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«Korridorene som er foreslått, vil ha negative konsekvenser for store potensielt utvinnbare 

mineraliseringsområder og vil gjøre en stor del av de kjente mineralforekomstene utilgjengelige for 

utvinning nå og i fremtiden. Alternativet som sannsynligvis vil gjøre minst skade på ressursene, er 

alternativ R2, som går utenom de viktigste mineraliseringssonene.»  

I følge Norges geologiske undersøkelse (NGU) har disse mineraliserte sonene internasjonal betydning 

og bør beskyttes mot byggevirksomhet og annen utbygging som gjør dem utilgjengelige for 

samfunnet i fremtiden. Hvis samfunnet mister tilgangen til disse ressursene, vil 77 dette få 

økonomiske og strategiske konsekvenser både lokalt, regionalt og nasjonalt. Hvis Norge Mining 

lykkes med å bygge ut alle de kjente mineralforekomstene i Bjerkreim-Eigersund-Lundområdet, vil 

selskapet bli en av de største arbeidsgiverne i norsk bergverksindustri.» Illustrasjon hentet fra Norge 

Mining sin høringsuttalelse, der sirklene angir områder med de største konfliktene. Øygrei-området 

er viktigst å beskytte mot veibyggingsplanene. Dette området har det beste økonomiske potensialet. 

Forekomstene ble anslått av NGU å ha en «in situ»-verdi på 290 mrd kr. Er overrasket over at man 

«ikke fullt ut anerkjenner vedrien av slike ressurser av internasjonal betydning» og som er tillagt 

strategisk betydning av EU, og at de ikke er tilskrevet økonomisk verdi i konsekvensutredningen. 

Prosedyren som er brukt i KUen er mangelfull, og mener E39 vil gi meget stor negativ konsekvens. 

«Den typen mineralisering man finner i Bjerkreim-området, blir vanligvis utvunnet i dagbrudd, og 

gropen som oppstår, vil ha et fotavtrykk som er mange ganger bredere enn den mineraliserte sonen i 

seg selv. For eksempel kan en 50–150 m bred mineralisert sone kreve et opptil 1 km bredt brudd, 

avhengig hvor dypt man skal gå.» I tillegg til fotavtrykket av dagbruddet må det legges til en 

sikkerhetssone på ca 500 m mellom infrastruktur og kanten av dagbruddet, først og fremst som 

beskyttelse mot steinsprut under sprengningsarbeid. «Norge Mining er i ferd med å søke om 

utvinningsrett for områdene Øygrei, Terland og Tekse. Ingen av de andre områdene er så langt 

tilstrekkelig undersøkt til at man kan fastslå kvaliteten på mineraliseringen, og det er usikkert hvilke 

av disse områdene som vil kunne utvinnes i den nåværende økonomiske situasjonen (under 

hensyntaken til metallpriser og driftskostnader). Likevel tilsier vår tolkning av dokumentene den 

norske regjering har offentliggjort, at hver av disse mineralressursene bør beskyttes for fremtidige 

generasjoner, selv om det i øyeblikket ikke skulle synes å være økonomisk forsvarlig å utvinne dem.» 

Det er også opptegnet alternative veglinjer som reduserer konfliktene med R1. «Av de fire 

alternativene som foreslås av Statens vegvesen, er det R1-V2a som vil være mest uheldig, mens R1- 

V2b vil være nesten like skadelig», spesielt dersom tilførselsvegen til fv.42 i Gyadalen bygges. 

«Alternativene R2 og R3 vil begge, på ulik måte, påvirke mineralpotensialet, men i mindre grad enn 

de ovennevnte. Fordi R3 vil gjøre alle ressursene på Helleland og Birkeland utilgjengelige, mener vi at 

78 dette er den mest ødeleggende løsningen av disse to. Norge Mining uttrykker derfor en 

preferanse for R2, hvis veien skal bygges i dette området i det hele tatt.» Statens vegvesens 

kommentar: SVV er enig i at konfliktene mellom korridor R1 og mineralressursene er større enn det 

konsekvensutredningen viser. Vi vurderer denne ressursen til å være av så stor nasjonal og 

internasjonal verdi at den påvirker vår anbefaling av korridorvalg. Det må velges en vegkorridor som 

ligger utenfor området med de viktigste mineralressursene. Se tematisk behandling av merknader, 

kap 2.5 ovenfor og våre kommentarer til merknaden fra Direktoratet for mineralforvaltning, dok.nr. 

20/308-85.  

 



Konklusjon  

For ny E39 er det to aktuelle løsninger for å redusere konflikten med mineralressursene:  

- anbefale korridor R2 

 - anbefale korridor R1 med justering på en ca. 5 km lengde 


