
Sendingen starter kl 1930

Informasjonsmøte om 
ny E39 fra Årrestad til Bue



E39 – en viktig ferdselsåre gjennom landet



E39 Årrestad til Ålgård



Skal vi komme noen vei






E39 Årrestad til Bue
Informasjonsmøte
2. desember 2021, 
Bjerkreim samfunnshus



Agenda for kvelden

• Introduksjon og velkommen

• Ordføren i Bjerkreim
• Kjetil Slettebø, Bjerkreim kommune

• Nye Veiers planer
• Kjetil Medhus, Nye Veier

• Grunnerverv
• Åge Rovik, Nye Veier

• Spørsmål fra salen

• Avslutning, kl 21.



Nye Veier
Geir Gjervan,
Kommunikasjonsrådgiver, Nye Veier



Vårt oppdrag

• Planlegge, bygge og drifte trafikksikre hovedveier

• Sørge for kostnadseffektiv utbygging og drift

• Styrke næringslivets konkurranseevne

• Gjøre veitransporten mer effektiv, forutsigbar og 
tryggere

• Knytte sammen bo- og arbeidsmarkedsregioner



Skal vi komme noen vei må vi prioritere

1. Vi skal oppnå mer vei for pengene og samtidig 
øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet i alle 
våre prosjekter

2. Vi skal være den mest effektive organisasjonen 
for planlegging, utbygging og drift innen 
samferdsel

3. Vi skal ta et tydelig samfunnsansvar og styrke 
vårt arbeid med HMS

4. Vi skal ta en lederrolle innen miljø og klima 
innenfor samferdselssektoren



Involvering og informasjon

• Rådmannen i Gjesdal sin innstilling til 
kommunestyret:

• Så langt har Nye Veier lagt opp til et godt 
samarbeid med kommunen. 

• Nye Veier skal ha ros for innsatsen som er lagt 
ned for å informere lokalsamfunnet om 
planene, og for at det tilrettelegges for at 
befolkningen får stilt spørsmål og delt sin 
lokalkunnskap. 

• Gjesdal kommune ber Nye Veier om fortsatt å 
prioritere god involvering av beboere langs 
traseen, næringsdrivende i området og andre 
aktører som blir berørt av utbyggingen og den 
endelige veien.



www.nyeveier.no



Hvordan navigere?



Nyhetsbrev og Facebook



Test vår reisekalkulator








Hvor står vi nå?



Spørsmål

Vi tar spørsmål fra salen etter innledningene

• Vi tar spørsmålene fra Facebook når vi svarer på 
spørsmålene fra salen

• De spørsmålene vi ikke får svart i kveld svarer vi på i løpet 
av de neste dagene.

Send inn spørsmål i chatten på Facebook



Intro film - miljø






Ordfører Kjetil Slettebø, 
Bjerkreim kommune



Nye Veier sine planer
Kjetil Medhus,
Planprosessleder, Nye Veier



Folk i marka



Undersøkelser av grunnen



Arkeologi på nye veier



R1 er valgt som korridor i Rogaland

• Statlig kommunedelplan

• Høringer oktober 2019

• Vedtatt av Kommunal- og 
moderniserings-
departementet i juni

• Nye Veier overtok i oktober
• Planlegge
• Bygge
• Drifte

• Utforming av E39
• Firefelt
• 110 km/t



Viktige forhold med kommunedelplanen

• «På store deler av strekningen har korridorene en bredde på opptil 400 m. 
• Dette innebærer at det i det videre planarbeidet vil være rom for tilpasninger og 

optimalisering av vegprosjektet. 
• Det er Nye Veier som vil være forslagsstiller for reguleringsplaner på 

strekningen, og departementet forventer at Nye Veier vil ha god dialog med 
kommunene som planmyndighet, og andre berørte aktører, for å finne gode 
løsninger som både tar lokale hensyn og ivaretar nasjonale og regionale miljø-
og samfunnsinteresser.»



Området ved Øygrei

• «Kommunal- og moderniseringsdepartementet er enig med Statens vegvesen og 
Samferdselsdepartementet i at konflikten med mineralressursene i Øygrei-området så 
langt som mulig bør unngås. 

• Departementet har derfor vurdert hvordan en videre planprosess for å justere 
korridoren for R1 kan gjennomføres uten at det fører til forsinkelser. 

• Etter departementets vurdering vil det i denne konkrete saken ikke være hensiktsmessig 
å gjennomføre en ny prosess med å endre kommunedelplanen, for en så kort strekning. 

• Isteden mener departementet at en justering av korridoren kan avklares i arbeidet med 
reguleringsplan for strekningen. 

• Siden den justerte korridoren vil avvike fra kommunedelplanen, må reguleringsplanen 
behandles etter reglene om konsekvensutredninger. 

• Nye Veier har bekreftet at en slik fremgangsmåte ikke vil føre til forsinkelser i forhold til 
deres planer for fremdrift.»



Viktige føringer for arbeidet

• Det må i arbeidet med reguleringsplaner legges vekt på samfunnsøkonomisk 
lønnsomhet. 

• For å ivareta hensynet til klima, miljø og jordvern har departementet innarbeidet 
supplerende retningslinjer til kommunedelplanen. 

• Disse skal legges til grunn for videre reguleringsarbeid.



Tilknytningsveier

• Tilknytningsveier som ikke er nødvendige for å ta i bruk ny E39 omfattes ikke av 
rekkefølgebestemmelsene i kommunedelplanen. 

• Dette gjelder også for tilknytningsvei til Egersund, som ikke er en del av 
kommunedelplanen.

• Samferdselsdepartementet vil likevel be Statens vegvesen om å gjennomføre en 
utredning av tilknytningsvei mot Eigersund, hvor både innkorting av rv. 42 på 
strekningen Lomeland og Eigestad og Westlink inngår.»



Skal vi komme noen vei må vi prioritere

1. Vi skal oppnå mer vei for pengene og samtidig 
øke samfunnsøkonomisk lønnsomhet i alle 
våre prosjekter

2. Vi skal være den mest effektive organisasjonen 
for planlegging, utbygging og drift innen 
samferdsel

3. Vi skal ta et tydelig samfunnsansvar og styrke 
vårt arbeid med HMS

4. Vi skal ta en lederrolle innen miljø og klima 
innenfor samferdselssektoren



Visualisering av korridoren






E39 Årrestad til Ålgård



Hvor står vi i dette planarbeidet?

Forberedelser
Planoppstart

2022

Førstegangs-
behandling

Høring og offentlig 
ettersyn

Behandling av 
merknader

Vedtak av 
reguleringsplanen Kontrakt Detaljering

Byggestart



Hvordan kan du gi innspill via våre nettsider?

• Klikk på festenål 

• Klikk på kartet for å gi 
innspill.

• Legg inn navn, adresse, 
postnummer og poststed 
og epost. 

• Klikk på "Lagre".

• Etter at du lagret innspill 
ved å klikke på "Lagre" kan 
det ikke redigeres.



Nye Veier skal innen 2030 redusere…

• …utslippene fra utbygging 
med 50 prosent

• …utslippene fra drift med 
75 prosent



Redusere veibredde og arealbeslag

• Mengden trafikk 
bestemmer dimensjonen

• Kjørebanene har samme 
bredde som normalt

• Redusert areal utenfor 
kjørebanene

• Mindre areal i midten
• Mindre areal på sidene
• Mindre skulder

• Resultatet er godt
• Mindre beslag av areal
• Mindre utslipp av 

klimagasser
• Mindre kostnader
• Mindre vedlikehold



E39 fra Bue til Ålgård - beslag og nydyrking

Reguleringsplanen

Oktober
dekar

April
dekar

Endring
i prosent

Fulldyrket jord 102 124 -17

Innmarksbeite 311 345 -10

Totalt beslag E39 413 469 -12
Muligheter for nydyrking 493 408 + 20

Balansen 80 - 61 <200



Introfilm nærhet






Spørsmål

Vi tar spørsmål fra salen etter innledningene

• Vi tar spørsmålene fra Facebook når vi svarer på 
spørsmålene fra salen

• De spørsmålene vi ikke får svart i kveld svarer vi på i løpet 
av de neste dagene.

Send inn spørsmål i chatten på Facebook



Grunnerverv E39 Årrestad til Bue
Åge Emanuel Rovik, Nye Veier AS



Gjennomføring av grunnerverv

• Oppstart rundt vedtak av detaljregulering

• Detaljregulering avgjør hva som må erverves

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



Du blir tatt vare på når eiendommen din blir berørt

• Du blir kontaktet hvis du blir berørt

• Du får din egen kontaktperson i Nye Veier

• Du får veiledning i regler for grunnerverv

• Du får erstatning for ditt økonomiske tap

• Du får ditt oppgjør tidligere og raskere ved å 
inngå minnelige avtaler

• Du skal være trygg på at du får riktig erstatning

• Du kan få dekket utgifter til juridisk bistand ved 
grunnerverv



Video arkeologi






Spørsmål fra salen

• Vi tar spørsmål fra salen 
• Bruk mikrofonene så vi hører dere og de som følger sendingen på nettet
• Presentere dere med navn og litt mer informasjon

• Spørsmål fra Facebook
• Vi tar spørsmålene fra Facebook når vi svarer på spørsmålene fra salen
• De spørsmålene vi ikke får svart i kveld svarer vi på i løpet av morgendagen

Klikk for å legge til tekst



For mer informasjon

• www.nyeveier.no

• For spørsmål til Nye Veier kan du kontakte
• Kjetil Medhus, planprosessleder

• epost: kjetil.medhus@nyeveier.no
• Åge Emanuel Rovik, 

• epost: aage.rovik@nyeveier.no

http://www.nyeveier.no/
mailto:aage.rovik@nyeveier.no


Hva er en vei?
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