


Reguleringsplan for E39 
Lyngdal vest – Kvinesdal 

Folkemøte Kvinesdal 
kommune 15.03.2022



E39 Lyngdal vest - Kvinesdal – folkemøte.
Medvirkende i møtet fra Nye Veier 



Status E39 Kristiansand - Ålgård



Film – hva betyr en vei - egentlig?

• (236) Hva betyr en vei – egentlig? - YouTube



Agenda
• Velkommen v/Hans Munksgaard
• Status E39 Kristiansand - Ålgård
• Film – hva betyr en vei – egentlig?

• Faglig gjennomgang v/Jan Håvard Øverland
• Planprogram / finsilingsprosess
• Linjer finsiling
• Prosjektfilm 
• Detaljert gjennomgang av delstrekninger – grunnlag for sammensetting av linjer
• Videre arbeider - Optimalisering 

• Grunnerverv v/Terje Bjorheim

• Oppsummering og avslutning v/Hans Munksgaard



Planprogram og tilhørende finsilingsprosess

15.03.2022

Målsetning finsiling
• «Vurdere og rangere linjer samt å anbefale én korridor/ linje for videre 

bearbeiding»



Planprogram

9

Kommunestyrene fastsetter/vedtar planprogram:
- Valg av linje som skal reguleres fastsettes sammen med planprogrammet

Planprogram; 

• gjøre rede for formålet med planarbeidet 
• beskrive planprosessen med frister og deltakere 
• opplegget for medvirkning
• hvilke alternativer som vil bli vurdert og behovet for 

utredninger 



Planområde



Planprosess Status 



Metode
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Finsilingsrapport 

Ikke-prissatte fag:
• Landskapsbilde
• Friluftsliv/by- og bygdeliv
• Naturmangfold
• Kulturarv
• Naturressurser

- Tilleggsanalyse: Sårbarhetsvurdering 
vannforekomster

Prissatte fag:
• Transportberegninger 
• Investeringskostnader
• Støy 
• Luftforurensning
• Klimagassutslipp



Kunnskapsinnhenting 2022

2022-03-18 14

Naturmangfold:

• Folkemøte vilt 16. februar

• Kameraovervåkning av vårtrekk og høsttrekk for hjortevilt

• Lytteposter rovfugl februar-mars

• Kartlegging av leveområder i hekkesesongen

• Kartlegging av bunnforhold i Fedafjorden, utført 01.-03. februar

Arkeologi på Nye Veier:

• Fortsetter våren 2022

Andre befaringer:

• Kartlegging av permanent og midlertidig masselagring

• Kartlegging av grunnforhold

• Kartlegging av bergkvalitet
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Interessenthåndtering 
• identifisere interessenter og aktører
• involvere alle som kan påvirke eller bli 

påvirket av planforslaget 

Prosjektet deler inn interessentene i følgende 
grupper:

• Myndigheter
• Politikere
• Interessentgrupper (lokale lag, org. og 

foreninger)
• Grunneiere
• Barn og unge
• Allmennheten

Høringsuttalelser:

Flere merknader håndteres med egen 
oppfølging og aksjoner, bla. Hubro*, vilttrekk 
og forslag til nye veiløsninger.

Medvirkning: 



Linjer finsiling  
Følgende 9 linjer er tatt med i finsilingen:

• Linje 3A – kryss Birkeland
• Linje 6 - kryss Frøytland
• Linje 7 - kryss Høyland1 eller Høyland2
• Linje 5 - kryss Birkeland *
• Linje 5 - kryss Frøytland *
• Linje 5 - kryss Høyland1 eller Høyland2 *
• Linje 10 – kryss Birkeland *

• Linje 5 - varianter med kryss på Oppofte, eller 
lokalvei Dragedalen

• Alle linjer - Høylandsdalen vest eller øst
• Alle linjer - Øyesletta midt eller øst

*) Linje 5 og 10 gjenbruker strekning Tjomsland-
Oppofte/Birkeland



Linje 5 - Gjenbruk med standardklasse H3 og fartsgrense 110 km/t

Gjenbruk 5,3 km

Tjomsland - Oppofte



Linje 10 - Gjenbruk med redusert standardklasse 

• 4 felt og 90 km/t
• Fravik: 

Godkjennes av Veg.Dir. 
• Siktkrav
• Stigning 
• Fallforhold 

• Tekniske utfordringer: 
• Eksisterende 

fjordkryssing 
• Trafikkavvikling 

(anleggsperioden)
• Kan ikke oppgraderes 

til 110 km/t

Gjenbruk 11 km
Tjomsland – Birkeland



Film, Lyngdal Vest - Kvinesdal

Produsert av: South coast creative for 
Nye Veier/Sweco

https://www.dropbox.com/s/3mon35yuncxee19/Kristiansand%
20-%20%C3%85lg%C3%A5rd.mp4?dl=0



Delstrekninger 
finsiling
1: Høylandsdalen (i Lyngdal)

2: Dyblevannet til og med 
Vatlandstunnelen

3: Oppofte

4: Fjordkryssing

5: Birkeland/Høyland/Frøytland-
Meland

6: Meland-kommunegrensen (alle 
linjer i samme trasé)

7: Vei/tunnel til Øyesletta



Delstrekning 1 

To alternativer:
• Østsiden av dalen
• Vestsiden av dalen (blå)

Høylandsdalen i Lyngdal



Delstrekning 1
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Høylandsdalen i Lyngdal

Anbefaling:

Det anbefales at vestre alternativ legges til grunn for videre planlegging



Delstrekning 2 To alternativer:
• Linje 5/10: Gjenbruk av dagens vei + utvidelse med to nye felt
• Linje 3A/6/7: Ny trasé i lia nord for dagens vei, og ved Vatland

Dyblevannet til og med 
Vatlandstunnelen



Delstrekning 2
Dyblevannet til og med Vatlandstunnelen

Dyblevannet

Vatlandsvannet

Vatlandstunnelen

Ytre 
Tjomslandvann

• Linje 5 og 10 (blå)
• Linje 3A, 6 og 7 (rød)



Delstrekning 2

Linje 5/10, gjenbruk dagens vei:

Positivt: 

• Lite arealbeslag 

• Betydelig mindre klimaavtrykk

• Kontroll på flomsituasjonen 
(overslagsberegninger)

Negativt:

• Trafikkavvikling vs. Anleggsgjennomføring

• Marginalt mer belastning luftforurensning 

36

Linje 3A/6/7, ny korridor:
Positivt: 
• Mindre konflikt eksisterende trafikk
• Beholder dagens bruk av Vatlandstunnelen (som 

lokalvei)

Negativt:
• Konflikt med nasjonalt vilttrekk (Indrejordet)
• Større konflikt med kulturminner 
• konflikt med 22 og 132 kV ved Langåsen
• Nye naturinngrep utenfor eksisterende vei
• Noe mer støybelastning

Dyblevannet til og med Vatlandstunnelen



Delstrekning 2

37

Dyblevannet til og med Vatlandstunnelen

Anbefaling:

Det anbefales at linje 5 legges til grunn for videre planlegging, på bakgrunn av de positive 
konsekvensene, særlig for de ikke-prissatte fagene. 

• Linjene har ellers tilnærmet lik kostnad.

• Linje 5 gjenbruker 5,3 km av eksisterende E39, og vil på grunn av dette ha en arealbruk som er i 
tråd med prosjektmålene om mer bærekraftig veibygging og reduksjon av utslipp. 



Delstrekning 3
Tre alternativer:
• Linje 5
• Linje 3A/6/7
• Linje 10

To mulige tillegg til linje 5:
• Kryss
• Vei Dragedalen

Oppofte

5 3A/6/7 10

Vei 
Dragedalen 

KryssOppofte i dag 



Delstrekning 3 Oppofte



Delstrekning 3

Linje 10:

+ Beholder alle 
svingebevegelser i 
Oppofte-krysset

-Fylling i Indretjønn

-Utfordringer med 
veistandard/fravik

- Utfordring med HMS

- Ulemper for trafikk

- Forutsetter gjenbruk 
av Teistedalstunnelen 
og dagens bru

40

Kryss eller vei Dragedalen: 
+ Gir adkomst østover

- Negativ netto nytte
- Gjelder få biler (ÅDT ca. 
50)
- Kostnad ca. 190 mill. for 
vei Dragedalen
- Kostnad ca. 160 mill. for 
kryss
- Stor konsekvens for IP-
verdier i Dragedalen

Linje 5:
+ God mulighet for 
trinnvis utbygging

- Fylling i Indretjønn
- Blokkerte vannveier 
må reetableres
- Det må etableres 
viltkryssinger

Linje 3A/6/7:
+ Beholder dagens bruk 
av Vatlandstunnelen

- Fylling i Indretjønn
- Blokkerte vannveier 
må reetableres
- Det må etableres 
viltkryssinger

Oppofte



Delstrekning 3
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Oppofte

Anbefaling:

• Det anbefales at linje 5, uten kryss eller lokalvei Dragedalen, legges til grunn for videre 
planlegging. Linje 5 gir marginalt minst kostnad og konsekvenser, men gir klart mest fleksibilitet i 
forhold til kryssplassering vestsiden av fjorden

• Linje 10
• fravik i kryssområdet omsøkes. 
• utfordring i anleggsfasen i forhold til HMS og håndtering av eksisterende trafikk på E39. 
• forutsetter også gjenbruk av Teistedal- Fedaheitunnelene og dagens bru og gir bare 

kryssmulighet på Birkeland. 



Delstrekning 3 
Trafikk Oppofte



Delstrekning 4
To løsninger:
• Bru ved dagens bru på 

Naudenes (lilla)

• Bru mot Skarpnes (blå)

Fjordkryssing



Delstrekning 4
Naudenes, ved dagens bru:
- Krysser under store høyspentledninger
- Nærhet til dagens bru med tilhørende   
kabelfester ved portaler
- Nærhet til eksisterende tunnel
- Lengre bru enn Skarpnes
- Kan kun kobles mot kryss Birkeland
- Ulemper ift. naturmangfold og kulturminne

44

Skarpnes:
+ Ca. 80 mill. lavere kostnad for hengebru på 
Skarpnes enn Naudenes
+ Mulighet for nettverksbuebru på Skarpnes. 
Potensial for lavere kostnad.
+ Kan kobles mot kryss Høyland og Frøytland
+ Bedre adkomst anleggsarbeider enn 
Naudenes

Fjordkryssing



Delstrekning 4
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Fjordkryssing

Anbefaling:

• Det anbefales at østre alternativ, med fjordkryssing mot Skarpnes legges til grunn for videre 
planlegging

• Dette alternativet har antatt minst risiko og lavest kostnad samt godt potensial for ytterligere 
kostnadsreduksjon 

• Fjordkryssing mot Skarpnes er også alternativet som har minst konflikt med eksisterende trafikk og 
størst avstand til viktig teknisk infrastruktur



Delstrekning 5
Fire alternativer:

• Birkeland (lilla)
• Høyland2 (grønt)
• Høyland1 (rødt)
• Frøytland (blått)

Frøytland/Høyland/Birkeland - Meland



Delstrekning 5
Birkeland:

+ Mulighet for tverrslag i 
Fedaheitunnelen, for driving i 
to retninger

- Boliger må innløses

- Høyeste kostnad 

- Forutsetter bru over 
Fedafjorden ved Naudenes.

- Gir også inngrep på 
Frøytland, sideveg/arm til Øye. 

- Berører flest bygg med økt 
støy

- Stor konsekvens for IP-fag (4)

47

Høyland2:
+ Minst konsekvens for ikke-
prissatte fag
+ Ingen konsekvens for 
Frøytland
+ Antatt ikke behov for 
innløsning av boliger

- Høy kostnad
- Stor konsekvens for IP-fag 

(1)

Høyland1:
+ Ingen konsekvens for Frøytland

- Boliger må innløses
- Beslag av jordbruksland
- Krysser med bru over inntak for 
Høylandsfossen kraftverk
- Ca. 95 mill. høyere kostnad enn 
linje 5-F. (hele strekket)
- Stor konsekvens for IP-fag (2)

Frøytland:
+ Lavest kostnad av H3-alt 
(110km/t-4felt).
+ Ingen konsekvens for 
Høyland

- Boliger må innløses
- Beslag av jordbruksland
- Bru over Frøitlandsfossen
- Stor konsekvens for IP-fag (3)

Frøytland/Høyland/Birkeland - Meland



Delstrekning 5
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Frøytland/Høyland/Birkeland - Meland

Anbefaling:

• Det anbefales at kryss Frøytland legges til grunn for videre planlegging. 
• Blant de beste på trafikantnytte og kostnad gjør at kryss på Frøytland er alternativet med høyest 

nettonytte per budsjettkrone av de 9 alternativene i finsilingen
• Kort vei mellom Øyesletta og ny E39 

• Kryss Frøytland vil gi negative konsekvenser:
• for bebyggelsen 
• for ikke-prissatte fag, men det vil også de andre alternativene 



Delstrekning 5 
Trafikk Frøytland



Delstrekning 6
Meland - kommunegrensen

Kun ett alternativ, da alle linjer 
går i samme korridor



Delstrekning 7 To alternativer:
• Alternativ øst, Øyekleiva
• Alternativ midt, ved gjenbruksstasjon

Vei/tunnel til Øyesletta

Frøytland

Høyland

Ø
ye



Delstrekning 7

Alternativ øst, Øyekleiva:

- Støy for boliger

- Beslag av dyrka mark

- Innløsning av bolig

- Lengre tunnel og høyere kostnad

- I kanten på NIN-areal(Natur i Norge)

- Trafikkulemper for nye og 
eksisterende næringsområder

52

Alternativ midt, ved gjenbruksstasjon:
- Innløsning næringsareal
- Nærhet til høyspent
- Flom i anleggsfasen
- Forutsetter; en tilfredsstillende løsning for 
strømforsyning til Eramet. 

Vei/tunnel til Øyesletta



Delstrekning 7
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Vei/tunnel til Øyesletta

Anbefaling:

• Det anbefales at midtre alternativ, med vei over miljøstasjonen legges til grunn for videre 
planlegging. Dette alternativet har lavest kostnad samt ingen konsekvenser for boligbebyggelse og 
landbruksareal i forhold til det andre alternativet.



Rangering

Anbefaling    

Linjer

*) Lengde er oppgitt til Lølandsvannet pga. 
trafikkberegninger, lengde Lyngdal vest – Kvinesdal 
er ca. 25km. Alle linjer er like i Flekkefjord



Videre arbeide etter høring av planprogram 
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Nye Veier skal nå i gang med å optimalisere mulige løsninger i anbefalt korridor/linje for videre 
detaljregulering

Optimalisering + 
reg.plan til  
offentlig ettersyn



Optimalisering
• Viltkartlegging pågår langs hele 

traseen 

• Behov for faunapassasjer 
avklares i optimaliseringsfasen

Viltkartlegging - faunapassasje



Optimalisering 

• Vatlandstunnelen nord eller sør for dagens tunnelløp?

• Utbygging av E39 nord eller sør for dagens veg?

• Plassering og utforming av kobling mellom Dragedalen og eks E39 v/Tjomsland

58

Tjomsland - Vatlandstunnelen

N



Optimalisering 

Løsning Frøytland:

59

Erstattes av kryssløsning Oppofte:

Eksempel på vurdering av å endre ulike element i anbefalt 
korridor – avbøtende tiltak ikke-prissatte verdier

halvt kryss

Frøytland –
Birkeland (E39) Fullt kryss



Optimalisering 

Øyetunnel fra Frøytland:
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Eksempel på vurdering av å endre ulike element i anbefalt 
korridor – avbøtende tiltak

Nytt påhugg på 
Frøytland vurderes



Optimalisering 

• Geoteknikerne planlegger nå feltarbeid, undersøkelser og grunnboring for 
delstrekninger lengst øst i parsellen. 

• Det planlegges nøye i samråd med ikke-prissatte fag hvor man kan gjøre boringer, slik 
at man unngår å skade verdier langs linje. 

• Før arbeidene utføres fysisk i marka vil grunneiere bli kontaktet. 

61

Feltundersøkelser og grunnboring planlegges 



Optimalisering 

Det blir identifisert hvilken barriere ny E39 vil skape ift. dagens adkomst- og skogsbilvei-
system. Nytt behov vil identifiseres og planlegges utbedret. 
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Adkomstveier - skogsbilveier



Eksempler på andre optimaliseringsmuligheter

63

Justering av massebalanse

Plassering og beregning av bruer, vannkulverter og stikkrenner ved vassdrag

Vurdering av løsninger for kollektivsystem Plassering av areal for midlertidig anleggsbelte og 
riggareal

Vurdering av effektiv anleggsgjennomføring

Masselager



Videre arbeide etter høring av planprogram 

64

Optimalisering + 
reg.plan til  
offentlig ettersyn



Grunnerverv v/Terje Bjorheim, Nye Veier AS

15.03.2022

Grunnerverv 
E39 Lyngdal vest - Kvinesdal



Gjennomføring av grunnerverv

2022-03-18 66

• Oppstart rundt vedtak av detaljregulering

• Detaljregulering avgjør hva som må erverves

• Nye Veier tar kontakt med berørte grunneiere når 
tiden er inne

• Åpen kontordager

• Befaring med den enkelte grunneier



Kontaktinformasjon grunnerverv

2022-03-18 67

• Vi tar kontakt med den enkelte grunneier

Vår kontaktinformasjon:
• Terje Bjorheim: terje.bjorheim@nyeveier.no / tlf. 941 22 860
• Åge Emanuel Rovik: aage.rovik@nyeveier.no / tlf. 976 33 909



Oppsummering og avslutning v/Hans Munksgaard

15.03.2022



Oppsummering

2022-03-18 69

Prosjektets nettside: https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-lyngdal-vest-kvinesdal/  



Oppsummering 2

2022-03-18 70

• Det er korridoren til ny E39 som nå er på høring
• De tegningene dere har sett her i dag er skisser
• Der gjenstår ennå mye planlegging innenfor korridoren

Vi avslutter nå fellesinformasjon, men Nye Veier er tilgjenelig for spørsmål og dialog etterpå


