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Forord 
 

Nye Veier utarbeider forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning for ny firefelts 

motorveg mellom Bue og Ålgård, i Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Strekningen E39 

mellom Bue og Ålgård er en viktig del av E39 mellom Kristiansand og Trondheim. 

Utbyggingen av E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård skal gi bedre trafikksikkerhet, større 

bo- og arbeidsmarked, kortere reisetid. 

 

Uttalelsene til den kunngjorte planoppstarten har blitt gjennomgått før planprogrammet 

blir fastsatt i Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Det har blitt vurdert om det er merknader 

som tilsier at det er nødvendig å endre planprogrammet før videre utarbeidelse og 

behandling av forslag til detaljregulering, dokumenter og utredninger. 

 

Ny E39 ses som et helhetlig prosjekt på tvers av kommunegrensene. Det vil bli 

utarbeidet felles planbeskrivelse og konsekvensutredning for E39 mellom Bue og Ålgård, 

mens plankart og bestemmelser vil bli utarbeidet for hver kommune separat. 

 

Informasjon om prosjektet er å finne på www.nyeveier.no 

 

 

Stavanger, 11. mai 2020 
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1 Høring og offentlig ettersyn av planprogram 

Varsel om oppstart av detaljregulering for E39 fra Bue til Ålgård, med forslag til 

planprogram, har vært på høring og offentlig ettersyn i perioden 25. februar 2020 til 27. 

mars 2020. 

 

Berørte grunneiere innenfor planområdet har blitt varslet direkte ved brev. Det ble sendt 

ut brev til 78 grunneiere. I tillegg ble det sendt elektronisk oppstartsvarsel til 44 berørte i 

henhold til varslingsliste utarbeidet av Bjerkreim og Gjesdal kommuner. Fem av disse 

nådde ikke fram på grunn av utdaterte eller ikke eksisterende e-poster. I tillegg har 

planarbeidet blitt annonsert med avisannonse i Dalane Tidende og i Gjesdalbuen, på Nye 

Veiers hjemmeside, kommunenes hjemmeside og på Nye Veier sine Facebook-sider. 

Under varsel om planoppstart/høring og offentlig ettersyn har det kommet inn 25 

merknader fra følgende høringsparter: 

 

Offentlige myndigheter 

− Direktoratet for mineralforvaltning, dato 05.03.2020 

− Statnett, dato 10.03.2020 

− Statens vegvesen, dato 18.03.2020 

− Rogaland fylkeskommune, dato 26.03.2020 

− Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE, dato 27.03.2020 

− Fylkesmannen i Rogaland, dato 27.03.2020 

− Gjesdal kommune, formannskapet, dato 02.04.2020 

 

Næringsliv og interesseorganisasjoner 

− Lyse Elnett AS, dato 04.03.2020 

− Norges Lastebileier-Forbund, dato 06.03.2020 

− IVAR IKS, dato 18.03.2020 

− Risa AS, dato 26.03.2020 

− Gjesdal bondelag, ved Arnfinn Auestad, dato 27.03.2020 

− Gjesdal Senterparti, ved Åsmund Kyllingstad, dato 27.03.2020 

 

Grunneiere eller andre i Bjerkreim kommune 

− Torunn og Jone Gystøl, dato 24.03.2020 

− Kåre Vaule (leder Bjerkreim E39), dato 26.03.2020 

− Ragnhild og Jan Inge Osland, dato 19.03.2020, mottatt 27.03.2020 

− Halldor Eikrem, dato 27.03.2020 

 

Grunneiere eller andre i Gjesdal kommune 

− Crossbeck Investments AS, dato 13.02.2020 

− Suzann Pettersen og Solfrid Pettersen, dato 04.03.2020 

− Kjell Salte, dato 09.03.2020 

− Per Audun og Berit Marie Hegelstad, dato 26.03.2020 

− Ola Sømme, dato 27.03.2020 

− Anne Margrethe Kyllingstad, dato 27.03.2020 

− Karen Marie Liland, dato 27.03.2020 

− Magnus Søyland, udatert, mottatt 17.04.2020 
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Innspill mottatt via medvirkningsportalen (alle udatert) 

− Sven Bue 

− Erling Søyland, to ulike kartfestinger/innspill 

− Marit Ramsli og Olav Vegard Søyland, to ulike kartfestinger/innspill 

− Ivar Kyllingstad, tre ulike kartfestinger/innspill 

− Silje Kyllingstad-Sundvor 

− Stian Engelsvoll for klatreklubben Bratte Rogalands venner. To registreringer, men 

same innspill, hhv. ved Kolholen og Auestad 

− Anne Margrethe Kyllingstad 

− Frank Skjæveland 

− Kurt Lågeide 

 

1.1 Parter som har gitt uttale til planprogrammet spesielt 

I det følgende oppsummeres kun innkomne merknader og innspill fra de som har hatt 

innspill til planprogrammet, og de som har omtalt veistandard. Dette gjelder innspill fra 

Rogaland fylkeskommune, Fylkesmannen i Rogaland, Gjesdal kommune, Norges 

Lastebileier-Forbund, Gjesdal bondelag, Gjesdal Senterparti, Halldor Eikrem og Erling 

Søyland. Dette gjøres siden det er planprogrammet som skal behandles i 

formannskapene i Bjerkreim og Gjesdal kommune før sommeren 2020. 

 

Innkomne merknader vil bli oppsummert og behandlet i sin helhet når forslaget til 

detaljregulering førstegangsbehandles i formannskapene i Bjerkreim og Gjesdal 

kommuner etter sommerferien 2020. Dette gjelder for eksempel innspill om annen/ 

justert planavgrensning, elementer i planutforming, lokale opplysninger om vannkilder og 

så videre. Disse forholdene vil bli mer detaljerte i løpet av planutarbeidelsen, og for 

eksempel planavgrensningen vil svært trolig bli endret i forhold til oppstartsvarselet når 

planen førstegangsbehandles. 

 

1.2 Generelle endringer i planprogrammet som følge av prosjektet sin utvikling 

Flere av partene har pekt på at konsekvensutredningen må omfatte hele tiltaket og ikke 

bare de delene av tiltaket som er konsekvensutredet i kommunedelplanen. Prosjektet har 

sett behovet for utvidelser av planområde og lagt dette til grunn i planprogrammet. 

Utviklingen i prosjektet har avdekket videre utredningsbehov, blant annet i møte med 

parter og myndigheter. Dette har ført beslutning om at: 

− Hele tiltaket konsekvensutredes 

− Datagrunnlag oppdateres ut over grunnlaget som følger av forslaget til 

kommunedelplan 

− Siste versjon av metodebeskrivelse benyttes (håndbok V712, Statens vegvesen, 

versjon 2018) 
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2 innspill til planprogrammet 

2.1 Offentlige myndigheter 

2.1.1 Rogaland fylkeskommune, dato 26.03.2020 

Innspill/merknad 

− … Fylkesrådmannen stiller innledningsvis spørsmål ved om det er på denne delen av 

strekningen som inngår i kommunedelplanen at planlegging og utbygging av ny E39 

bør starte. Strekningen er blant de beste delene av dagens E39, og det antas derfor 

at det også er her tidsbesparelsen vil være minst. Fylkesrådmannen antar at 

tidsbesparelsen, og dermed samfynnsnytten, vil være vesentlig større på 

strekningene Bue – Vikeså, Vikeså – Årrestad, og Årrestad – Moi. Vi ber om at det 

videre arbeidet viser hva som ligger til grunn for denne prioriteringen. 

− Rogaland fylkeskommune har tidligere spilt inn at det bør vurderes 2/3-feltsvei med 

midtdeler framfor 4-feltsvei. Vi anbefaler igjen at dette utredes for å dempe konflikt 

knyttet til verdier i planområdet og for å redusere kostnader knyttet til utbyggingen. I 

planprogrammet kommer det fram at nye veier selv vil vurdere å etablere en smalere 

normalprofil enn normal vist i planprogrammet dersom dette viser seg å gi økt 

samfunnsøkonomisk gevinst. Hvordan samfunnsøkonomisk gevinst skal beregnes er 

ikke gjort greie for. 

− Fylkesrådmannen mener både vurdering av vegstandard og normalprofil bør gjøres 

etter en grundig prosess der både prissatte og ikke prissatte konsekvenser blir veid 

opp mot hverandre, jfr metodikken i håndbok V712 (2018). Det bør vurderes om 2/3-

feltsvei bør tas inn som et eget alternativ slik at kostnader og konsekvenser for 

ikkeprissatte tema ble systematisk vurdert opp mot 4-feltsvei. 

− Fylkesrådmannen mener både vurdering av vegstandard og normalprofil bør gjøres 

etter en grundig prosess der både prissatte og ikke prissatte konsekvenser blir veid 

opp mot hverandre, jfr metodikken i håndbok V712 (2018). Det bør vurderes om 2/3-

feltsvei bør tas inn som et eget alternativ slik at kostnader og konsekvenser for 

ikkeprissatte tema ble systematisk vurdert opp mot 4-feltsvei. 

− Planprogrammet beskriver at det skal gjennomføres konsekvensutredning for de deler 

av planområdet som ikke er utredet i kommunedelplan. Fylkesrådmannen er 

imidlertid av den oppfatning at det kreves et annet nivå av konsekvensutredning på 

dette plannivået enn det som lå til grunn ved høring av kommunedelplanen. 

Kommunedelplanen har identifisert områder med varierende konfliktnivå innenfor en 

bred korridor, men er ikke et konkret tiltak, som er den åpningen KU-forskriften gir 

for å ikke måtte gjennomføre ny konsekvensutredning. 

− Ifølge planprogrammet skal massedeponier inngå i planområdet. Vi forutsetter at 

dette bare er tilfellet dersom det kan vises til lavt konfliktnivå, og at det legges til 

rette for nydyrkingsarealer. Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at vi forutsetter at 

planer for massedeponi, og eventuelt -uttak utarbeides parallelt med 

reguleringsplanen, og at Gjesdal kommune sitt initiativ til å finne egnede arealer 

bygges videre på. 

− I forslaget til planprogram legges det opp til at forholdet til automatisk fredete 

kulturminner skal ivaretas som en del av planprosessen. Fylkesrådmannen legger 

derfor til grunn at planforslagets innvirkning på automatisk fredete kulturminner vil 

bli ivaretatt i det videre arbeidet. 
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Forslagsstillers kommentar 

− Nye Veiers mandat, gitt av Stortinget, er å prioritere strekningene med best 

samfunnsøkonomisk lønnsomhet først. Innenfor den tildelte porteføljen har Nye Veier 

mandat til å gjøre prioriteringer av veistrekningene. Nye Veier har igangsatt 

planarbeidet for E39 mellom Bue og Ålgård først, fordi det er mest trafikk på denne 

strekningen og best samfunnsøkonomisk lønnsomhet. På denne strekningen er det 

kun en korridor i den statlige kommunedelplanen. Planarbeid videre sørover fra 

Buekrysset og vestover fra Lyngdal vil bli igangsatt suksessivt når kommunedel-

planen har blitt vedtatt av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Nye Veier 

har fått et samfunnsoppdrag fra Stortinget med å bygge trafikksikre hovedveier, 

herunder strekningen E39 mellom Kristiansand og Ålgård, og mener dermed at det vil 

være av stor nytte for samfunnet at det etableres sammenhengende ny og 

trafikksikker motorvei på hele strekningen. Videre planarbeid vil derfor bli igangsatt 

så snart dette er praktisk mulig. 

− Planprogrammet sitt opplegg med å utrede firefelts motorveg endres ikke. Nye Veier 

sin utarbeidelse av detaljregulering av tiltaket bygger på foreliggende kommunedel-

plan for strekningen, som legger til grunn firefelts motorvei. Det foreligger også 

andre føringer for veistandard forut for kommunedelplanen, blant annet fra 

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet, jamfør planprogrammet. Framtidig 

trafikkutvikling tilsier krav om firefeltsvei, jamfør kommunedelplanen og veinormalen 

N100. Veistandard anses fra Nye Veier avklart på et høyere nivå og er ikke gjenstand 

for vurderinger i dette planarbeidet. Dette betyr også at et konsept med tofeltsvei 

med forbikjøringsfelt ikke utredes som eget planalternativ i denne planprosessen. Det 

gjøres oppmerksom på at det er aktuelt å søke om å få etablere en vei med 

veibredde 19 meter, som er fire meter smalere enn kravene i veinormalen. 

− I høringsversjonen av planprogrammet står det skrevet at bare de delene som ikke er 

omfattet av kommunedelplanen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård skal konsekvens-

utredes. Planprogrammet er nå presisert slik at hele tiltaket skal konsekvensutredes. 

Dette gjelder også i kapittelet om utredningsbehov. 

− Planprogrammet sitt kapittel 2.1 er presisert ved at eventuelle masseuttak og 

områder for massehåndtering vil bli konsekvensutredet som del av 

detaljreguleringen. Massehåndtering er ellers omtalt en rekke steder i 

planprogrammet, også ved høringen. 

− Kulturminner vil bli konsekvensutredet som del av planarbeidet, jamfør også 

planprogrammet. 

 

2.1.2 Fylkesmannen i Rogaland, dato 27.03.2020 

Innspill/merknad 

− …. I planprogrammet står det at strekningen ventelig vil ha stort masseunderskudd 

på grunn av store fyllinger i Ytre Kydlandsvatnet og Klugsvatnet. Fylkesmannen vil 

her presisere at prosjektet bør vurderes helhetlig, både når det gjelder store 

utfyllinger i vassdrag og om overskuddsmasser alternativ kan brukes på andre 

delstrekninger. … 

− I planprogrammet vises det til forskrift om konsekvensutredning § 6b og vedlegg 1, 

punkt 7. Det konkluderes med at det allerede foreligger konsekvensutredning for 

strekningen i utkast til kommunedelplan (KDP) for nye E39 Lyngdal ves-Ålgård. 

Derfor anses det kun som nødvendig å konsekvensutrede de delene av veianlegget 

som ligger utenfor korridoren til kommunedelplanen. Vi ser videre at det i 

planprogrammet står at Nye Veier ønsker å vurdere de temaene som overordna 

myndigheter har hatt uttale til med mangler knyttet til beslutnings- og 

kunnskapsgrunnlaget. 
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− I planprogrammet blir det nevnt at det vil vurderes alternative vegtraseer; for å 

oppnå gode og kostnadseffektive løsninger og redusere samlede negative 

konsekvenser for naturmangfold, vassdrag, landskap, landbruk/naturressurser, 

kulturminner mv. Det er mange vanskelige interesseavveininger i vegprosjekter, det 

er viktig at vurderingene som er tatt kommer tydelig frem av planmaterialet. 

− Det står i planprogrammet at: planen skal gi forutsigbarhet, rom til entreprenøren for 

en hensiktsmessig anleggsgjennomføring, og legge til rette for at entreprenøren kan 

optimalisere og forbedre løsningene som ligger til grunn for reguleringsplanen. Nye 

veier kom i forkant av planforumet med noen spørsmål, hvorav ett kan kobles til 

dette temaet. Spørsmålet som ble stilt var; er det tilstrekkelig at høydetoleransen for 

CL veg fastsettes f. eks +/- 1 meter og tilsvarende andre strukturer i tiltaket? 

 

Forslagsstillers kommentar 

− Planprogrammet sitt kapittel 2.1 er presisert ved at eventuelle masseuttak og 

områder for massehåndtering vil bli konsekvensutredet som del av 

detaljreguleringen. Massehåndtering er ellers omtalt en rekke steder i 

planprogrammet, også ved høringen. 

− I høringsversjonen av planprogrammet står det skrevet at bare de delene som ikke er 

omfattet av kommunedelplanen for E39 mellom Lyngdal og Ålgård skal konsekvens-

utredes. Planprogrammet er nå presisert slik at hele tiltaket skal konsekvensutredes. 

Dette gjelder også i kapittelet om utredningsbehov. 

− I og med at hele tiltaket konsekvensutredes og illustreres, legges det til grunn at alle 

interesseavveiinger og vurderinger blir synliggjort og godt dokumentert. 

− Siste punkt fra fylkesmannens uttalelse tas til orientering, men endrer ikke innholdet i 

revidert planprogram. Det vil være dialog om forholdet i planprosessen. 

 

2.1.3 Gjesdal kommune, formannskapet, dato 02.04.2020 

Innspill/merknad 

− … Gjesdal kommune er fornøyd med at Nye Veier vurderer å gjenbruke 

kryssløsningen på dagens E39 slik at det også på ny E39 kan bli mulig å kjøre av og 

på veien ved næringsområdet på Skurve. Løsningen, slik den blir beskrevet, vil også 

medføre at fyllingen i Klugsvatnet blir mindre omfattende enn det legges opp til i 

kommunedelplanens eksempellinje. Samtidig krever løsningen at lokalveien 

Skurvemarka (KV1176) på Skurve blir ny fylkesvei når ny E39 står ferdig. Dette 

innebærer at kravene til veistandard trolig blir strengere enn de er i dag. 

Planprogrammet må ta med dette, slik at konsekvensene for naboeiendommer og 

berørte næringsdrivende blir belyst i reguleringsplanen. 

− … Gjesdal kommune mener storsamfunnet må betale den investeringskostnaden et 

slik veiprosjekt har, slik at naturen – både på land og i vatnet – ikke blir 

skadelidende. Kommune mener planprogrammet må ta med utredning av en bro-

løsning i Ytra Kydlandsvatn som et reelt tredje alternativ. 

− Gjesdal kommune er opptatt av at regulering av areal til massehåndtering blir gjort 

samtidig med reguleringsplanen for veien. Planområdet rommer ikke alle områdene 

som er aktuelle for å lage ny dyrka jord. Planprogrammet må beskrive hvordan dette 

skal håndteres, slik at det blir utredet hvordan planen kan bidra til å nå målsettingen 

om å nydyrke 10 ganger så mye som det jordbruksarealet veien beslaglegger. 

− Gjesdal kommune er opptatt av at alle temaene blir grundig vurdert og beskrevet, 

uavhengig om de skal konsekvensutredes eller kun omtales i planbeskrivelsen. 

Kommunen er usikker på om temaet massedeponi blir tilstrekkelig utredet ved kun å 

bli omtalt i planbeskrivelsen. Nye Veier bør vurdere om dette temaet krever 

konsekvensutredning, og at valget blir beskrevet i planprogrammet. 
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− I flere møter har Nye Veier nevnt en mulighet for at de kan bygge veien som en 

såkalt «Smart firefeltsvei», altså en firefeltsvei på 19 meter i stedet for dagens krav i 

veinormal på 23 meter. Gjesdal kommune støtter tiltak som begrenser veiprosjektets 

fottavtrykk, og ber Nye Veier om å vurdere å beskrive denne muligheten i 

planprogrammet. På steder det eventuelt avdekkes behov for å begrense 

skadeomfanget på nærmiljøet, anbefaler kommunen at det blir vurdert en lavere 

veistandard som gjør at veien kan bygges på en mer fleksibel måte. Av hensyn til 

både investeringskostnader og omgivelsene mener Gjesdal kommune at 

reguleringsplanen må vurdere bygging av vei med 3 felt og lavere fartsgrense. 

 

Forslagsstillers kommentar 

− Planprogrammet sitt kapittel om veistandard har med en ny tekst om at eksisterende 

vei ved Skurve næringsområde kan tenkes å bli vurdert som del av det framtidige 

fylkesveisystemet. 

− Beskrivelse av et alternativ med bro i Ytre Kydlandsvatnet vil inngå i 

planbeskrivelsen, men tas ikke inn i planprogrammet som et selvstendig 

planalternativ. 

− Planprogrammet sitt kapittel 2.1 er presisert ved at eventuelle masseuttak og 

områder for massehåndtering vil bli konsekvensutredet som del av 

detaljreguleringen. Massehåndtering er ellers omtalt en rekke steder i 

planprogrammet, også ved høringen. Massehåndtering er omtalt i planprogrammet 

kapittel 7.10, og det utarbeides massedisponeringsplan for prosjektet. 

− Planprogrammet sitt opplegg med å utrede firefelts motorveg endres ikke. Nye Veier 

sin utarbeidelse av detaljregulering av tiltaket bygger på foreliggende kommunedel-

plan for strekningen, som legger til grunn firefelts motorvei. Det foreligger også 

andre føringer for veistandard forut for kommunedelplanen, blant annet fra 

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet, jamfør planprogrammet. Framtidig 

trafikkutvikling tilsier krav om firefeltsvei, jamfør kommunedelplanen og veinormalen 

N100. Veistandard anses fra Nye Veier avklart på et høyere nivå og er ikke gjenstand 

for vurderinger i dette planarbeidet. Dette betyr også at et konsept med tofeltsvei 

med forbikjøringsfelt ikke utredes som eget planalternativ i denne planprosessen. Det 

gjøres oppmerksom på at det er aktuelt å søke om å få etablere en vei med 

veibredde 19 meter, som er fire meter smalere enn kravene i veinormalen. 

 

2.2 Interesseorganisasjoner 

2.2.1 Norges Lastebileier-Forbund, dato 27.03.2020 

Innspill/merknad 

NLF Agder og Rogaland har følgende innspill til E39. For vår del er ikke trasevalg viktig. 

Vi ser på miljø, trafikksikkerhet og tidskostnader som noen av de viktigste elementene i 

trasevalget. Det er kortere transporttid/avstand vil gi som er viktigste faktorer for oss 

sammen med reduserte utslipp i form av redusert drivstoff. I den forbindelsen vil vi 

foretrekke den trasen som best mulig vis oppfyller våre krav: 

− Den traseen som er kortest i avstand 

− Mest mulig jomfruelig terreng for å ha fri ferdsel i byggeperioden 

− Minst mulig stigninger 

− Minst mulig kurvaturer 

− Hele strekningen må være 4-felts 

− At prosjektet gjennomføres helhetlig 

− At prosjektet gjennomføres på så kort tid som mulig 
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Forslagsstillers kommentar 
Nye Veier viser til øvrige kommentarer om veistandard, og at det legges til grunn såkalt 

veiklasse H3 Nasjonal hovedveg, jamfør veinormalen N100. Veien skal bygges som 

firefeltsvei, og med midtdeler med rekkverk. 

 

2.2.2 Gjesdal bondelag, ved Anfinn Auestad, dato 27.03.2020 

Innspill/merknad 

… Gjesdal Bondelag er svært positiv til «Smart firefeltsveg», 19 meter vegbredde sparar 

mykje landbruksjord i forhold til 23 meter «normal veg». Sideterrenget er landbruksjord, 

derfor må planen vektleggja minst muleg beslag i sideterreng (utanfor 19 meter) til 

viltgjerder, tekniske installasjonar og liknande. Bondelaget er også særs positive til 

gjenbruk av eksisterande krysse på Skurve (Skurve sør). Lokalveg i næringsområdet må 

sikre framkomst av landbruksmaskinar med bredde på inntil 3,5 meter, utan at dette 

påverkar reguleringsbestemmelsane på Skurve industriområde. … 

 

Forslagsstillers kommentar 

Nye Veier viser til at det er aktuelt å søke om å få etablere en vei med veibredde 19 

meter, som er fire meter smalere enn kravene i veinormalen. Dette vil kunne spare 

inngrep i omgivelsene. Nye Veier søker også en løsning der eksisterende E39 ved Skurve 

kan innarbeides i framtidig veiløsning for E39, og der deler av dagens lokalvei ved 

Skurve kan inngå i det framtidige fylkesveinettet. 

 

2.2.3 Gjesdal Senterparti, ved Åsmund Kyllingstad, dato 27.03.2020 

Innspill/merknad 

… Gjesdal Senterparti har helt fra starten følget prosessen med planleggingen av fire felts 

vei fra Ålgård til Bue. Vi har hele tiden undret oss over at det skal bygges en fire-felts vei 

på en strekning der års døgns trafikken er om lag 8000 biler. I Statenes Vegvesen sine 

manualer, er kravet for å planlegge fire-felt veg, et års døgn trafikk på 12 – 14 000 biler. 

… 
 

Forslagsstillers kommentar 

Nye Veier sin utarbeidelse av detaljregulering av tiltaket bygger på foreliggende 

kommunedelplan for strekningen, som legger til grunn firefelts motorvei. Det foreligger 

også andre føringer for veistandard forut for kommunedelplanen, blant annet fra 

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. Framtidig trafikkutvikling tilsier krav om 

firefeltsvei, jamfør kommunedelplanen og veinormalen N100. Veistandard anses fra Nye 

Veier avklart på et høyere nivå og er ikke gjenstand for vurderinger i dette planarbeidet. 

 

2.3 Fra grunneiere eller andre 

2.3.1 Haldor Eikrem, dato 27.03.2020 

Innspill/merknad 

− … Vedtak om 4-felts dimensjon langs heile lina er feil i høve til heilskapleg tenking i 

transportkorridoren og må gjerast om til 4-felts utbygging på utvalde strekk. 

− Utbygginga må byggjast først der kost/nytte er størst. 

− Utbygging av 4-felt må konsentrerast først på strekket Søgne- Lyngdal og Ålgård- 

Sandnes. 

− Utbygging Lyngdal-Ålgård bør i første omgang byggjast med 2-3 felts dimensjon der 

Vikesåbakken, Drangsdalen, rasutsett strekning langs Hovsvatnet og sterke 

stigningar i veg i Flekkefjordområdet må prioriterast. 
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− Delar av vegen bør vurderast å bli utvida i breidda med midtrekkverk, betre 

kryssløysing, lange krabbefelt og hyppige avkjøringslommer for saktegåande trafikk. 

− Innsparte midlar bør overførast til ny trase for Sørlandsbanen i Drangsdalen. … 

 

Forslagsstillers kommentar 

Innspillet er svært omfattende, og kun deler er gjengitt her. Det vil bli mer omtalt når 

planforslaget behandles. Innskriveren bor ikke innenfor planområdet. 

 

Nye Veier sin utarbeidelse av detaljregulering av tiltaket bygger på foreliggende 

kommunedelplan for strekningen, som legger til grunn firefelts motorvei. Det foreligger 

også andre føringer for veistandard forut for kommunedelplanen, blant annet fra 

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. Framtidig trafikkutvikling tilsier krav om 

firefeltsvei, jamfør kommunedelplanen og veinormalen N100. Veistandard anses fra Nye 

Veier avklart på et høyere nivå og er ikke gjenstand for vurderinger i dette planarbeidet. 

Nye Veier kan i dette planarbeidet ikke ta stilling til prioritering av strekninger sør for 

Buekrysset eller omdisponering av midler (penger) eller strategier innenfor Nasjonal 

Transportplan. 

 

2.3.2 Erling Søyland, via medvirkningsportalen 

Innspill/merknad 

…  Eg føreslår at de justerer kraftig på planane og heller går inn for å byggja om den 

eksisterande vegen til 2+1-felts veg, slik fylkesmannen føreslår. … 

 

Forslagsstillers kommentar 

Nye Veier sin utarbeidelse av detaljregulering av tiltaket bygger foreliggende 

kommunedelplan for strekningen, som legger til grunn firefelts motorvei. Det foreligger 

også andre føringer for veistandard forut for kommune-delplanen, blant annet fra 

Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet. Framtidig trafikkutvikling tilsier krav om 

firefeltsvei, jamfør kommunedelplanen og veinormalen N100. Veistandard anses fra Nye 

Veier avklart på et høyere nivå og er ikke gjenstand for vurderinger i dette planarbeidet. 

3 Vedlegg 

Kopi av høringsuttalelser. 


