapsbilde 

Temaet landskapsbilde omhandler de visuelle kvalitetene i omgivelsene og hvordan disse 
endres som følge av tiltaket. Begrepet omfatter både natur- og kulturlandskapet. Temaet tar for 
seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvordan landskapet 
oppleves sett fra vegen. Utredningen skal beskrive, illustrere og kartfeste hovedtrekkene og 
verdiene i landskapet. 
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Eksisterende kunnskap i området finnes i nasjonalt referansesystem for landskap der ulike 
regioner deles inn basert på egenskaper som er særlig viktige for landskapsregionenes egenart. 
Som tidligere nevnt har Rogaland fylkeskommune beskrevet enkelte landskapsrom i fylket som 
særlig verdifulle. Slike regionale vurderinger er nyttige for å skaffe oversikt over landskapsrom 
med særlig verdi. Det er ikke gjort en tilsvarende vurdering for Vest-Agder. I tillegg til regionale 
vurderinger kan landskapsvurderinger som er gjort i andre planprosjekter på overordnet nivå 
være et viktig bidrag til kunnskapsgrunnlaget.  

I tillegg til kartanalyser, eksisterende utredinger og kartlegginger, vil særlig viktige områder 
befares for å sikre et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag. 

Omfangsvurderingene skal beskrive hvordan veganlegget vil påvirke området gjennom direkte 
inngrep og nærføring. Influensområdet for tema landskapsbilde er ofte større enn for de andre 
temaene, ettersom virkninger for hele landskapsrom skal vurderes. 

Viktige punkter på vegstrekningen for korridorene skal visualiseres ved hjelp av foto-
illustrasjoner, 3D-modeller eller lignende, for å synliggjøre omfang og konsekvenser av tiltaket. 
Dette gjelder spesielt enkelte brukryssinger over større fjorder, elver eller daler.  

Det skal gjøres rede for hovedtrekk i potensial for synsinntrykk og reiseopplevelse for 
trafikantene ved de ulike korridorene. På et så overordnet nivå som dette, og med den kjørefart 
som her er aktuell, vil det være tilstrekkelig å beskrive dette gjennom en tabellarisk oversikt over 
de landskapstyper og verdifulle landskapsområder. Reiseopplevelse vil være et tillegg til 
konsekvensvurderingene for landskapsbildet, men kan påvirke rangering mellom alternativ 
dersom de vurderes å ha om lag samme konsekvensverdi for landskap. 

Tabell 6.2. Oppsummert utredningsprogram for landskapsbilde 

Utredningsprogram - landskapsbilde   

Utredningsbehov • Landskapsvurderinger ved landskapsinngrep, topografi, 
landskapselement og endringer i kultur- og naturlandskapet 

• Vurdering av særlig utfordrende strekninger og punkt 
• Vurdering av fjernvirkninger av veganlegget, i noen tilfelles også 

nærvirkning av anleggene  
• Arkitektoniske vurderinger av større bruer og konstruksjoner 

Metode • Konsekvensutredning etter handbok V712 Konsekvensanalyser 
• Overordnet landskapsanalyse med inndeling av landskapet i 

landskapsområder for å vurdere verdi, tåleevne og virkninger av 
nye veganlegg 

• 3D-visualisering av større bruer, vegtraséer og kryssområder 
• Synlighetsvurderinger der det er relevant. 

Grunnlagsmateriale • Håndbok 712 
• Den Europeiske Landskapskonvensjonen (ELK) 
• Puschmann, O., 2005. Nasjonalt referansesystem for landskap. 

Beskrivelse av Norges 45 landskapsregioner. NIJOS rapport 
10/2005 

• Direktoratet for naturforvaltning og Riksantikvaren, 2011. 
Veileder. Metode for landskapsanalyse i kommuneplan 

• Befaring på utvalgte steder 
• Vakre landskap i Rogaland (RogFk) 
• Digitale kartinnsynsløsninger (NIBIO, naturbase, flyfoto m.m.) 
• 3D visualiseringsmodellen InfraWorks 

Sentrale kontakter  • Statens vegvesen 
• Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder, og i Rogaland 
• Vest-Agder fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune 
• Kommunene 
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 Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø er et begrep som brukes om helheten i menneskers daglige livsmiljø. Begrepet 
friluftsliv brukes om opphold og aktivitet i friluft med sikte på miljøforandring og naturopplevelser. 
Konsekvensutredningen skal belyse virkninger tiltaket har for beboerne og brukerne av det 
berørte området. 

Friluftsområder som er sikret for allmennhetens bruk med statlig økonomisk medvirkning er 
kartfestet og danner et viktig premiss for konsekvensvurderingen av dette temaet. På et 
overordnet regionalt nivå har både Rogaland og Vest-Agder fylkeskommune gjennomført 
kartlegging av regionale friluftsområder. Vest Agder har også kategorisert disse som viktige og 
svært viktige. Rogaland fylkeskommune er i gang med å revidere sin regionale plan for friluftsliv 
og nærmiljø (FINK). I dette arbeidet vil det inngå en verdisetting av regionale friluftslivsområder. 
Andre kilder til kunnskap finnes i kommunale planer og utredninger samt andre planprosjekt i 
området. 

For å skaffe kunnskap, særlig om bruksintensitet ved de ulike friluftsområdene, er dialog med 
kommuner og regionale friluftsråd viktig. Enkelte sentrale områder må også befares.  

Kunnskapsgrunnlaget knyttet til nærmiljø finnes i demografiske data fra Statistisk Sentralbyrå 
(SSB) og plandata fra kommuner og fylkeskommuner som sier noe om dagens situasjon og 
hvordan bosetningen kan endres i tråd med gjeldende planer. Resultatet fra transportmodellen 
er viktig, særlig for å vurdere eventuelle positive konsekvenser for nærmiljøet langs 
eksisterende vegnett. På dette plannivået skal fokuset ligge på større boligfelt. Konsekvenser 
på mer lokalt nivå blir vurdert i neste planfase. 

Nærmiljøet og friluftslivet blir påvirket av tiltakets type og størrelse i form av arealbeslag, endret 
tilgjengelighet, barrierevirkning, støy og luftforurensning. Omfangsvurderingene skal gi en 
beskrivelse av hvor store negative eller positive endringer tiltaket antas å medføre for nærmiljøet 
og friluftslivet i området.  

Barrierevirkninger og arealforbruk som følge av de ulike korridorene skal vurderes i forhold til 
boligområder, friluftsområder og nærmiljøfunksjoner. Det vurderes om nye vegtiltak kan endre 
etablerte sammenhenger i nærmiljøene.  

Støy og luft er del av virkninger for nærmiljø og friluftsliv. Utredingsopplegget er beskrevet i 
avsnitt 6.3.7. 

Tabell 6.3. Oppsummert utredningsprogram for nærmiljø og friluftsliv. 

Utredningsprogram – nærmiljø og friluftsliv   

Utredningsbehov • Analysen av hvordan tiltaket svekker eller bedre forholdene for 
trivsel, samvær og fysisk aktivitet i uteområdene 

• Endring i tilgjengelighet til friluftsområde 
• Endring i tilgjengelighet til skole og nærmiljøanlegg som 

barnehage, idrettsanlegg eller lekeområder 
• Påvirkning av gang-, sykkel- og turveger 
• Vurdering støybelastning og luftforurensing i nærmiljø og 

friluftsområde 

Metode • Konsekvensutredning etter handbok V712 Konsekvensanalyser 
• Innhente informasjon fra kommunen, lag, organisasjoner, 

nettsteder, turkart og turbøker  
• 3D-visualiseringar av inngrep i særlig viktige turområder og 

områder med tettere befolkning 

Grunnlagsmateriale • Håndbok V712 
• Digitale kartdata, Kartverkets felles kartdatabase FKB 
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• Naturbase, naturbase.no: Kartfestet informasjon om kartlagte 
friluftslivsområder og statlig sikrede friluftsområder 
(Miljødirektoratet) 

• Turkart og -bøker for området  
• Regionale friluftslivsplaner 
• Kommuneplaner 
• Større utbyggingsplaner 
• Oversikt over regionale friluftstilbud (friluftsrådene/kommunene) 
• Innspill fra utredningene av støy og luftforurensning 

Sentrale kontakter  • Vest Agder fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune 
• Kommunene 
• Regionale friluftsråd 

 

 Naturmangfold 

Naturmangfold defineres i Naturmangfoldloven som biologisk mangfold, mangfold i landskapet 
og geologisk mangfold, som i det alt vesentlige ikke er et resultat av menneskers påvirkning. 

Det skal samles nødvendig informasjon om naturverdier til å oppfylle Naturmangfoldloven 
(NML) §8 og forskrift om konsekvensutredninger, både med hensyn på verdier og inngrepets 
påvirkning.  

Naturmangfold skal utredes med vekt på enkeltlokaliteter, leveområder og landskapsøkologiske 
sammenhenger. Utredningen skal belyse omfang av påvirkning med tanke på arealbeslag, 
reduksjon i leveområder, forurensning og oppsplitting av naturområder.  

I tillegg skal temaet vurderes ut fra NML §9 «Føre var»-prinsippet som i denne sammenheng 
innebærer at en i tvilstilfeller, eller ved usikkert kunnskapsgrunnlag, skal la tvilen komme 
naturverdiene til gode. 

Tilsvarende skal det etter NML §10 gjøres helhetlige vurderinger på økosystemnivå og det skal 
vurderes hvilke sumeffekter planlagte og tidligere naturinngrep vil ha samlet hvis tiltakene blir 
gjennomført.  

Naturtypekartlegginger og artsdata er et viktig kunnskapsgrunnlag for utredningene. Lokal 
kunnskap fra nøkkelinformanter vil være viktig både for å kvalitetssikre eksisterende data og få 
ytterligere kunnskap om naturverdier i planområdet.  

I dette prosjektet vil det være særlig fokus på områder som er fredet ved forskrift (naturreservat, 
landskapsvernområder og dyrefredningsområder), naturverdier i en større landskapsøkologisk 
sammenheng, utvalgte naturtyper som kystlynghei, viktige naturtyper og rødlistearter. I tillegg 
vurdere miljøtilstand i vann og vassdrag og med særlig fokus på funksjonsområder for 
laks/sjøørret og elvemusling.  Befaring og eventuelt supplerende kartlegging av naturmangfold 
vil foregå i særlig utvalgte områder hvor det kan være stort potensial for å finne naturverdier av 
nasjonal og regional verdi med utgangspunkt i eksisterende kunnskap.  

Kunnskapsgrunnlaget for naturmangfold i utredningsområdet er relativt bra. Sommeren 2015 
ble det foretatt feltarbeid langs indre korridor. Vår/sommeren 2016 pågikk registreringer langs 
korridor over Høg-Jæren for å sikre et kunnskapsgrunnlag som gjør det mulig å sammenligne 
alle korridorer på en god måte.    

Det er i tidlig fase fokus på å unngå konflikt med viktige naturverdier. Det vil bli vurdert 
avbøtende tiltak i områder med store konsekvenser. Det legges til grunn at kompensasjon skal 
vurderes dersom det er nødvendig med inngrep i områder med naturverdier som er vernet eller 
fredet ved forskrift, eller berører områder med utvalgte naturtyper og prioriterte arter.  
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Tabell 6.4. Oppsummert utredningsprogram for naturmangfold. 

Utredningsprogram - naturmangfold 

Utredningsbehov • Oppsummering av registreringer for en samlet oversikt over 
viktige og særlige viktige naturområder og lokaliteter 

• Vurdering av konsekvenser for artsmangfold og barrierevirkninger 
• Vurdering av større landskapsøkologiske sammenhenger 
• Befaring av områder med uavklart verdi  

Metode • Konsekvensutredning etter håndbok V712 Konsekvensanalyser 
• Verdifulle områder for biologisk mangfold skal omtales, påvirkning 

fra vegtiltaket skal konsekvensvurderes og det skal vurderes 
aktuelle avbøtende eller kompenserende tiltak. 

Grunnlagsmateriale • Håndbok V712 
• Naturtypekartlegging jf. DN-håndbok 13 (1999) 
• Befaringer 
• Naturregistreringer langs indre trasé (2015) 
• Naturbase.no og artsdatabanken.no, vann-nett og vassdragsatlas 
• Flyfoto 
• KU-data fra større planer og utredninger i området 
• Inngrepsfrie naturområder i Norge (INON), (Miljødirektoratet) 
• Kilden – til arealinformasjon, Norsk institutt for bioøkonomi, NIBIO 
• Kartdata fra NGU 

Sentrale kontakter  • Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder og i Rogaland 
• Miljødirektoratet 
• Kommunene 
• Nøkkelinformanter med lokalkunnskap om naturmangfold 

 Kulturmiljø 

Kulturminner og kulturmiljøer er definert i lov om kulturminner som alle spor etter menneskelig 
virksomhet i det fysiske miljø, herunder lokaliteter det knytter seg historiske hendelser til. 
Kulturmiljøer er definert som områder hvor kulturminner inngår som en del av en større 
sammenheng. Automatisk fredete kulturminner omfatter alle faste kulturminner fra før 1537 og 
alle stående byggverk med opprinnelse fra før 1650. 

Utredningen skal vurdere hvordan verdifulle kulturmiljøer eller enkeltminner blir berørt av de 
ulike korridorene. I tillegg vil områdets overordnede kulturhistoriske trekk bli beskrevet.  

Det skal gjennomføres en potensialvurdering som sier noe om hvor og i hvilken grad en kan 
forvente å finne automatisk fredede kulturminner i området. Kulturminnemyndigheten stiller 
normalt ikke krav til registreringer i henhold til kulturminneloven på overordnet plannivå som i 
en kommunedelplan.  

Riksantikvarens kartbase Askeladden danner det viktigste kunnskapsgrunnlaget for kartlegging 
av eksisterende kulturminner og kulturmiljø, supplert med Kulturminnesøk. Videre kontrolleres 
eventuelle oppføringer i landsverneplaner, tidligere utredninger og andre historiske kilder, som 
lokal og regional historisk litteratur. Miljødirektoratets oversikt over verdifulle kulturlandskap er 
et viktig bidrag sammen med kommunale og regionale kulturvernplaner. Halvparten av 
kommunene har kommunedelplan for kulturminner. 

For nyere tids kulturminner er f.eks. gamle vegfar, historisk tettstedsutvikling, krigskulturminner 
og tekniske kulturminner viktig å få belyst. SEFRAK18 er en viktig kilde, men det forventes ikke 
en full opplisting av enkeltobjekt på dette plannivået. Derimot er det viktig å bruke SEFRAK som 

                                                      
18 SEFRAK står for SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner og er et landsdekkende register over eldre 
bygninger i Norge. 
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underlag for en beskrivelse av viktige bygningsmiljø, og å fange opp særlig viktige enkeltobjekt 
som ellers kan falle ut. 

Underveis i prosessen forutsettes det kontakt med Rogaland og Vest-Agder fylkeskommuner, 
eventuelt også Riksantikvaren. 

Ofte er kartleggingen av kulturmiljø preget av mange små lokaliteter. For et prosjekt i denne 
planfasen, bør utredningen fokusere på å samle enkeltminner i større miljøer for at utredningen 
skal bli gjennomførbar og tilpasset planens skala.  

Tabell 6.5. Oppsummert utredningsprogram for kulturmiljø. 

Utredningsprogram - kulturmiljø 

Utredningsbehov • Vegtraséens innvirkning på kulturmiljø, både direkte og indirekte 
påvirkning eller inngrep i kulturmiljøet 

• Endring av hvor leselig kulturmiljøet er og barrierevirkninger i 
forhold til ferdsel og opplevelse mellom viktige målpunkt 

Metode • Konsekvensutredning etter håndbok V712 Konsekvensanalyser 
• Kjente kulturminne skal beskrives og kartfestes og verdivurderes 
• Potensialvurdering av hvor det eventuelt kan forventes å finne 

ikke kjente kulturminner. Område med potensial for funn og 
behov for ytterligere undersøkelser skal avgrenses på kart. 

Grunnlagsmateriale • Håndbok 712 
• Befaring med vekt på potensialvurderinger 
• Askeladden.ra.no eller Kulturminnesok.no 
• Landsverneplaner  
• Lokale kulturminneplaner 
• SEFRAK-registeret 
• Miljøstatus.no 
• Unimus.no (nettportal til samlingane til universitetsmusea) 
• Arealbruk i kommuneplanenes arealdel 
• Bygdebøker og annen lokalhistorisk litteratur 
• Tidligere gjennomførte konsekvensutredninger i planområdet 

Sentrale kontakter  • Vest Agder fylkeskommune og Rogaland fylkeskommune 
• Riksantikvaren 
• Kommunene 
• Nøkkelinformanter med lokalkunnskap om kulturminner og 

kulturmangfold 

 Naturressurser 

Aktuelle naturressurser i dette planarbeidet gjelder landbruk, fiske, vannressurser, berggrunn 
og løsmasser i et ressursperspektiv. For fulldyrka jord skal verdi settes etter jordkvalitet og 
størrelse på jordstykket. Da jordkvalitetskart mangler for sørlig del av studieområdet, vil det her 
benyttes helningskart og størrelse for å vurdere verdi.  

Som del av omfangsvurderingen skal det gjennomføres en kartlegging av hvor store jord- og 
skogbruksareal som kan forventes å gå tapt som følge av de ulike korridorene. Det skal 
presenteres et regnskap sortert på kategoriene i markslags- og skogbonitetskartleggingen i 
Kartverkets kartgrunnlag N50. Ved siden av det konkrete arealbeslaget skal det vurderes i 
hvilken grad dyrket mark blir fragmentert og oppstykket slik at drift av arealet vanskeliggjøres.  

For vurdering av konsekvensene for beitebruk, legges det til grunn en kvalitativ vurdering av 
verdien på ulike beiteareal.  
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Flere av tiltaksalternativene krysser nedslagsfelt for drikkevann. Dersom det påløper kostnader 
for å sikre drikkevannsressurser, skal det inngå i prissatte konsekvenser. Disse skal ikke tas 
med under ikke-prissatte konsekvenser for å unngå dobbelttelling av konsekvenser.  

Det er registrert mange punktregistreringer av mineralressurser. De fleste av disse er registrert 
med liten eller ingen lokal betydning, eller betydningen av forekomsten er ikke vurdert. 
Utredningen vil fokusere på områder med nasjonal og internasjonal betydning og hvor det er 
gitt eller søkt om berggrunnsrettigheter eller det drives gruvedrift.  

Jakt og ferskvannsfiske kan være del av ressursgrunnlaget til landbruket, dersom dette er av 
kommersielle næringsinteresser. Disse verdiene inngår ikke lengre under kriteriene for 
verdisetting i håndboken, men verdi av jakt og fiske for friluftsliv er håndtert under dette temaet. 
Slike ressurser spiller også trolig en marginal rolle for ressursgrunnlaget i landbruket i området. 
Dette temaet tas derfor ikke med i konsekvensutredningen. 

I utredningsområdet er det flere areal der det er gitt konsesjon for utbygging av vindkraftanlegg. 
Eventuelle konsekvenser veganlegget kan påføre disse arealenes egnethet som vind-
kraftområder vurderes under lokale og regionale virkninger. 

Tabell 6.6. Oppsummert utredningsprogram for naturresurser. 

Utredningsprogram - naturresurser 

Utredningsbehov • Vegtraséens innvirkning på naturessursene  

Metode • Konsekvensutredning etter håndbok V712 Konsekvensanalyser 
• Kartlegge arealbruk i planområdet bl.a. kjerneområde landbruk 
• Vurdere virkninger for landbruk (jord- og skogbruk), 

vannressurser, eventuelt fiskeressurser, utmarksressurser og 
georessurser (berggrunn og løsmasser). 

Grunnlagsmateriale • Håndbok 712 
• Befaringer 
• Skog og landskap: markslag AR 5, markslag AR50, jordkvalitet, 

helningsgrad, beitelag 
• Norges geologiske undersøkelser: Berggrunn, bergrettigheter, 

grus og pukk, mineralressurser, løsmassekart, 
grunnvannspotensiale, grunnvannsborehull. 

• NVE og kommunene: Drikkevannskilder 
• Norges fiskeridirektorat: Kystnære fiskeridata, akvakultur 

Sentrale kontakter  • Fylkesmennene i Vest Agder og Rogaland  
• Kommunale landbrukskontor 
• Aktører i Bergverksnæringen 
• Grunneierlag 

 Støy og luftforurensing 

Støy og luftforurensing vil inngå som del av ikke prissatte konsekvenser. Analysen av støy fra 
vegtrafikken vil følge de prinsipper som er nedfelt i T-1442, Retningslinjer for behandling av støy 
i arealplanlegging. Analysen av luftkvalitet vil følge de prinsipper som er nedfelt i T-1520, 
Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. For luftforurensning utredes det 
for nitrogendioksid (NO2) og for svevestøv (PM10). 

Utredningen har som mål å vise størrelsesorden for støybelastning og endring i luftkvalitet i 
korridorene, slik at disse kan sammenliknes. Størstedelen av aktuell korridorer for ny E39 går i 
områder utenfor bebyggelse. Det vil derfor være uhensiktsmessig å utføre detaljerte 
beregninger av støy og luftforurensning for hele strekningen. Med utgangspunkt i trafikk-
beregninger vil det vil bli utført forenklete beregninger og modelleringer for luft og støy. Det vil 
bli indentifisert områder hvor det er støyfølsom bebyggelse eller bebyggelse med bruksformål 
som er følsomt for luftforurensning innenfor gul eller rød sone, samt nærliggende friluftsområder 
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hvor grenseverdier vil bli overskredet. Effekt av avbøtende tiltak tas med i betraktning på et 
overordnet kvalitativt nivå. 

Konsekvenser som følge av at eksisterende veg avlastes, skal inngå i den samlede vurderingen 
av tiltakets konsekvenser. Avbøtende tiltak som ikke inngår i tiltaket skal beskrives, men inngår 
ikke i den samlede vurderingen. Konsekvenser i anleggsperioden beskrives i et eget avsnitt.  

Se også omtale av støy og luftforurensning i kapittel om prissatte virkninger 6.2.1. 

Det skal gis en kort beskrivelse av oppfølgende undersøkelser og arbeid med temaene på neste 
plannivå. 

Tabell 6.7: Oppsummert utredningsprogram for støy og luftforurensing. 

Utredningsprogram – støy og luftforurensing 

Utredningsbehov • Vegtraséens innvirkning på støy og luftforurensning for personer, 
nærmiljø og friluftsliv 

Metode • Tilpasset konsekvensutredning etter håndbok V712 
Konsekvensanalyser 

• Tilpasset utredning etter T-1442 og T-1520. 

Grunnlagsmateriale • Håndbok V712 
• Støykart for dagens situasjon 
• T-1442 og T-1520 
• Støy- og luftdata på www.miljøstatus.no 
• Meteorologiske data 
• Digitale kartdata 
• Trafikktall 
• Ventilasjonsdata for eventuelle tunneler 

Sentrale kontakter  • Statens vegvesen 
• Kommuner 
• Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og i Rogaland. 
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 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Det skal utarbeides en risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunedelplanen i tråd med § 4.3 i 
plan- og bygningsloven.  ROS-analysen er kvalitativ, baseres på tilgjengelig informasjon eller 
øvrig informasjon som utarbeides gjennom kommunedelplanarbeidet. Analysen gjennomføres i 
tråd med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DBS) sin veileder: Samfunns-
sikkerhet i arealplanlegging og hovedprinsippene i NS5814:2008 Krav til risikovurderinger. I 
tillegg tas det hensyn til innspill fra Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder og Rogaland, Statens 
Vegvesen, fra berørte kommuner og andre aktuelle myndigheter.  

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.3 skal analysen vise alle risiko- og sårbarhetsforhold 
som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike 
forhold som følge av planlagt utbygging. Gjennom analysen vil det også være mulig å 
identifisere forskjeller mellom ulike korridorer for temaet samfunnssikkerhet.  

Arbeidsmetodikk og analysen tilpasses planområdets kompleksitet og plannivå.  Det medfører 
at analysen kan utarbeides som en oversiktsanalyse. 

Tabell 6.8. Oppsummert utredningsprogram for risiko- og sårbarhetsanalyse. 

Utredningsprogram – risiko- og sårbarhetsanalyse 

Utredningsbehov I kommunedelplanfasen skal analysen være på overordnet nivå ved 
bruk av sjekkliste og beskrivelse av eventuelle spesielle risikoer eller 
sårbarheter. 
• Systematisk gjennomgang av forhold som kan medføre svekket 

samfunnssikkerhet eller øket sårbarhet for de forskjellige 
korridorene både i driftsfasen og anleggsfasen 

• Aktuelle avbøtende tiltak vurderes for bla. 
- Tiltak for å unngå forurensning av drikkevatn 
- Sikkerhet i tunneler 
- Samfunnsviktig infrastruktur, inklusive kraft- og telesamband 
- Omkjøringsalternativ 
- Skred og flomfare 
- Grunnforhold 
- Trafikksikkerhet 

Metode • Kontakt med aktuelle etater og interessenter 
• Systematisk gjennomgang med innspill fra aktuelle etater og 

interessenter og sjekklister 

Grunnlagsmateriale • Håndbok 712 
• Vegløsninger og resultater fra arbeide med konsekvenstema for 

ikke prissatte konsekvenser 

Sentrale kontakter  • Fylkesmannen i Aust- og Vest Agder, og Fylkesmannen i 
Rogaland  

• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB 
• Statens vegvesen 
• Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE 
• Norges geologiske undersøkelser, NGU 
• Kommunene 
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 Andre samfunnsmessige konsekvenser 

Den samfunnsøkonomiske analysen omtalt i avsnitt 6.2 og 6.3 omfatter de virkningene som 
med rimelig stor grad av sikkerhet kan kvantifiseres og drøftes som prissatte og ikke-prissatte 
virkninger. I tillegg kan det gjenstå noen andre samfunnsmessige virkninger som vil være 
relevante for beslutningsgrunnlaget. Disse virkningene omfatter netto ringvirkninger, lokale og 
regionale virkninger og fordelingsvirkninger slik det bl.a. er omtalt i Håndbok V712 kapittel 8.  

Netto ringvirkninger  

Netto ringvirkninger er virkninger i andre markeder enn de som er direkte berørt av tiltaket, og 
som har en netto samfunnsøkonomisk verdi for landet. Disse kan omfatte både positive og 
negative virkninger knyttet til arbeidsmarked, eiendomsmarked og markeder for varer og 
tjenester.  

En type virkninger er at produktiviteten i næringslivet kan stige som følge av økt geografisk 
«tetthet» for bedrifter og arbeidstakere når reisetidene i en region blir kortere. Tetthet er, som 
navnet sier, rett og slett et mål på hvor nære hverandre bedrifter ligger. Tanken er at bedrifter 
som ligger nær hverandre, overrisler hverandre med positive eksterne virkninger. Dette kan 
komme som følge av økt utveksling av læring og informasjon, større muligheter for å matche 
arbeidskraft og arbeidsoppgaver, og større produktmarkeder. Dette gir økt produktivitet i den 
delen av næringslivet som får bedre tilknytning til områdene rundt. Med utgangspunkt i 
transportanalysen (se kapittel 4.7) skal det beregnes indikatorer for endringer i tetthet i 
områdene som blir påvirket av utbyggingen. Deretter skal produktivitetsvirkningen beregnes 
med utgangspunkt i endret tetthet og estimerte sammenhenger mellom tetthet og produksjon. 

Den andre typen netto ringvirkninger er knyttet til økt arbeidstilbud som følge av bedre 
kommunikasjoner. Reduserte reisetider for arbeidsreiser vil delvis tas ut i fritid, delvis i økt 
arbeidstid. Den økte arbeidstiden innebærer en netto gevinst for samfunnet, utover 
konsumentoverskuddet som fanges opp i trafikantnytten. Transportanalysen danner grunnlaget 
for beregninger av sparte reisekostnader og kombineres med arbeidstilbudselastisiteter for å 
anslå endringer i arbeidstid. Gevinsten anslås ved økning i skatteinngang fra lønnsinntekter.  

Økt konkurranse i geografisk avgrensede markeder ved bedrede kommunikasjoner kan også gi 
opphav til samfunnsøkonomiske gevinster. For eksempel kan små steder med lang reisetid til 
nærmeste tettsted ha få butikktilbud eller få arbeidsplasser. Da kan prisene settes høyere, og 
lønningene lavere, enn i tettsteder med større konkurranse. Bedrede kommunikasjoner kan øke 
konkurransen og redusere det samfunnsøkonomiske tapet knyttet til monopoltendenser. 
Potensialet for mer velfungerende markeder skal vurderes på bakgrunn av bedriftsdata, 
dokumentanalyser og samtaler med lokale informanter.  

Lokale og regionale virkninger 

Lokale og regionale virkninger omfatter endrede muligheter eller begrensninger for befolkning 
og næringsliv ved tilgjengelighetsforbedringer eller endrede forutsetninger for arealutnyttelse. 
Den nye vegen kan bidra til å gjøre noen steder mer attraktive for lokalisering av næringsliv og 
bosetting, mens andre blir mindre attraktive.  Sentrale virkninger som skal vurderes er endrede 
muligheter og begrensninger for utvikling av eksisterende næringsliv og for nye virksomheter, 
og for arbeidsmarkedet for kommunenes innbyggere.  

Andre virkninger som skal vurderes er virkninger for boligmarked, senterstruktur, knutepunkt, 
handelssteder og regiondannelse. I mange tilfeller legger tiltaket til rette for fremtidig arealbruk 
som påfører fremtidige tilleggsvirkninger for miljøtemaene. Slike virkninger skal vurderes under 
dette temaet. Dette kan være by og tettstedsspredning, eller næringsutvikling langs vei og ved 
kryss som gir press på jordbruksarealer, friluftsområder, natur- og kulturmiljøer, og som også 
kan påvirke samlet transportomfang med tilhørende utslipp av blant annet klimagasser. Slike 
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langsiktige miljøvirkninger som ikke fanges opp i analysen av ikke-prissatte virkninger skal 
utredes her.  

Informasjon hentes inn gjennom foreliggende dokumenter og planer, statistikk og databaser, 
møter, intervjuer og workshops med lokale og regionale aktører.   

Fordelingsvirkninger 

Fordelingsvirkninger omhandler endringer i nytte og kostnader for grupper av individer og hus-
holdninger. Et mål med å undersøke fordelingsvirkninger er å gi beslutningstakerne muligheter 
til å ta hensyn til om prosjektet fører til urimelige skjevheter.  

I dette punktet skal det drøftes og beskrives hvilke grupper som kommer bedre ut og hvem som 
kommer dårligere ut som følge av tiltaket, og eventuelle interessekonflikter. Grupper kan for 
eksempel være befolkning langs hele korridorer, enkeltområder, aldersgrupper, nærings-
grupper, trafikantgrupper eller generasjoner. Nytte- og kostnadsvirkninger kan være knyttet til 
for eksempel reisekostnader, trafikksikkerhet, arbeidsmarkedsendringer, støy, miljø- og 
rekreasjonsverdier, eiendomspriser og tilgjengelighet til kultur, handel og offentlige tjenester. 
Vurderingene skal gjøres på bakgrunn av informasjon som kommer fram i de øvrige delene av 
konsekvensutredningen, i tillegg til samtaler med lokale informanter. 

 Tabell 6.9. Oppsummert utredningsprogram for andre samfunnsmessige virkninger. 

Utredningsprogram – andre samfunnsmessige virkninger   

Utredningsbehov  Netto ringvirkninger 
- Det skal gjennomføres beregninger for endringer i tetthet, og 

endringer i produktivitet skal anslås.  
- Det skal gjennomføres beregninger for endringer i netto 

skatteinngang.  
- Virkninger knyttet til etableringshindringer og ufullkommen 

konkurranse langs korridorene skal drøftes, og netto 
ringvirkninger skal om mulig kvantifiseres. 

 Lokale og regionale virkninger, virkninger for  
- Næringsutvikling 
- Arbeidsmarked 
- Boligmarked 
- Senterstruktur, knutepunkt, regiondannelse og handelssteder  
- Potensielle langsiktige arealbruksendringer med tilhørende 

miljøvirkninger 
 Fordelingsvirkninger 

- Systematisk drøfting av fordelingsvirkninger ulike inndelinger 
av befolkningsgrupper 

Metode • Beregninger, analyser og vurderinger  

Grunnlagsmateriale • Håndbok V712 
• Data om trafikk og reisetider fra transportmodell 
• Resultater fra konsekvensvurdering av prissatte og ikke-prissatte 

tema 
• Dokumentanalyser  
• Informasjon fra kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn 
• Informasjon fra næringsliv, organisasjoner og andre private 

aktører 
• Statistikk og databaser 

Sentrale kontakter  • Regionrådene 
• Vest Agder og Rogaland fylkeskommuner  
• Kommunene 
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 Vurdering av måloppnåelse 

Etter utført konsekvensutredning (samfunnsøkonomisk analyse), andre samfunnsmessige 
virkninger og ROS-analyse, vil de alternative korridorene bli vurdert opp mot overordnede 
prosjektmål for kommunedelplanen (kp.1.7) 

 Anbefaling  

Etter vurdering av måloppnåelse vil utredede korridorer bli rangert og det utformes en faglig 
anbefaling fra Statens vegvesen, som sendes planmyndigheten (kommunal- og 
moderniseringsdepartementet) for behandling og vedtak. 
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Vedlegg 

Regionvise oversiktskart i A3-format 

Faglig underlag til planprogram vegstandard-trafikk-samfunnsnytte Notat 

Silingsrapport 
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Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region sør
Ressursavdelingen
Postboks 723 Stoa 4808 ARENDAL
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-sor@vegvesen.no

vegvesen.no
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