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 Forord 
Statens vegvesen har fått i oppdrag av samferdselsdepartementet (SD) å utarbeide en 
kommunedelplan for ny E39 på strekningen Lyngdal vest – Sandnes. Planarbeidet 
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. 

Planprogram for ny E39 Lyngdal vest-Sandnes var ute til offentlig ettersyn i perioden 27.02.2017 
til 28.04.2017. I høringen kom det inn til sammen 161 høringsuttalelser. Blant disse var det 
forslag til en ny veglinje på en delstrekning fra Moi til Bue i Rogaland. Forslaget, som ligger 
utenfor det meldte planområdet, er bearbeidet av Statens vegvesen og funnet interessant å se 
nærmere på. Forslag til planprogram med endringer som følge av ny indre korridor på 
strekningen Moi-Bue, legges derfor ut på ny høring, jfr. plan- og bygningsloven §4-1 og §6. 
Samtidig varsles det oppstart av arbeid med kommunedelplan i den nye korridoren, jfr. plan- og 
bygningsloven § 11-12.  

Dette dokumentet omhandler endringer som følge av ny indre korridor Moi-Bue i det allerede 
hørte planprogrammet, datert 07.02.2017, og må leses sammen med dette. Vedlagt følger også 
oppdatert fagnotat Vegstandard-trafikk-samfunnsnytte med endringer som følge av ny indre 
korridor Moi-Bue. 

Planprogrammet legges ut til nytt offentlig ettersyn i perioden 25.10.2017 til 06.12.2017. 

Statens vegvesen ber om skriftlige merknader til endringene i planprogram innen 06.12.2017 
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- høring ny indre 
korridor Moi-Bue» 

Øvrige mottatte merknader fra høringen våren 2017 vil bli oppsummert og kommentert sammen 
med nye innspill fra høringen høsten 2017. Det er ikke nødvendig å sende inn disse på nytt. 
Dersom ny indre korridor påvirker allerede innsendte merknader, er det anledning til å supplere 
eller korrigere disse innen samme frist. 

Det vil bli utarbeidet et revidert planprogram basert på begge høringer og dette vil blir styrende 
for resten av planarbeidet. 

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

 

Kristiansand, 16.10.2017 

Avd. direktør Ingunn Foss 

Statens vegvesen Region Sør, Prosjektavdelingen  
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 Innledning 

 Formålet med planprogrammet og planarbeidet 

Endring på slutten av 2. avsnitt som følge av revidert forskrift:  

…. skal utredes i samsvar med forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 
bygningsloven (FOR-2017-06-21-854). Som ledd i dette skal det utarbeides forslag til 
planprogram. 

Tilføyelse på slutten av 3 avsnitt: 

Forslag til planprogram har tidligere vært til høring i perioden 27.02.2017 – 28.04.2017.  

Tekst i 4. avsnitt erstattes med: 

 I høringen av ny indre korridor Moi-Bue spør Statens vegvesen om innspill om: 

 Planavgrensningen for ny indre korridor Moi-Bue 
 Aktuelle utredningstemaer i ny indre korridor Moi-Bue 
 Verdier og interesser som kan bli berørt av planen innenfor ny indre korridor Moi-Bue 

Allerede avgitte uttalelser er fortsatt gyldige. Dersom den nye indre korridoren Moi – Bue endrer 
på forhold ved allerede avgitt høringsuttalelse, er det nå mulig å supplere / korrigere dette innen 
samme frist. Dersom det ikke er innspill til planavgrensning, utredningstemaer eller verdier og 
interesser når det gjelder ny indre korridor Moi-Bue, og avgitt uttalelse står ved lag, er det ikke 
nødvendig å foreta seg noe.  

Nest siste og siste avsnitt erstattes med: 

Alle innkomne merknader til forrige høring samt nye uttalelser til ny indre korridor vil bli 
behandlet av Statens vegvesen samlet, og svart ut etter at høringsfristen er ute. Med 
utgangspunkt i innkomne høringsuttalelser i høring våren 2017 OG høsten 2017, samt ervervet 
kunnskap om planområdet, vil planprogrammet fastsettes av KMD. I den forbindelse vil det 
besluttes om noen av korridorene skal utgå fra planarbeidet. 

Korridoren som til slutt anbefales i et planforslag, skal støtte opp under målene for planarbeidet 
(kp.1.7) og detaljeres videre av Nye Veier AS, gjennom reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven. 

 Bakgrunn for planarbeidet 

Ingen endringer. 

 Avklaring av planområde og standard  

Endring i 6. avsnitt: 

Statens vegvesen melder dermed oppstart av arbeid med kommunedelplan i områdene som er 
avgrenset av korridorene i Figur 1-1 (oppdatert kart med ny indre korridor Moi-Bue vist i grønn 
farge) 
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 Siling av korridorer 

Ingen endring 

 Notat med faglig underlag til planprogram 

Andre avsnitt endres til: 

Disse beregningene er utført for åtte eksempellinjer innenfor fire hovedkorridorer. Se oppdatert 
fagnotat «Vegstandard-trafikk-samfunnsnytte, tillegg ny indre korridor Moi-Bue» 

 

Figur 1-1: Statens vegvesen melder oppstart av planarbeid i område som dekkes av korridorene vist på 
kartet over. I forslag til kommunedelplan vil korridorbredden bli betydelig redusert. 

 Overordnete føringer 

Det er endringer under overskriften nasjonal transportplan: 

Nasjonal transportplan  

Ny nasjonal transportplan trådte i kraft etter at planprogrammet var på høring. Teksten under 
denne overskriften erstattes derfor med: 

Ny Nasjonal transportplan (2018-2029) ble behandlet i Stortinget 19.06.2017 (etter 
høringsperioden for planprogrammet) og legges til grunn for planarbeidet. 

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) 2018-2029:1 

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslipps-
samfunnet. 

                                                      
1 Meld. St. 33 - 2016-2017 Nasjonal transportplan 2018-2029. Samferdselsdepartementet 5.4.2017. 
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Følgende hovedmål gjelder for transportpolitikken, slik de er formulert i nasjonal transportplan 
2018-2029: 

 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 

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. Videre legges det vekt på store vegprosjekter hvor utbygging av europavegene 
prioriteres høyt med tunge satsinger som strekker seg ut over planperioden til NTP.  E39 er 
blant disse (s. 43). 

 Regionale og lokale planer 

Ingen endring 

 Eksisterende og planlagte energianlegg 

Ingen endring 

 Mål 

Det er endringer i samfunnsmål som følge av ny vedtatt nasjonal transportplan: 

 Samfunnsmål 

Et transportsystem som er sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslipps-
samfunnet  

herunder hovedmål, slik de er formulert i nasjonal transportplan 2018-2029: 

 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 
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 Organisering og medvirkning 

 Planprosess og framdrift  

Andre avsnitt endres slik: 

Statens vegvesen er i gang med å behandle høringsuttalelsene fra høringen våren 2017. 
Høringsuttalelser til ny indre korridor Moi-Bue vil bli behandlet sammen med de øvrige 
innspillene, og hele dette materialet vil danne grunnlaget for fastsetting av planprogram i 
kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

 Ny framdriftsplan: 

 
Figur 2-1. Planlagt fremdrift.  

 Organisering av prosjektet 

Ingen endring 

 Opplegg for medvirkning 

Følgende tekst tilføyes som fjerde avsnitt på side 22: 

Kunngjøring og åpne informasjonsmøter om Ny indre korridor Moi-Bue: 

Planarbeid i ny indre korridor Moi-Bue vil bli kunngjort i pressen og på prosjektets nettside. Det 
vil også bli avholdt møter med de berørte kommunene Lund, Eigersund og Bjerkreim samt 
ekstern samarbeidsgruppe i forkant av høringen høsten 2017. 

 Videre prosess 

For framdrift henvises til ny Figur 2-1.  
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 Utredningsområdet – dagens situasjon 

 Oversikt 

Ingen endring 

 Befolkning og næringsliv 

Ingen endring 

 Trafikksystemet  

Ingen endring 

 Landskap 

Ingen endring 

 Nærmiljø og friluftsliv 

Ingen endring 

 Naturmangfold 

Ingen endring 

 Kulturmiljø 

Ingen endring 

 Naturressurser 

Ingen endring 
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 Tiltaket 

 Elementer i planarbeidet 

Ingen endring 

 Vegstandard 

Ingen endring 

 Vegkorridorer 

Ingen endring 

 Kryss og tilknytning til sidevegnett 

Ingen endring 

 Teknisk gjennomførbarhet og større tekniske anlegg 

Ingen endring 

 Forholdet til jernbanen 

Ingen endring 

 Forholdet til energiprosjekter 

Ingen endring 

 Trafikkprognoser 

Ingen endring 

 Kostnadsoverslag 

Ingen endring 
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 Etappevis utbygging 

Ingen endring 
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 Alternativer 

 Idédugnad og siling 

Ingen endring 

 Alternative korridorer 

Endret tekst i 1. avsnitt: 

Etter gjennomgang av mulige alternativer, siling og høring av planprogrammet, står det igjen 
fire 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.  

Etter 2. avsnitt om indre korridor tilføyes tekst: 

Ny indre korridor (fig 5-5) på strekningen Moi til Bue, berører Lund, Eigersund og Bjerkreim. 
Alternativet går delvis sammen med ytre korridor til Grøsfjell, før den krysser dalen ved 
Helleland, krysser dagens E39 sør for Bjerkreimselva ved Sagland og går vest for Sveladalen 
til Bue. 

Ny figur etter figur 5.4: 

 

Figur 5-5 Ny indre korridor mellom Moi og Bue. 
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 Planavslutning i Sandnes 

Ingen endring 

 Sidevegnett og vegserviceanlegg 

Tilføye tekst etter Indre korridor langs dagens E39: 

Ny Indre korridor fra Moi til Bue: 

 Ny korridor for deler av rv. 42 opp til dagens E39 for å bedre tilkomsten til Egersund 
 Oppgradering av fv. 32 fra nytt kryss på Grøsfjell til kryss med fv. 501 ved Eia 

 Null-alternativet  

Ingen endring 

 Omtale av hovedkorridorene 

Under overskriften Dalane, etter beskrivelsen av Indre korridor, tilføyes teksten: 

Ny indre korridor Moi-Bue berører heilandskap og grender syd og vest for dagens E39. 
Korridoren går hovedsakelig i dagsone gjennom Drangsdalen, videre til Grøsfjell, krysser over 
Helleland og krysser dagens E39 sør for Bjerkreimselva ved Saglandsvatnet. Videre i dagsone 
sør for Solbjørgnipa via kortere tunnel til Vaule og ut ved Bue. Fra Lyngdal vest til Moi, og fra 
Bue til Ålgård er den lik indre korridor.  

 Figur 5.9 erstattes med ny figur 5.10 
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Figur 5.10 Korridorer til konsekvensutredning i Dalane. Korridor for sekundærveg ved Helleland er kun 
aktuell ved valg av indre og midtre korridor. Korridor for sekundærveg ved Grøsfjell er kun aktuell ved valg 
av ny indre korridor Moi-Bue. 
 

I beskrivelsen av Ytre korridor endres teksten til: 

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. Mellom Moi og Eide vil det ses på om den 
lange tunnelen kan erstattes av dagsone og flere kortere tunneler og bruer slik som ny 
indre korridor. Fra Eide passeres Grøsfjell i dagsone, tunnel fra Drange og videre i 
dagsone over rv. 42. 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.  

Figur 5.10 blir til figur 5.11. 
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 Konsekvensutredning - utredningsprogram 

 Overordnet metodisk prinsipp 

Ingen endring 

 Prissatte konsekvenser 

Ingen endring 

 Ikke prissatte konsekvenser 

Ingen endring 

 Risiko og sårbarhetsanalyse 

Ingen endring 

 Andre samfunnsmessige konsekvenser 

Ingen endring 

 Anbefaling  

Ingen endring 

 Vurdering av måloppnåelse 

Ingen endring 
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Vedlegg 

Regionvise oversiktskart i A3-format 

Oppdatert kart over Dalane med ny Indre korridor Moi-Bue 

Faglig underlag til planprogram vegstandard-trafikk-samfunnsnytte. 
Tilleggsnotat. 
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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
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