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SÆRUTSKRIFT 
Arkivsak-dok. 21/18110-24 
Saksbehandler Diderik Cappelen 
 
Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - Høring av forslag til 
planprogram med finsilingsrapport 

 
 
Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 20.04.2022 46/22 

 
 
Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 20.04.2022 sak 46/22 
 
Møtebehandling 
 
Representanten Christian Eikeland (FrP) fremmet følgende forslag 
tilleggsforslag til punkt 3: 
Fylkesutvalget vil allerede nå signalisere at krysset på Opofte må være fullverdig – 
altså med av- /påkjøringsmuligheter i begge retninger. Et halvt kryss medfører at 
trafikk fra/til Farsund som skal vestover, må kjøre via fv. 465 ved Fedafjorden/Øye for 
å komme inn på (og av) ny E39. Dette vurderes ikke som en tilfredsstillende løsning 
 
Representanten Oddbjørn Kylland (Sp) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt 5.g.  
Masseoverskudd på strekningen bør i samarbeid med fylkeskommunen søkes brukt 
til utbedring av eksisterende fylkesveinett. Eksempelvis ved gjenbruk av eksisterende 
E-39 øst for Opoftekrysset bør det vurderes å nytte noe av masseoverskuddet til å 
koble sammen gjenværende E-39 mellom Opoftekrysset og Vatlandstunnelen med 
Fv. 4091. 
Nytt punkt 5.h. 
Lokale viltlag bør involveres i plassering og utforming av viltkryssinger og viltgjerder. 
 
 
Representanten Mirell Høyer-Berntsen (SV) fremmet følgende forslag: 
Pkt. 1  
Fylkesutvalget er positiv til at Nye Veier AS nå har fokus på størst mulig gjenbruk av 
E39 og bevaring av mest mulig natur, landbruk, kulturmiljøer, friluftsliv og andre 
viktige hensynssoner. 
  
Fylkesutvalget mener at det må legges vekt på det alternativet som muliggjør den 
aller største graden av gjenbruk av eksisterende trase, og som gir en trafikksikker 
stamvei med 2-3-felts standard med midtdeler og fartsgrense på 90-100 km/t fra 
Røyskår vest i Lyngdal til Ålgård. På denne måten vil eksisterende bro over 
Fedafjorden brukes. 

AGDER 
fylkeskommune 

SÆRUTSKRIFT 

Arkivsak-dok. 21/18110-24 
Saksbehandler Diderik Cappelen 

Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - Høring av forslag til 
planprogram med finsilingsrapport 

Saksgang Møtedato Saknr 
1 Fylkesutvalget 20.04.2022 46/22 

Fylkesutvalget har behandlet saken i møte 20.04.2022 sak 46/22 

Møtebehandling 

Representanten Christian Eikeland (FrP) fremmet følgende forslag 
tilleggsforslag til punkt 3: 
Fylkesutvalget vil allerede nå signalisere at krysset på Opofte må være fullverdig - 
altså med av- lpåkjøringsmuligheter i begge retninger. Et halvt kryss medfører at 
trafikk fra/til Farsund som skal vestover, må kjøre via fv. 465 ved Fedafjorden/Øye for 
å komme inn på (og av) ny E39. Dette vurderes ikke som en tilfredsstillende løsning 

Representanten Oddbjørn Kylland (Sp) fremmet følgende forslag: 
Nytt punkt 5.g. 
Masseoverskudd på strekningen bør i samarbeid med fylkeskommunen søkes brukt 
til utbedring av eksisterende fylkesveinett. Eksempelvis ved gjenbruk av eksisterende 
E-39 øst for Opoftekrysset bør det vurderes å nytte noe av masseoverskuddet til å 
koble sammen gjenværende E-39 mellom Opoftekrysset og Vatlandstunnelen med 
Fv. 4091. 
Nytt punkt 5.h. 
Lokale vilt/ag bør involveres i plassering og utforming av viltkryssinger og viltgjerder. 

Representanten Mirell Høyer-Berntsen (SV) fremmet følgende forslag: 
Pkt. 1 
Fylkesutvalget er positiv til at Nye Veier AS nå har fokus på størst mulig gjenbruk av 
E39 og bevaring av mest mulig natur, landbruk, kulturmiljøer, friluftsliv og andre 
viktige hensynssoner. 

Fylkesutvalget mener at det må legges vekt på det alternativet som muliggjør den 
aller største graden av gjenbruk av eksisterende trase, og som gir en trafikksikker 
stamvei med 2-3-felts standard med midtdeler og fartsgrense på 90-100 km/t fra 
Røyskår vest i Lyngdal til A/gård. På denne måten vil eksisterende bro over 
Fedafjorden brukes. 
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Votering 
Forslag fra SV til nytt punkt 1 ble satt opp mot punkt 1 i fylkeskommunedirektørens 
innstilling og fikk 2 stemmer. Fylkeskommunedirektørens forslag til punkt 1 ble 
vedtatt (MDG og SV). 
Fylkeskommunedirektørens forslag til punkt 2, 3, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag til punkt 3 fra FrP ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Sp til nytt punkt 5g og 5h ble enstemmig vedtatt. 
 
Fylkesutvalget - vedtak  
Pkt. 1 
Fylkesutvalget er positiv til at Nye Veier AS nå har fokus på mest mulig gjenbruk av 
E39. Planprosessen viser imidlertid at det er utfordrende å få til gjenbruk av dagens 
Fedabro med tilliggende tunneler.  
 
Fylkesutvalget støtter derfor den samlede anbefalingen til Nye Veier AS om å gå 
videre med linje 5 med kryss Frøytland.  
 
Fylkesutvalget legger vekt på at dette alternativet muliggjør bygging av en 
trafikksikker stamvei med 4-felts motorveistandard på hele strekningen. Dette 
alternativet kommer også godt ut når det gjelder trafikantnytte og vurderes samlet 
sett å være det beste når det gjelder kryssløsning vest for Fedafjorden. 
 
Pkt. 2 
Fylkesutvalget er bekymret for fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til 
dagens veisystem som ikke lenger skal inngå som ledd i stamveianlegget. Dagens 
modell for tildeling av ressurser til fylkeskommunen gir ikke full kompensasjon for 
drifts- og vedlikeholdskostnader. Fylkesutvalget ber om at det vurderes om deler av 
dagens E39, ut fra beredskapshensyn, kan opprettholdes som tilførselsveier til E39 
med riksveistaus.  
 
Pkt. 3 
Fylkesutvalget er opptatt av at det regionale veinettet («Listerpakken») får god 
kobling til ny E39. Det bør derfor vurderes om det i linje 5 med kryss Frøytland, også 
bør etableres kryss på Opofte. Det må vurderes om deler av dagens E39 (inkl. 
Fedabro) kan inngå i stamveinettet som tilførselsveger til nytt veisystem. Dersom 
forbindelsesveien mellom Frøytlandskrysset og dagens E39 ved Birkeland sløyfes, 
må dette kompenseres med et fullverdig nytt kryss på Opofte.  
Fylkesutvalget vil allerede nå signalisere at krysset på Opofte må være fullverdig – 
altså med av- /påkjøringsmuligheter i begge retninger. Et halvt kryss medfører at 
trafikk fra/til Farsund som skal vestover, må kjøre via fv. 465 ved Fedafjorden/Øye for 
å komme inn på (og av) ny E39. Dette vurderes ikke som en tilfredsstillende løsning. 
 
 
Pkt. 4 
Fylkesutvalget mener at en fremtidig tilførselsvei mellom kryss Frøytland og Øye bør 
få status som riksvei, jf. dens funksjon som forbindelse mellom nasjonalt stamveinett 

Votering 
Forslag fra SV til nytt punkt 1 ble satt opp mot punkt 1 i fylkeskommunedirektørens 
innstilling og fikk 2 stemmer. Fylkeskommunedirektørens forslag til punkt 1 ble 
vedtatt (MDG og SV). 
Fylkeskommunedirektørens forslag til punkt 2, 3, 4, 5 og 6 ble enstemmig vedtatt. 
Tilleggsforslag til punkt 3 fra FrP ble enstemmig vedtatt. 
Forslag fra Sp til nytt punkt 5g og 5h ble enstemmig vedtatt. 

Fylkesutvalget - vedtak 
Pkt. 1 
Fylkesutvalget er positiv til at Nye Veier AS nå har fokus på mest mulig gjenbruk av 
E39. Planprosessen viser imidlertid at det er utfordrende å få til gjenbruk av dagens 
Fedabro med tilliggende tunneler. 

Fylkesutvalget støtter derfor den samlede anbefalingen til Nye Veier AS om å gå 
videre med linje 5 med kryss Frøytland. 

Fylkesutvalget legger vekt på at dette alternativet muliggjør bygging av en 
trafikksikker stamvei med 4-felts motorveistandard på hele strekningen. Dette 
alternativet kommer også godt ut når det gjelder trafikantnytte og vurderes samlet 
sett å være det beste når det gjelder kryssløsning vest for Fedafjorden. 

Pkt. 2 
Fylkesutvalget er bekymret for fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til 
dagens veisystem som ikke lenger skal inngå som ledd i stamveianlegget. Dagens 
modell for tildeling av ressurser til fylkeskommunen gir ikke full kompensasjon for 
drifts- og vedlikeholdskostnader. Fylkesutvalget ber om at det vurderes om deler av 
dagens E39, ut fra beredskapshensyn, kan opprettholdes som tilførselsveier til E39 
med riksveistaus. 

Pkt. 3 
Fylkesutvalget er opptatt av at det regionale veinettet («Listerpakken») får god 
kobling til ny E39. Det bør derfor vurderes om det i linje 5 med kryss Frøytland, også 
bør etableres kryss på Opofte. Det må vurderes om deler av dagens E39 (inkl. 
Fedabro) kan inngå i stamveinettet som tilførselsveger til nytt veisystem. Dersom 
forbindelsesveien mellom Frøytlandskrysset og dagens E39 ved Birkeland sløyfes, 
må dette kompenseres med et fullverdig nytt kryss på Opofte. 
Fylkesutvalget vil allerede nå signalisere at krysset på Opofte må være fullverdig - 
altså med av- /påkjøringsmuligheter i begge retninger. Et halvt kryss medfører at 
trafikk fra/til Farsund som skal vestover, må kjøre via fv. 465 ved Fedafjorden/Øye for 
å komme inn på (og av) ny E39. Dette vurderes ikke som en tilfredsstillende løsning. 

Pkt. 4 
Fylkesutvalget mener at en fremtidig tilførselsvei mellom kryss Frøytland og Øye bør 
få status som riksvei, jf. dens funksjon som forbindelse mellom nasjonalt stamveinett 
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og havneområde med stort potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt 
sjøtransport.  
 
Pkt.5 
Fylkesutvalget har i tillegg følgende innspill og kommentarer til planprogrammet og 
det videre planarbeidet:  
 

a. Fylkesutvalget legger generelt til grunn at hensynet til uberørt natur og 
fremtidige utslipp får en vesentlig plass i planleggingen. Det legges også til 
grunn at det blir lagt opp til gode avbøtende tiltak når det gjelder ikke-prissatte 
fag. 

b. Planprogrammet (pkt. 2.2) må oppdateres når det gjelder regionale planer. 
c. Det må i den videre prosessen arbeides for å redusere tap av jordbruksareal 

og det må legges opp til gode og realistiske løsninger for reetablering av 
jordbruksareal som går tapt.  

d. Medvirkningsopplegget for barn og unge bes utvidet. 
e. Det må innreguleres fremtidsrettede og effektive løsninger for 

kollektivtrafikken. 
f. Det må inntas rekkefølgekrav som sikrer at relevant infrastruktur bygges ut 

samtidig med stamveianlegget. Tilsvarende gjelder fjerning av infrastruktur 
som det ikke lenger vil være behov for.  

g. Masseoverskudd på strekningen bør i samarbeid med fylkeskommunen søkes 
brukt til utbedring av eksisterende fylkesveinett. Eksempelvis ved gjenbruk av 
eksisterende E-39 øst for Opoftekrysset bør det vurderes å nytte noe av 
masseoverskuddet til å koble sammen gjenværende E-39 mellom 
Opoftekrysset og Vatlandstunnelen med Fv. 4091. 

h. Lokale viltlag bør involveres i plassering og utforming av viltkryssinger og 
viltgjerder. 

 
Fylkesutvalget viser ellers til ytterligere kommentarer og innspill i saksutredningen. 
Nye Veier AS og kommunene bes om å nyttiggjøre seg disse.  
 
Pkt. 6 
Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet mellom Nye Veier AS, 
kommunene og fylkeskommunen fortsetter. Det forutsettes at fylkeskommunens 
administrasjon tas med på råd i den videre prosessen. Innspill gitt i denne saken kan 
da bli utdypet nærmere. 
 
 
 
 
 
  

og havneområde med stort potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt 
sjøtransport. 

Pkt.5 
Fylkesutvalget har i tillegg følgende innspill og kommentarer til planprogrammet og 
det videre planarbeidet: 

a. Fylkesutvalget legger generelt til grunn at hensynet til uberørt natur og 
fremtidige utslipp får en vesentlig plass i planleggingen. Det legges også til 
grunn at det blir lagt opp til gode avbøtende tiltak når det gjelder ikke-prissatte 
fag. 

b. Planprogrammet (pkt. 2.2) må oppdateres når det gjelder regionale planer. 
c. Det må i den videre prosessen arbeides for å redusere tap av jordbruksareal 

og det må legges opp til gode og realistiske løsninger for reetablering av 
jordbruksareal som går tapt. 

d. Medvirkningsopplegget for barn og unge bes utvidet. 
e. Det må innreguleres fremtidsrettede og effektive løsninger for 

kollektivtrafik ken. 
f. Det må inntas rekkefølgekrav som sikrer at relevant infrastruktur bygges ut 

samtidig med stamveianlegget. Tilsvarende gjelder fjerning av infrastruktur 
som det ikke lenger vil være behov for. 

g. Masseoverskudd på strekningen bør i samarbeid med fylkeskommunen søkes 
brukt til utbedring av eksisterende fylkesveinett. Eksempelvis ved gjenbruk av 
eksisterende E-39 øst for Opoftekrysset bør det vurderes å nytte noe av 
masseoverskuddet til å koble sammen gjenværende E-39 mellom 
Opoftekrysset og Vatlandstunnelen med Fv. 4091. 

h. Lokale vilt/ag bør involveres i plassering og utforming av viltkryssinger og 
viltgjerder. 

Fylkesutvalget viser ellers til ytterligere kommentarer og innspill i saksutredningen. 
Nye Veier AS og kommunene bes om å nyttiggjøre seg disse. 

Pkt. 6 
Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet mellom Nye Veier AS, 
kommunene og fylkeskommunen fortsetter. Det forutsettes at fylkeskommunens 
administrasjon tas med på råd i den videre prosessen. Innspill gitt i denne saken kan 
da bli utdypet nærmere. 
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Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal - Høring av 
forslag til planprogram med finsilingsrapport 
 
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 
 
Pkt. 1 
Fylkesutvalget er positiv til at Nye Veier AS nå har fokus på mest mulig gjenbruk av 
E39. Planprosessen viser imidlertid at det er utfordrende å få til gjenbruk av dagens 
Fedabro med tilliggende tunneler.  
 
Fylkesutvalget støtter derfor den samlede anbefalingen til Nye Veier AS om å gå 
videre med linje 5 med kryss Frøytland.  
 
Fylkesutvalget legger vekt på at dette alternativet muliggjør bygging av en 
trafikksikker stamvei med 4-felts motorveistandard på hele strekningen. Dette 
alternativet kommer også godt ut når det gjelder trafikantnytte og vurderes samlet 
sett å være det beste når det gjelder kryssløsning vest for Fedafjorden. 
 
Pkt. 2 
Fylkesutvalget er bekymret for fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til 
dagens veisystem som ikke lenger skal inngå som ledd i stamveianlegget. Dagens 
modell for tildeling av ressurser til fylkeskommunen gir ikke full kompensasjon for 
drifts- og vedlikeholdskostnader. Fylkesutvalget ber om at det vurderes om deler av 
dagens E39, ut fra beredskapshensyn, kan opprettholdes som tilførselsveier til E39 
med riksveistaus.  
 
Pkt. 3 
Fylkesutvalget er opptatt av at det regionale veinettet («Listerpakken») får god 
kobling til ny E39. Det bør derfor vurderes om det i linje 5 med kryss Frøytland, også 
bør etableres kryss på Opofte. Det må vurderes om deler av dagens E39 (inkl. 
Fedabro) kan inngå i stamveinettet som tilførselsveger til nytt veisystem. Dersom 
forbindelsesveien mellom Frøytlandskrysset og dagens E39 ved Birkeland sløyfes, 
må dette kompenseres med et fullverdig nytt kryss på Opofte.  
 
Pkt. 4 
Fylkesutvalget mener at en fremtidig tilførselsvei mellom kryss Frøytland og Øye bør 
få status som riksvei, jf. dens funksjon som forbindelse mellom nasjonalt stamveinett 
og havneområde med stort potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt 
sjøtransport.  
 
Pkt.5 
Fylkesutvalget har i tillegg følgende innspill og kommentarer til planprogrammet og 
det videre planarbeidet:  
 

a. Fylkesutvalget legger generelt til grunn at hensynet til uberørt natur og 
fremtidige utslipp får en vesentlig plass i planleggingen. Det legges også til 

Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - Høring av 
forslag til planprogram med finsilingsrapport 

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 

Pkt. 1 
Fylkesutvalget er positiv til at Nye Veier AS nå har fokus på mest mulig gjenbruk av 
E39. Planprosessen viser imidlertid at det er utfordrende å få til gjenbruk av dagens 
Fedabro med tilliggende tunneler. 

Fylkesutvalget støtter derfor den samlede anbefalingen til Nye Veier AS om å gå 
videre med linje 5 med kryss Frøytland. 

Fylkesutvalget legger vekt på at dette alternativet muliggjør bygging av en 
trafikksikker stamvei med 4-felts motorveistandard på hele strekningen. Dette 
alternativet kommer også godt ut når det gjelder trafikantnytte og vurderes samlet 
sett å være det beste når det gjelder kryssløsning vest for Fedafjorden. 

Pkt. 2 
Fylkesutvalget er bekymret for fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til 
dagens veisystem som ikke lenger skal inngå som ledd i stamveianlegget. Dagens 
modell for tildeling av ressurser til fylkeskommunen gir ikke full kompensasjon for 
drifts- og vedlikeholdskostnader. Fylkesutvalget ber om at det vurderes om deler av 
dagens E39, ut fra beredskapshensyn, kan opprettholdes som tilførselsveier til E39 
med riksveistaus. 

Pkt. 3 
Fylkesutvalget er opptatt av at det regionale veinettet («Listerpakken») får god 
kobling til ny E39. Det bør derfor vurderes om det i linje 5 med kryss Frøytland, også 
bør etableres kryss på Opofte. Det må vurderes om deler av dagens E39 (inkl. 
Fedabro) kan inngå i stamveinettet som tilførselsveger til nytt veisystem. Dersom 
forbindelsesveien mellom Frøytlandskrysset og dagens E39 ved Birkeland sløyfes, 
må dette kompenseres med et fullverdig nytt kryss på Opofte. 

Pkt. 4 
Fylkesutvalget mener at en fremtidig tilførselsvei mellom kryss Frøytland og Øye bør 
få status som riksvei, jf. dens funksjon som forbindelse mellom nasjonalt stamveinett 
og havneområde med stort potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt 
sjøtransport. 

Pkt.5 
Fylkesutvalget har i tillegg følgende innspill og kommentarer til planprogrammet og 
det videre planarbeidet: 

a. Fylkesutvalget legger generelt til grunn at hensynet til uberørt natur og 
fremtidige utslipp får en vesentlig plass i planleggingen. Det legges også til 
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grunn at det blir lagt opp til gode avbøtende tiltak når det gjelder ikke-prissatte 
fag. 

b. Planprogrammet (pkt. 2.2) må oppdateres når det gjelder regionale planer. 
c. Det må i den videre prosessen arbeides for å redusere tap av jordbruksareal 

og det må legges opp til gode og realistiske løsninger for reetablering av 
jordbruksareal som går tapt.  

d. Medvirkningsopplegget for barn og unge bes utvidet. 
e. Det må innreguleres fremtidsrettede og effektive løsninger for 

kollektivtrafikken. 
f. Det må inntas rekkefølgekrav som sikrer at relevant infrastruktur bygges ut 

samtidig med stamveianlegget. Tilsvarende gjelder fjerning av infrastruktur 
som det ikke lenger vil være behov for.  

 
Fylkesutvalget viser ellers til ytterligere kommentarer og innspill i saksutredningen. 
Nye Veier AS og kommunene bes om å nyttiggjøre seg disse.  
 
Pkt. 6 
Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet mellom Nye Veier AS, 
kommunene og fylkeskommunen fortsetter. Det forutsettes at fylkeskommunens 
administrasjon tas med på råd i den videre prosessen. Innspill gitt i denne saken kan 
da bli utdypet nærmere. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Særutskrift - Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - Melding om oppstart 
av planarbeid 
0_03 Planprogram_Vedlegg1_Finsilingsrapport_2022-02-28 
8_Planprogram_E39 Lyngdal vest - Kvinesdal_2022-02-28 
Varslingsbrev_tilleggsvarsling_2022-03-17.pdf 
 
 
Det vises ellers til Nye Veiers hjemmeside der alle rapporter og dokumenter er lagt 
ut. På siden finnes også et interaktivt kart der det er mulig å se nærmere detaljer for 
linjene.  
 
Se lenke: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal | Nye Veier AS 
  

grunn at det blir lagt opp til gode avbøtende tiltak når det gjelder ikke-prissatte 
fag. 

b. Planprogrammet (pkt. 2.2) må oppdateres når det gjelder regionale planer. 
c. Det må i den videre prosessen arbeides for å redusere tap av jordbruksareal 

og det må legges opp til gode og realistiske løsninger for reetablering av 
jordbruksareal som går tapt. 

d. Medvirkningsopplegget for barn og unge bes utvidet. 
e. Det må innreguleres fremtidsrettede og effektive løsninger for 

kollektivtrafik ken. 
f. Det må inntas rekkefølgekrav som sikrer at relevant infrastruktur bygges ut 

samtidig med stamveianlegget. Tilsvarende gjelder fjerning av infrastruktur 
som det ikke lenger vil være behov for. 

Fylkesutvalget viser ellers til ytterligere kommentarer og innspill i saksutredningen. 
Nye Veier AS og kommunene bes om å nyttiggjøre seg disse. 

Pkt. 6 
Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet mellom Nye Veier AS, 
kommunene og fylkeskommunen fortsetter. Det forutsettes at fylkeskommunens 
administrasjon tas med på råd i den videre prosessen. Innspill gitt i denne saken kan 
da bli utdypet nærmere. 

Vedlegg 
Særutskrift - Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - Melding om oppstart 
av planarbeid 
0_03 Planprogram_Vedlegg1_Finsilingsrapport_2022-02-28 
8_Planprogram_E39 Lyngdal vest - Kvinesdal_2022-02-28 
Varslingsbrev _tilleggsvarsling_2022-03-17 .pdf 

Det vises ellers til Nye Veiers hjemmeside der alle rapporter og dokumenter er lagt 
ut. På siden finnes også et interaktivt kart der det er mulig å se nærmere detaljer for 
linjene. 

Se lenke: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal I Nye Veier AS 
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Sammendrag 
 
Nye Veier AS har oversendt forslag til planprogram med finsilingsrapport for ny fire-
felts E39 på strekningen Lyngdal vest (Røyskår) – Kvinesdal. 
 
Det er foretatt nærmere utredninger av i alt fem linjer med ulik grad av gjenbruk av 
dagens E39. Linjene 3A, 6 og 7 legger ikke opp til noe gjenbruk. I linje 5 gjenbrukes 
5,3 km av dagens E39, inkl. Vatlandstunnelen. I Linje 10 gjenbrukes 11 km av 
dagens E39 inkl. Vatlandstunnelen, samt dagens bro over Fedafjorden.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener det har vært en god planprosess der en har 
foretatt grundige utredninger av mulighetene for gjenbruk. Planprosessen viser 
imidlertid at det er utfordrende og vanskelig å få til gjenbruk av dagens Fedabro med 
tilliggende tunneler på en god måte. 
 
Fylkeskommunedirektøren vil etter en samlet vurdering støtte Nye Veiers anbefaling 
om å gå inn for linje 5 med kryss Frøytland. Vi får da en trafikksikker stamvei med 
fullverdig motorveistandard på hele strekningen.  
 
Utfordringen med linje 5 er knyttet til fremtidig drifts- og vedlikeholdsansvar for de 
deler av dagens E39 som ikke inngår i ny stamvei. Det forventes at fylkeskommunen 
kompenseres økonomisk der dagens stamveinett nedklassifiseres til fylkesvei.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener det er spesielt viktig at det regionale veinettet i 
området får en god tilkobling til ny E39. For å få en god utnyttelse av dagens veinett 
som erstattes med ny vei bør det utredes om deler av dagens E39 ut fra et 
beredskapshensyn bør opprettholdes som tilførselsveier med riksveistatus.  
 
Fylkeskommunedirektøren vurderer det fremlagte forslaget til plan- og 
utredningsprogram i det alt vesentlige som godt dekkende for det videre arbeidet 
med detaljreguleringen.  
 
Saksopplysninger 
 
Nye Veier AS har i ekspedisjon av 28.02.2022 oversendt forslag til planprogram med 
finsilingsrapport for detaljregulering av ny E39 på strekningen Lyngdal vest - 
Kvinesdal.  
 
Den aktuelle strekningen er vist på kartutsnittet under. 
 

Sammendrag 

Nye Veier AS har oversendt forslag til planprogram med finsilingsrapport for ny fire- 
felts E39 på strekningen Lyngdal vest (Røyskår) - Kvinesdal. 

Det er foretatt nærmere utredninger av i alt fem linjer med ulik grad av gjenbruk av 
dagens E39. Linjene 3A, 6 og 7 legger ikke opp til noe gjenbruk. I linje 5 gjenbrukes 
5,3 km av dagens E39, inkl. Vatlandstunnelen. I Linje 10 gjenbrukes 11 km av 
dagens E39 inkl. Vatlandstunnelen, samt dagens bro over Fedafjorden. 

Fylkeskommunedirektøren mener det har vært en god planprosess der en har 
foretatt grundige utredninger av mulighetene for gjenbruk. Planprosessen viser 
imidlertid at det er utfordrende og vanskelig å få til gjenbruk av dagens Fedabro med 
tilliggende tunneler på en god måte. 

Fylkeskommunedirektøren vil etter en samlet vurdering støtte Nye Veiers anbefaling 
om å gå inn for linje 5 med kryss Frøytland. Vi får da en trafikksikker stamvei med 
fullverdig motorveistandard på hele strekningen. 

Utfordringen med linje 5 er knyttet til fremtidig drifts- og vedlikeholdsansvar for de 
deler av dagens E39 som ikke inngår i ny stamvei. Det forventes at fylkeskommunen 
kompenseres økonomisk der dagens stamveinett nedklassifiseres til fylkesvei. 

Fylkeskommunedirektøren mener det er spesielt viktig at det regionale veinettet i 
området får en god tilkobling til ny E39. For å få en god utnyttelse av dagens veinett 
som erstattes med ny vei bør det utredes om deler av dagens E39 ut fra et 
beredskapshensyn bør opprettholdes som tilførselsveier med riksveistatus. 

Fylkeskommunedirektøren vurderer det fremlagte forslaget til plan- og 
utredningsprogram i det alt vesentlige som godt dekkende for det videre arbeidet 
med detaljreguleringen. 

Saksopp lysn i n ger 

Nye Veier AS har i ekspedisjon av 28.02.2022 oversendt forslag til planprogram med 
finsilingsrapport for detaljregulering av ny E39 på strekningen Lyngdal vest - 
Kvinesdal. 

Den aktuelle strekningen er vist på kartutsnittet under. 
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Oversiktskart som viser aktuell strekning markert med blå linje (Kartgrunnlag: Nye Veier AS) 
 
Planoppstarten skjer i to trinn:  
 
• Trinn 1: Melding om planoppstart med grovsilingsrapport for ulike linjer 

(gjennomført høsten 2021) 
• Trinn 2: Høring av forslag til planprogram med finsilingsrapport (denne saken) 

 
 
Skjematisk oversikt over planprosessen. Nåværende stadium markert med rødt (Kilde: Nye Veier AS) 
 
I trinn 1, som ble gjennomført høsten 2021, ble det varslet om planoppstart der Nye 
Veier AS la frem en såkalt grovsilingsrapport med foreløpige vurderinger av fem ulike 
linjer: 3A, 5, 6, 7 og 10.  
 
Trinn 1 – melding om planoppstart med grovsilingsrapport, ble behandlet av 
fylkesutvalget i møte 12.10.2021 som sak 129/21.  
 
Fylkesutvalget ga da uttrykk for at de aktuelle fem linjene var dekkende for 
planarbeidet. Det ble samtidig gitt uttrykk for at både linje 5 og linje 10 uansett måtte 
utredes nærmere.  
 
Nye Veier AS har nå foretatt en nærmere vurdering og finsiling av de fem linjene: 

Flekkefjord 

10 km 

,, 
I 

Oversiktskart som viser aktuell strekning markert med blå linje (Kartgrunnlag: Nye Veier AS) 

Planoppstarten skjer i to trinn: 

• Trinn 1: Melding om planoppstart med grovsilingsrapport for ulike linjer 
(gjennomført høsten 2021) 

• Trinn 2: Høring av forslag til planprogram med finsilingsrapport (denne saken) 

September: 2021/2022: Primo 2022: 
Varsel Ultimo 2021: Hering Kommunestyret 2022: 

planoppstart/ Forslag planprogram/ tastsetting Forslag detalj- Ott.ettersyn Kommunestyret 
høring torslag planprogram rangering planprogram! reguleringsplan detalj vedtak detalj- 
alternativE39 alternativE39 valgavatt. E39 reguleringsplan reguleringsplan 

- - - - - - - - - 1 - - - - ' - - - - - - - - '  . , 

r 
Uttimo 2022: 

-.., r 

2022/2023: 

Medvirkning 
planoppstart 

Medvirkning 
oft.ettersyn 

Skjematisk oversikt over planprosessen. Nåværende stadium markert med rødt (Kilde: Nye Veier AS) 

I trinn 1, som ble gjennomført hosten 2021, ble det varslet om planoppstart der Nye 
Veier AS la frem en såkalt grovsilingsrapport med foreløpige vurderinger av fem ulike 
linjer: 3A, 5, 6, 7 og 10. 

Trinn 1- melding om planoppstart med grovsilingsrapport, ble behandlet av 
fylkesutvalget i møte 12.10.2021 som sak 129/21. 

Fylkesutvalget ga da uttrykk for at de aktuelle fem linjene var dekkende for 
planarbeidet. Det ble samtidig gitt uttrykk for at både linje 5 og linje 10 uansett måtte 
utredes nærmere. 

Nye Veier AS har nå foretatt en nærmere vurdering og finsiling av de fem linjene: 
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• I linje 3A, 6 og 7 legges opp til bygging av helt ny motorvei uten gjenbruk av 

dagens vei 
• Linje 5 legger opp til gjenbruk av 5,3 km av dagens E39 (inkl. Vatlandstunnelen). 

Linje 5 har fire mulige kryssplasseringer vest for Fedafjorden – Birkeland, 
Høyland 1 og 2, samt Frøytland. Det blir full motorveistandard med skiltet 
hastighet 110 km/t på hele strekningen. 

• I linje 10 gjenbrukes 11 km av dagens E39, inkl. Vatlandstunnelen og dagens bro 
over Fedafjorden. Dagens vei utvides til 4-felts vei. Kun deler av strekningen får 
full motorveistandard («blått skilt») og hastigheten må på deler av strekningen 
reduseres til 90 km/t. 

• I alle linjene legges opp til etablering av ny tilførselsvei til Øye ved Fedafjorden. 
 
Nye Veier AS anbefaler ikke å gå videre med linjene 3A, 6 og 7. Dette begrunnes 
med utfordringer knyttet til ikke-prissatte fag (vilt m.m.) samt et generelt ønske om å 
gjenbruke så mye som mulig av dagens E39.  
 
Nye Veier AS anbefaler heller ikke å gå videre med linje 10. Linje 10 har lavest 
kostnad, men har dårlig trafikantnytte på grunn av lavere fartsgrense. Linjen kommer 
derfor ut med negativ netto nytte pr. budsjettkrone. Linje 10 krever flere fravik fra 
Statens vegvesen sine håndbøker, blant annet når det gjelder trafikksikkerhet. Det er 
også opplyst at det er teknisk utfordrende å bygge ny tunnel nær opp til dagens 
tunnel ved Fedafjorden. Linje 10 er betinget av at det bygges nytt kryss på Birkeland 
vest for Fedafjorden. Dette er vurdert å være det dårligste kryssalternativet for ikke-
prissatte fag.  
 
Nye Veier har i forbindelse med finsilingen, vurdert en variant av linje 10 der det ikke 
foretas nevneverdige tiltak på dagens vei (ikke utvidelse av tunneler m.m.). Denne 
varianten kommer betydelig bedre ut prismessig enn opprinnelig linje 10, men 
utfordrer ytterligere vegnormalene samt hensynet til trafikksikkerhet. Nye Veier 
ønsker ikke å gå videre med denne linjen.  
 
Nye Veier AS anbefaler å gå videre med linje 5 med kryss på Frøytland.  
 
Dette begrunnes bl.a. med følgende: 
 
• Linje 5 legger til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig trafikksystem.  
• Linje 5 Frøytland er en av de beste med hensyn på netto nytte per budsjettkrone.  
• Linje 5 Frøytland har beregnet lavt CO2-utslipp, og er av de korteste E39- linjene.  
• Nytt kryss på Frøytland gir kort og effektiv kobling mellom ny E39 og Øye. 

• I linje 3A, 6 og 7 legges opp til bygging av helt ny motorvei uten gjenbruk av 
dagens vei 

• Linje 5 legger opp til gjenbruk av 5,3 km av dagens E39 (inkl. Vatlandstunnelen). 
Linje 5 har fire mulige kryssplasseringer vest for Fedafjorden - Birkeland, 
Høyland 1 og 2, samt Frøytland. Det blir full motorveistandard med skiltet 
hastighet 110 km/t på hele strekningen. 

• I linje 10 gjenbrukes 11 km av dagens E39, inkl. Vatlandstunnelen og dagens bro 
over Fedafjorden. Dagens vei utvides til 4-felts vei. Kun deler av strekningen får 
full motorveistandard ( «blätt skilt») og hastigheten må på deler av strekningen 
reduseres til 90 km/t. 

• I alle linjene legges opp til etablering av ny tilførselsvei til Øye ved Fedafjorden. 

Nye Veier AS anbefaler ikke å gå videre med linjene 3A, 6 og 7. Dette begrunnes 
med utfordringer knyttet til ikke-prissatte fag (vilt m.m.) samt et generelt ønske om å 
gjenbruke så mye som mulig av dagens E39. 

Nye Veier AS anbefaler heller ikke å gå videre med linje 10. Linje 10 har lavest 
kostnad, men har dårlig trafikantnytte på grunn av lavere fartsgrense. Linjen kommer 
derfor ut med negativ netto nytte pr. budsjettkrone. Linje 10 krever flere fravik fra 
Statens vegvesen sine håndbøker, blant annet når det gjelder trafikksikkerhet. Det er 
også opplyst at det er teknisk utfordrende å bygge ny tunnel nær opp til dagens 
tunnel ved Fedafjorden. Linje 10 er betinget av at det bygges nytt kryss på Birkeland 
vest for Fedafjorden. Dette er vurdert å være det dårligste kryssalternativet for ikke- 
prissatte fag. 

Nye Veier har i forbindelse med finsilingen, vurdert en variant av linje 10 der det ikke 
foretas nevneverdige tiltak på dagens vei (ikke utvidelse av tunneler m.m.). Denne 
varianten kommer betydelig bedre ut prismessig enn opprinnelig linje 10, men 
utfordrer ytterligere vegnormalene samt hensynet til trafikksikkerhet. Nye Veier 
ønsker ikke å gå videre med denne linjen. 

Nye Veier AS anbefaler å gå videre med linje 5 med kryss på Frøytland. 

Dette begrunnes bl.a. med følgende: 

• Linje 5 legger til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig trafikksystem. 
• Linje 5 Frøytland er en av de beste med hensyn på netto nytte per budsjettkrone. 
• Linje 5 Frøytland har beregnet lavt CO2-utslipp, og er av de korteste E39- linjene. 
• Nytt kryss på Frøytland gir kort og effektiv kobling mellom ny E39 og Øye. 
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Kart som viser anbefalt linje 5 (blå strek) med kryss Frøytland  
(Kilde: Nye Veier AS) 
 
Hensikten med denne høringen er følgende: 
 

• Innhente synspunkter på konkret valg av linje. 
• Innhente synspunkter til det videre planarbeidet samt innspill til 

planprogrammet (innspill til utredninger, konkrete forslag til avbøtende tiltak 
m.m.) 

 
Etter høringen vil hhv. Lyngdal og Kvinesdal kommune som planmyndighet, fastsette 
endelig planprogram. Det vil da bli tatt endelig stilling til hvilken (eventuelt hvilke) linje 
som skal tas videre i detaljreguleringen. Den linjen (eventuelt linjene) som til slutt 
velges vil bli underlagt full konsekvensutredning.  
 
Nye Veier AS opplyser at man i den videre planprosessen vil arbeide med å 
optimalisere og forbedre linjen. Det vil bli lagt vekt på å finne detaljløsninger langs 
linjen som tar hensyn til natur og miljø samt å planlegge et trafikksystem som tar 
hensyn til de ulike brukergruppene og grunneiere som blir berørt. Det vil bli forsøkt å 
finne kostnadsbesparende tiltak og en effektiv anleggsgjennomføring som ikke går 
på bekostning av de ikke-prissatte verdiene.  
 
Det vil blant annet bli arbeidet med:  
 
• Modellering av lokalveier, adkomster og underganger  
• Plassering og beregning av bruer, vannkulverter og stikkrenner ved vassdrag  
• Vurdering av løsninger for kollektivsystem 

Kommunegrense mot 
Flekkefjord 

Kryss Frøytland 

Ny tilførselsvei til Øye 

Dagens E39 vist med 
oransje linje 

Opofte 
Forbindelsesvei 
mellom 
Frøytland og 
dagens E39 Høylandsdalen 

Røyskår - endepunkt for 
parsellen Herdal - Røyskår 
som er under bygging 

Kart som viser anbefalt linje 5 (blå strek) med kryss Frøytland 
(Kilde: Nye Veier AS) 

Hensikten med denne høringen er følgende: 

• Innhente synspunkter på konkret valg av linje. 
• Innhente synspunkter til det videre planarbeidet samt innspill til 

planprogrammet (innspill til utredninger, konkrete forslag til avbøtende tiltak 
m.m.) 

Etter høringen vil hhv. Lyngdal og Kvinesdal kommune som planmyndighet, fastsette 
endelig planprogram. Det vil da bli tatt endelig stilling til hvilken (eventuelt hvilke) linje 
som skal tas videre i detaljreguleringen. Den linjen (eventuelt linjene) som til slutt 
velges vil bli underlagt full konsekvensutredning. 

Nye Veier AS opplyser at man i den videre planprosessen vil arbeide med å 
optimalisere og forbedre linjen. Det vil bli lagt vekt på å finne detaljløsninger langs 
linjen som tar hensyn til natur og miljø samt å planlegge et trafikksystem som tar 
hensyn til de ulike brukergruppene og grunneiere som blir berørt. Det vil bli forsøkt å 
finne kostnadsbesparende tiltak og en effektiv anleggsgjennomføring som ikke går 
på bekostning av de ikke-prissatte verdiene. 

Det vil blant annet bli arbeidet med: 

• Modellering av lokalveier, adkomster og underganger 
• Plassering og beregning av bruer, vannkulverter og stikkrenner ved vassdrag 
• Vurdering av løsninger for kollektivsystem 
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• Vurdering av mulige avbøtende tiltak for ikke-prissatte verdier  
• Utforming og plassering av krysningspunkter for vilt  
• Vurdering av mulige lokasjoner for permanente og midlertidige masselager  
• Oppfølging av prosjektet «Arkeologi på nye veier»  
 
Nye Veier AS har i ekspedisjon av 17.03.2022 ettersendt en oppdatering av 
finsilingsrapporten (kap. 11) der det opplyses at det i den videre 
optimaliseringsprosessen bl.a. vil bli sett nærmere på muligheten for å ta ut 
forbindelsesveien mellom Frøytlandskrysset og dagens E39. Dette vil i så fall bli 
kompensert med et nytt (ekstra) kryss på Opofte.  
 
Det vises ellers til finsilingsrapporten og forslag til planprogram i sin helhet. Disse 
vedlegges saken.  
………………………… 
Det har i den forutgående prosessen vært avholdt møter i ekstern samarbeidsgruppe 
(administrativ) der representanter fra Nye Veier AS, kommunene, Statsforvalteren, 
Agder fylkeskommune med flere deltar.  
 
Nye Veier AS har, i tråd med fylkeskommunes anmodning, presentert planene for 
Listersamarbeidet 9.02.2022.  
 
Høringsfristen er satt til 19.04.2022, men fylkeskommunen er gitt utsatt høringsfrist til 
å kunne behandle saken i fylkesutvalgets møte 20.04.2022. 
 
Vurderinger 
 
Fylkeskommunedirektøren vil innledningsvis bemerke at det er positivt at det nå er 
lagt frem forslag til planprogram med tilhørende finsilingsrapport. Det er av hensyn til 
regional utvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet viktig at det foreligger planer 
som muliggjør bygging av ny fire-felts stamvei gjennom regionen. Det er også viktig 
for de berørte kommunenes arealforvaltning at planene for ny stamvei nå kommer på 
plass.  
 
Fylkeskommunedirektøren vil også gi Nye Veier AS ros for å ha gjennomført en god 
planprosess, der fylkeskommunen er tatt med på råd underveis.  
 
Saken vil bli vurdert og gjennomgått som følger: 
 
• Valg av linje – herunder valg av kryssløsning vest for Fedafjorden. 
• Tilførselsvei til Øye 
• Valg av linje gjennom Høylandsdalen 
• Øvrige kommentarer og innspill til forslag til planprogram, samt innspill til 

planarbeidet 
 
Valg av linje – herunder valg av kryssløsning vest for Fedafjorden 
Fylkeskommunedirektøren vurderer finsilingsrapporten som et grundig og faglig solid 
grunnlag for å foreta valg av hvilken linje en bør gå videre med.  

• Vurdering av mulige avbøtende tiltak for ikke-prissatte verdier 
• Utforming og plassering av krysningspunkter for vilt 
• Vurdering av mulige lokasjoner for permanente og midlertidige masselager 
• Oppfølging av prosjektet «Arkeologi på nye veier» 

Nye Veier AS har i ekspedisjon av 17.03.2022 ettersendt en oppdatering av 
finsilingsrapporten (kap. 11) der det opplyses at det i den videre 
optimaliseringsprosessen bl.a. vil bli sett nærmere på muligheten for å ta ut 
forbindelsesveien mellom Frøytlandskrysset og dagens E39. Dette vil i så fall bli 
kompensert med et nytt (ekstra) kryss på Opofte. 

Det vises ellers til finsilingsrapporten og forslag til planprogram i sin helhet. Disse 
vedlegges saken. 

Det har i den forutgående prosessen vært avholdt møter i ekstern samarbeidsgruppe 
(administrativ) der representanter fra Nye Veier AS, kommunene, Statsforvalteren, 
Agder fylkeskommune med flere deltar. 

Nye Veier AS har, i tråd med fylkeskommunes anmodning, presentert planene for 
Listersamarbeidet 9.02.2022. 

Høringsfristen er satt til 19.04.2022, men fylkeskommunen er gitt utsatt høringsfrist til 
å kunne behandle saken i fylkesutvalgets møte 20.04.2022. 

Vurderinger 

Fylkeskommunedirektøren vil innledningsvis bemerke at det er positivt at det nå er 
lagt frem forslag til planprogram med tilhørende finsilingsrapport. Det er av hensyn til 
regional utvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet viktig at det foreligger planer 
som muliggjør bygging av ny fire-felts stamvei gjennom regionen. Det er også viktig 
for de berørte kommunenes arealforvaltning at planene for ny stamvei nå kommer på 
plass. 

Fylkeskommunedirektøren vil også gi Nye Veier AS ros for å ha gjennomført en god 
planprosess, der fylkeskommunen er tatt med på råd underveis. 

Saken vil bli vurdert og gjennomgått som følger: 

• Valg av linje - herunder valg av kryssløsning vest for Fedafjorden. 
• Tilførselsvei til Øye 
• Valg av linje gjennom Høylandsdalen 
• Øvrige kommentarer og innspill til forslag til planprogram, samt innspill til 

planarbeidet 

Valg av linje - herunder valg av kryssløsning vest for Fedafjorden 
Fylkeskommunedirektøren vurderer finsilingsrapporten som et grundig og faglig solid 
grunnlag for å foreta valg av hvilken linje en bør gå videre med. 
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Linjene 3A, 6 og 7, uten gjenbruk av dagens E39 (herunder Vatlandstunnelen), 
vurderes som lite heldige, både når det gjelder gjenbruksperspektivet samt ikke-
prissatte fag. Linjene anbefales heller ikke av Nye Veier AS. 
Fylkeskommunedirektøren finner ikke grunn til å gå nærmere inn på disse linjene.  
 
Etter fylkeskommunedirektørens mening er det følgelig to linjer som anses aktuelle å 
vurdere nærmere – linje 5 (med ulike kryssløsninger vest for Fedafjorden) og linje 10. 
 

 
Linje 5 Frøytland - Kryssalternativer i ramme                Linje 10  (Kilde: Nye Veier AS m/påtegninger av 
AFK) 
 
Tabellen nedenfor angir noen nøkkeltall/-opplysninger for linje 5 (med ulike 
kryssalternativer) og linje 10. Data i tabellen er basert på finsilingsrapporten. 
 
Tema Linje 5 B Linje 5 H1 Linje 5 H2 Linje 5 F Linje 10 
Samlet lengde 31,18 km 30,92 km 31,08 km 30,78 km 31,23 km 
Gjenbruk av 
eksisterende 
E39 

5,3 km 5,3 km 5,3 km 5,3 km 11 km 

Antall kjørefelt 4 4 4 4 4 
Skiltet hastighet 110 km/t 110 km/t 110 km/t 110 km/t 90 km/t og 

110 km/t 
Kostnad + 369 + 95 mill. + 207 mill. 01 -127 mill. 
Trafikantnytte - 261 mill. -108 mill. - 238 mill. 0 (Best) - 639 mill. 
Netto nytte pr. 
budsjettkrone 

- 0,12 - 0,05 - 0,12 Best - 0,06 

Trafikksikkerhet Ikke fravik Ikke fravik Ikke fravik Ikke fravik Fravik 
CO2 utslipp 332.105 

tonn 
318.154 
tonn 

324.105 
tonn 

317.062 
tonn 

301.333 
tonn 

 
1 Linje 5F er satt som referansealternativet det sammenlignes mot.  

Linjene 3A, 6 og 7, uten gjenbruk av dagens E39 (herunder Vatlandstunnelen), 
vurderes som lite heldige, både når det gjelder gjenbruksperspektivet samt ikke- 
prissatte fag. Linjene anbefales heller ikke av Nye Veier AS. 
Fylkeskommunedirektøren finner ikke grunn til å gå nærmere inn på disse linjene. 

Etter fylkeskommunedirektørens mening er det følgelig to linjer som anses aktuelle å 
vurdere nærmere - linje 5 (med ulike kryssløsninger vest for Fedafjorden) og linje 10 . 

g , 

·I Kryssalternativer vest for 
Fedafjorden 

Linje 5 Frøytland - Kryssalternativer i ramme 
AFK) 

Linje 10 (Kilde: Nye Veier AS m/påtegninger av 

Tabellen nedenfor angir noen nøkkeltall/-opplysninger for linje 5 (med ulike 
kryssalternativer) og linje 10. Data i tabellen er basert på finsilingsrapporten. 

Tema Linie 5 B Linje 5 H1 Linie 5 H2 Linje 5 F Linje 10 
Samlet lengde 31, 18 km 30,92 km 31,08 km 30,78 km 31,23 km 
Gjenbruk av 5,3 km 5,3 km 5,3 km 5,3 km 1 1 k m  
eksisterende 
E39 
Antall kjørefelt 4 4 4 4 4 
Skiltet hastighet 110 km/t 110 km/t 110 km/t 110 km/t 90 km/t og 

110 km/t 
Kostnad + 369 + 95 mill. + 207 mill. 0 -127 mill. 
Trafikantnytte - 261 mill. -108 mill. - 238 mill. O (Best) - 639 mill. 
Netto nytte pr. - 0, 12 - 0,05 - 0, 12 Best - 0,06 
budsjettkrone 
Trafikksikkerhet Ikke fravik Ikke fravik Ikke fravik Ikke fravik Fravik 
CO2 utslipp 332.105 318.154 324.105 317.062 301.333 

tonn tonn tonn tonn tonn 

1 Linje SF er satt som referansealternativet det sammenlignes mot. 
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Beslag av 
jordbruksareal2 

110 daa 140 daa 80 daa 170 daa 110 daa 

Rangering IP-
fag 

6 2 1 3 4 

Samlet 
rangering 

8 2 3 1 6 

Kryss vest for 
Fedafjorden 

Birkeland Høyland 1 Høyland 2 Frøytland Birkeland 

Kryss Opofte Legges i 
utgangspkt. 
ikke opp til 
kryss, men 
skal 
vurderes 
nærmere. 

Legges i 
utgangspkt. 
ikke opp til 
kryss, men 
skal 
vurderes 
nærmere. 

Legges i 
utgangspkt. 
ikke opp til 
kryss, men 
skal 
vurderes 
nærmere. 

Legges i 
utgangspkt. 
ikke opp til 
kryss, men 
skal 
vurderes 
nærmere. 

Ja 

Ny tilførselsvei 
til Øye 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Forklaring til tabellen: B: Birkeland   H1: Høyland 1  H2: Høyland 2   F: Frøytland   IP-fag: Ikke-
prissatte fag 
 
Det er av hensyn til ressursøkonomisering og arealbeslag generelt tungtveiende 
grunner som taler for å gjenbruke eksisterende veianlegg. På den aktuelle etappen 
er dagens E39 dels av nyere dato3 og har etter forholdene relativt god standard. I 
tillegg omfatter dagens vei vedlikeholdskrevende konstruksjoner (lang bro og 
tunneler). Dette gjør at det på denne etappen er særlig aktuelt å vurdere gjenbruk av 
dagens vei.  
 
Fylkeskommunedirektøren er tilfreds med at Nye Veier AS har gjennomført grundige 
utredninger når det gjelder muligheten for gjenbruk av dagens E39.  
 
Fremlagte utredninger viser at det er mulig å gjenbruke/utvide dagens E39 mellom 
Tjomsland (øst for Vatlandstunnelen) og Birkeland vest for Fedafjorden, til 
gjennomgående 4-felts vei (Linje 10). Dette er imidlertid krevende rent teknisk, og 
løsningene er avhengig av at det blir gitt fravik fra Vegvesenets håndbøker, herunder 
fravik som gjelder trafikksikkerhet. Dette taler etter fylkeskommunedirektørens 
mening mot å velge linje 10.  
 
Den forenklede varianten av linje 10 (uten tunnelutvidelse m.m.) er etter 
fylkeskommunedirektørens mening uansett ikke akseptabel av hensyn til 
trafikksikkerhet. 
 
Når det gjelder utslipp av klimagasser, kommer ikke uventet linje 10 best ut. Dette 
skyldes mindre behov for nye konstruksjoner og anlegg. Forskjellen mellom linjene er 
imidlertid på dette punktet relativt liten og kan etter fylkeskommunedirektørens 
mening ikke tillegges avgjørende vekt.  
 

 
2 Sum jordbruksareal på hele strekningen Røyskår – grense Flekkefjord. Arealene basert på 
foreløpige beregninger – vil bli vurdert nærmere i den videre optimaliseringsprosessen. 
3 OPS-strekningen (offentlig/privat samarbeid) over Kvinesheia sto ferdig i 2006 

Beslag av 110 daa 140 daa 80 daa 170 daa 110 daa 
jordbruksareal2 
Rangering IP- 6 2 1 3 4 
fag 
Samlet 8 2 3 1 6 
rangering 
Kryss vest for Birkeland Hoyland 1 Høyland 2 F røytland Birkeland 
Fedafjorden 
Kryss Opofte Legges i Legges i Legges i Legges i Ja 

utgangspkt. utgangspkt. utgangspkt. utgangs pkt. 
ikke opp til ikke opp til ikke opp til ikke opp til 
kryss, men kryss, men kryss, men kryss, men 
skal skal skal skal 
vurderes vurderes vurderes vurderes 
nærmere. nærmere. nærmere. nærmere. 

Ny tilførselsvei Ja Ja Ja Ja Ja 
til Øye 

Forklaring til tabellen: B: Birkeland H1: Høyland 1 H2: Høyland 2 F: Frøytland IP-fag: Ikke- 
prissatte fag 

Det er av hensyn til ressursøkonomisering og arealbeslag generelt tungtveiende 
grunner som taler for å gjenbruke eksisterende veianlegg. På den aktuelle etappen 
er dagens E39 dels av nyere dato3 og har etter forholdene relativt god standard. I 
tillegg omfatter dagens vei vedlikeholdskrevende konstruksjoner (lang bro og 
tunneler). Dette gjør at det på denne etappen er særlig aktuelt å vurdere gjenbruk av 
dagens vei. 

Fylkeskommunedirektøren er tilfreds med at Nye Veier AS har gjennomført grundige 
utredninger når det gjelder muligheten for gjenbruk av dagens E39. 

Fremlagte utredninger viser at det er mulig å gjenbruke/utvide dagens E39 mellom 
Tjomsland (øst for Vatlandstunnelen) og Birkeland vest for Fedafjorden, til 
gjennomgående 4-felts vei (Linje 10). Dette er imidlertid krevende rent teknisk, og 
løsningene er avhengig av at det blir gitt fravik fra Vegvesenets håndbøker, herunder 
fravik som gjelder trafikksikkerhet. Dette taler etter fylkeskommunedirektørens 
mening mot å velge linje 10. 

Den forenklede varianten av linje 10 (uten tunnelutvidelse m.m.) er etter 
fylkeskommunedirektørens mening uansett ikke akseptabel av hensyn til 
trafikksikkerhet. 

Når det gjelder utslipp av klimagasser, kommer ikke uventet linje 10 best ut. Dette 
skyldes mindre behov for nye konstruksjoner og anlegg. Forskjellen mellom linjene er 
imidlertid på dette punktet relativt liten og kan etter fylkeskommunedirektørens 
mening ikke tillegges avgjørende vekt. 

2 Sum jordbruksareal på hele strekningen Royskär - grense Flekkefjord. Arealene basert på 
foreløpige beregninger - vil bli vurdert nærmere i den videre optimaliseringsprosessen. 
3 OPS-strekningen (offentlig/privat samarbeid) over Kvinesheia sto ferdig i 2006 
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Når det gjelder arealbeslag, kommer linje 10 noe bedre ut enn linje 5. Forskjellen 
mellom linjene er imidlertid relativt liten og kan etter fylkeskommunedirektørens 
mening heller ikke tillegges avgjørende vekt.  
 
Linjene kommer noe ulikt ut når det gjelder de interne samferdselsforholdene i 
Listerregionen.  
 
• I linje 5 opprettholdes dagens veisystem over Fedafjorden som lokalveinett. Dette 

er fordelaktig for lokaltrafikken og vil også være fordelaktig for avvikling av 
kollektivtrafikken som da får god fleksibilitet.  

• I linje 10 legges det opp til å etablere nytt E39-kryss på Opofte. Det vi si at fv. 
465 fra Farsund kobles direkte til ny E39, samtidig som næringsområdet får 
direkte tilknytning til den nye stamveien.  

• I linje 5 legges i utgangspunktet ikke opp til å bygge nytt E39-kryss på Opofte. 
Det medfører at vestgående trafikk fra Farsund som skal inn på ny E39, må kjøre 
et stykke vestover før en kommer inn på nytt E-39-kryss vest for Fedafjorden. Det 
vil ikke være mulig for østgående trafikk fra fv. 465 å komme direkte inn på ny 
stamvei. Her er imidlertid trafikken beskjeden (ca. ÅDT 50).  

 
Det er etter fylkeskommunedirektørens mening viktig at kryssproblematikken på 
Opofte blir utredet grundig i den videre optimaliseringsprosessen dersom linje 5 
velges. (Se ellers nærmere kommentar under avsnittet om innspill til planarbeidet.) 
 
Linje 10 betinger at kryss vest for Fedafjorden plasseres på Birkeland. 
Fylkeskommunedirektøren deler Nye Veiers vurdering om at dette er den dårligste 
kryssløsningen når det gjelder ikke-prissatte fag. Dette taler i seg selv mot å velge 
linje 10.  
 

            
Dagens E39-bro over Fedafjorden (Kilde: Google)            Mulig ny bro4 i linje 5 (Kilde: Nye Veier AS) 
 
Utfordringen med linje 5 er knyttet til drifts- og vedlikeholdskostnader for den delen 
av gjenværende E39 som ikke inngår i ny stamvei. Dersom veien nedklassifiseres til 
fylkesvei, overtar fylkeskommunen ansvaret for veien med de forpliktelser dette 
medfører. Dette er særlig utfordrende på denne etappen, jf. høy andel tunnel og bro 
over Fedafjorden. Nå skal det tilføyes at fylkeskommunen etter gjeldende regime 

 
4 Visualiseringen viser en såkalt gitterfagverksbro 

Når det gjelder area/beslag, kommer linje 10 noe bedre ut enn linje 5. Forskjellen 
mellom linjene er imidlertid relativt liten og kan etter fylkeskommunedirektørens 
mening heller ikke tillegges avgjørende vekt. 

Linjene kommer noe ulikt ut når det gjelder de interne samferdselstorholdene i 
Listerregionen. 

• I linje 5 opprettholdes dagens veisystem over Fedafjorden som lokalveinett. Dette 
er fordelaktig for lokaltrafikken og vil også være fordelaktig for avvikling av 
kollektivtrafikken som da får god fleksibilitet. 

• I linje 10 legges det opp til å etablere nytt E39-kryss på Opofte. Det vi si at tv. 
465 fra Farsund kobles direkte til ny E39, samtidig som næringsområdet får 
direkte tilknytning til den nye stamveien. 

• I linje 5 legges i utgangspunktet ikke opp til å bygge nytt E39-kryss på Opofte. 
Det medfører at vestgående trafikk fra Farsund som skal inn på ny E39, må kjøre 
et stykke vestover før en kommer inn på nytt E-39-kryss vest for Fedafjorden. Det 
vil ikke være mulig for østgående trafikk fra tv. 465 å komme direkte inn på ny 
stamvei. Her er imidlertid trafikken beskjeden (ca. ÅDT 50). 

Det er etter fylkeskommunedirektørens mening viktig at kryssproblematikken på 
Opofte blir utredet grundig i den videre optimaliseringsprosessen dersom linje 5 
velges. (Se ellers nærmere kommentar under avsnittet om innspill til planarbeidet.) 

Linje 10 betinger at kryss vest for Fedafjorden plasseres på Birkeland. 
Fylkeskommunedirektøren deler Nye Veiers vurdering om at dette er den dårligste 
kryssløsningen når det gjelder ikke-prissatte fag. Dette taler i seg selv mot å velge 
linje 10. 

Dagens E39-bro over Fedafjorden (Kilde: Google) Mulig ny bro4 i linje 5 (Kilde: Nye Veier AS) 

Utfordringen med linje 5 er knyttet til drifts- og vedlikeholdskostnader for den delen 
av gjenværende E39 som ikke inngår i ny stamvei. Dersom veien nedklassifiseres til 
fylkesvei, overtar fylkeskommunen ansvaret for veien med de forpliktelser dette 
medfører. Dette er særlig utfordrende på denne etappen, jf. høy andel tunnel og bro 
over Fedafjorden. Nå skal det tilføyes at fylkeskommunen etter gjeldende regime 

4 Visualiseringen viser en såkalt gitterfagverksbro 
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uansett må overta ansvaret for dagens E39 fra Fedaområdet og vestover til 
fylkesgrensen mot Rogaland når ny fire-felts stamvei videreføres. Dette er også en 
strekning med betydelig innslag av tunneler og ditto høye vedlikeholdskostnader.  
 
Fylkeskommunedirektøren er bekymret for å overta ansvaret for dette omfattende 
veinettet da dagens modell for tildeling av ressurser ikke gir full dekning av utgiftene 
til drift og vedlikehold. En må kunne forvente at dette vil bli rettet opp, og at det vil 
være funksjonen til veinettet som er avgjørende for hvem som har ansvaret.  
 
Selv om det er en viss usikkerhet knyttet til fremtidig vedlikehold av dagens veinett, 
velger fylkeskommunedirektøren å legge vekt på at man med linje 5 får en 
trafikksikker, fullverdig og sammenhengende 4-felts motorvei.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener også at når det først skal bygges ny stamvei, må 
en unngå at veien etter kort tid må oppgraderes. Det bør heller ikke bygges en ny 
stamvei som «kompromisser» når det gjelder trafikksikkerhet.  
 
Det legges også vekt på at selv om linje 10 er den rimeligste å bygge, gir denne 
linjen dårligst trafikantnytte. Linje 10 gir heller ingen klimagevinst av betydning og 
ingen åpenbare fordeler for ikke-prissatte fag. Det skal også tilføyes at selv om linje 5 
ikke gjenbruker strekningen over Fedafjorden, legges det også i linje 5 opp til en ikke 
ubetydelig grad av gjenbruk av dagens E39.  
 
Fylkeskommunedirektøren vil etter dette anbefale at en går videre med linje 5.  
 
Som nevnt tidligere, har linje 5 fire ulike kryssalternativer vest for Fedafjorden:  
 
• Birkeland 
• Høyland 1 
• Høyland 2 
• Frøytland 

 
Kryssalternativer vest for Fedafjorden (Kilde: Nye Veier AS) 

uansett må overta ansvaret for dagens E39 fra Fedaområdet og vestover til 
fylkesgrensen mot Rogaland når ny fire-felts stamvei videreføres. Dette er også en 
strekning med betydelig innslag av tunneler og ditto høye vedlikeholdskostnader. 

Fylkeskommunedirektøren er bekymret for å overta ansvaret for dette omfattende 
veinettet da dagens modell for tildeling av ressurser ikke gir full dekning av utgiftene 
til drift og vedlikehold. En må kunne forvente at dette vil bli rettet opp, og at det vil 
være funksjonen til veinettet som er avgjørende for hvem som har ansvaret. 

Selv om det er en viss usikkerhet knyttet til fremtidig vedlikehold av dagens veinett, 
velger fylkeskommunedirektøren å legge vekt på at man med linje 5 får en 
trafikksikker, fullverdig og sammenhengende 4-felts motorvei. 

Fylkeskommunedirektøren mener også at når det først skal bygges ny stamvei, må 
en unngå at veien etter kort tid må oppgraderes. Det bør heller ikke bygges en ny 
stamvei som «kompromisser» når det gjelder trafikksikkerhet. 

Det legges også vekt på at selv om linje 10 er den rimeligste å bygge, gir denne 
linjen dårligst trafikantnytte. Linje 10 gir heller ingen klimagevinst av betydning og 
ingen åpenbare fordeler for ikke-prissatte fag. Det skal også tilføyes at selv om linje 5 
ikke gjenbruker strekningen over Fedafjorden, legges det også i linje 5 opp til en ikke 
ubetydelig grad av gjenbruk av dagens E39. 

Fylkeskommunedirektøren vil etter dette anbefale at en går videre med linje 5. 

Som nevnt tidligere, har linje 5 fire ulike kryssalternativer vest for Fedafjorden: 

• Birkeland 
• Hoyland 1 
• Høyland 2 
• Frøytland 
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Kryssalternativer vest for Fedafjorden (Kilde: Nye Veier AS) 
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Alle kryssalternativene vest for Fedafjorden er i større eller mindre grad konfliktfylte 
for ikke-prissatte fag (IP-fag).  
 
I finsilingsrapporten heter det at «Det har vært utfordrende å lande på en samlet 
rangering  
for IP-fagene fordi rangeringen i liten grad overlapper mellom fagene. Også innad i 
fagene har det vært utfordrende å skille mellom alternativene».  
 
Fylkeskommunedirektøren deler denne vurderingen.  
 
Nedenfor er listet opp en del forhold av betydning for valg av kryssløsning:  
 
• Birkeland peker seg ut som det dårligste alternativet for både prissatte og ikke-

prissatte fag.  
• Høyland 2 vurderes samlet sett å komme best ut når det gjelder ikke-prissatte 

fag, men er ca. 200 mill. kroner dyrere enn Frøytland og kommer ut med negativ 
netto nytte pr. budsjettkrone.  

• For landskapsbildet kommer de to alternativene på Høyland best ut.  
• Kryss Frøytland legger størst beslag på jordbruksareal, men det er opplyst at 

kvaliteten på arealene der antakeligvis er noe dårligere enn ved Høyland 1.  
• Kryss Frøytland gir mest effektiv forbindelse mellom ny stamvei og 

næringsarealene ved Fedafjorden/Øye.  
• Sirdal kommune (kommunestyret 14.10.2021) har opplyst at for dem vil kryss 

Frøytland være å foretrekke, jf. mest effektiv forbindelse mellom Tonstad og ny 
E39 i retning øst.   

• Frøytland er det rimeligste alternativet – ca. 100 millioner rimeligere enn det nest 
beste (Høyland 1). 

 
Det er altså fordeler og ulemper forbundet med de ulike løsningene. Ser en på de  
ikke-prissatte fagene, er det argumenter som taler for å velge Høyland 2. Fordelene 
med dette alternativet vurderes imidlertid ikke å stå i forhold til den betydelige 
kostnadsdifferansen mellom Høyland 2 og Frøytland.  
 

 
Frøytlandsområdet sett mot nord (Foto: Sweco) 
 
Konklusjon valg av linje med kryssløsning på vestsiden av Fedafjorden 

AIie kryssalternativene vest for Fedafjorden er i større eller mindre grad konfliktfylte 
for ikke-prissatte fag (IP-fag). 

I finsilingsrapporten heter det at «Det har vært utfordrende å lande på en samlet 
rangering 
for IP-fagene fordi rangeringen i liten grad overlapper mellom fagene. Også innad i 
fagene har det vært utfordrende å skille mellom alternativene». 

Fylkeskommunedirektøren deler denne vurderingen. 

Nedenfor er listet opp en del forhold av betydning for valg av kryssløsning: 

• Birkeland peker seg ut som det dårligste alternativet for både prissatte og ikke- 
prissatte fag. 

• Høyland 2 vurderes samlet sett å komme best ut når det gjelder ikke-prissatte 
fag, men er ca. 200 mill. kroner dyrere enn Frøytland og kommer ut med negativ 
netto nytte pr. budsjettkrone. 

• For landskapsbildet kommer de to alternativene på Høyland best ut. 
• Kryss Frøytland legger størst beslag på jordbruksareal, men det er opplyst at 

kvaliteten på arealene der antakeligvis er noe dårligere enn ved Høyland 1. 
• Kryss Frøytland gir mest effektiv forbindelse mellom ny stamvei og 

næringsarealene ved Fedafjorden/Øye. 
• Sirdal kommune (kommunestyret 14.10.2021) har opplyst at for dem vil kryss 

Frøytland være å foretrekke, jf. mest effektiv forbindelse mellom Tonstad og ny 
E39 i retning øst. 

• Frøytland er det rimeligste alternativet - ca. 100 millioner rimeligere enn det nest 
beste (Hoyland 1). 

Det er altså fordeler og ulemper forbundet med de ulike løsningene. Ser en på de 
ikke-prissatte fagene, er det argumenter som taler for å velge Høyland 2. Fordelene 
med dette alternativet vurderes imidlertid ikke å stå i forhold til den betydelige 
kostnadsdifferansen mellom Høyland 2 og Frøytland. 

Frøytlandsområdet sett mot nord (Foto: Sweco) 

Konklusjon valg av linje med kryssløsning på vestsiden av Fedafjorden 
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Fylkeskommunedirektøren vil etter en samlet vurdering anbefale å gå inn for linje 5 
med kryss Frøytland. Dette er i samsvar med Nye Veiers anbefalte løsning.  
 
Fylkeskommunedirektøren vil understreke at dersom det politisk måtte være ønske 
om å gå videre med et annet alternativ enn linje 5, en annen kryssløsning enn 
Frøytland, eller et ønske om å gå videre med flere linjer, er det viktig at dette kommer 
frem i denne høringen.  
 
Ny tilførselsvei til Øye 
Fylkeskommunedirektøren er positiv til ny tilførselsvei til Øye. Dette vil gi en effektiv 
og direkte forbindelse mellom den nye stamveien og nærings- og havneområdene 
ved Fedafjorden/Øyesletta.  
 
Bygging av tilførselsveien bekostes av Nye Veier AS som del av stamveianlegget.  
 
I likhet med det som er sagt om dagens E39, er det imidlertid også her en utfordring 
knyttet til fremtidig vedlikehold - særlig som følge av at en stor del av tilførselsveien 
går i tunnel.  
 
Etter fylkeskommunedirektørens mening bør tilførselsveien få status som riksvei, jf. 
også dens funksjon som forbindelse mellom nasjonalt stamveinett og havneområde 
med stort potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt sjøtransport.  
 
Valg av linje gjennom Høylandsdalen 
Nye Veier AS foreslår, bl.a. av hensyn til å redusere inngrep i myr, å legge veilinjen 
på vestsiden av Høylandsdalen i Lyngdal kommune. Dette er et avvik i forhold til 
vedtatt kommunedelplan der veien er lagt på østsiden av dalen. 
Fylkeskommunedirektøren støtter Nye Veiers anbefaling om å legge veien på 
vestsiden av dalen. Det oppfordres imidlertid til å søke å komme frem til løsninger 
som best mulig ivaretar hensynet til dem som bor og driver landbruksvirksomhet i 
området.  
 
Øvrige innspill og kommentarer til forslag til planprogram samt innspill til planarbeidet 
Fylkeskommunedirektøren mener generelt at det fremlagte planprogrammet redegjør 
på en god måte for det videre planarbeidet, herunder medvirkningsopplegg og hvilke 
utredninger som skal gjennomføres. Utredningsopplegget vil følge standard metodikk 
for store veianlegg, jf. Vegvesenets håndbok V712 sammen med Miljødirektoratets 
veileder M1941 (Konsekvensutredninger for natur og miljø). 
 
Fylkeskommunedirektøren har følgende kommentarer og innspill til planprogrammet:   
 
• Opplistingen av regionale planer (pkt. 2.2.) må oppdateres. Oppdatert liste finnes 

på fylkeskommunens hjemmesider. 
• Det er positivt at det planlegges å involvere barn og unge i planarbeidet gjennom 

medvirkningsopplegg bl.a. på skolene. Barne- og ungdomsrettede 
organisasjoner som speider og 4-H bør imidlertid også tas med på råd ettersom 
disse vil kunne ha verdifull kunnskap om utmarksområdene. Planprogrammet 
(pkt. 3.3) bes presisert på dette punktet. 
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med stort potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt sjøtransport. 
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vedtatt kommunedelplan der veien er lagt på østsiden av dalen. 
Fylkeskommunedirektøren støtter Nye Veiers anbefaling om å legge veien på 
vestsiden av dalen. Det oppfordres imidlertid til å søke å komme frem til løsninger 
som best mulig ivaretar hensynet til dem som bor og driver landbruksvirksomhet i 
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Øvrige innspill og kommentarer til forslag til planprogram samt innspill til planarbeidet 
Fylkeskommunedirektøren mener generelt at det fremlagte planprogrammet redegjør 
på en god måte for det videre planarbeidet, herunder medvirkningsopplegg og hvilke 
utredninger som skal gjennomføres. Utredningsopplegget vil følge standard metodikk 
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Fylkeskommunedirektøren har følgende kommentarer og innspill til planprogrammet: 

• Opplistingen av regionale planer (pkt. 2.2.) må oppdateres. Oppdatert liste finnes 
på fylkeskommunens hjemmesider. 

• Det er positivt at det planlegges å involvere barn og unge i planarbeidet gjennom 
medvirkningsopplegg bl.a. på skolene. Barne- og ungdomsrettede 
organisasjoner som speider og 4-H bør imidlertid også tas med på råd ettersom 
disse vil kunne ha verdifull kunnskap om utmarksområdene. Planprogrammet 
(pkt. 3.3) bes presisert på dette punktet. 
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Fylkeskommunedirektøren har ellers følgende innspill til det videre planarbeidet: 
 
• Det må legges stor vekt på å sikre gode og fremtidsrettede løsninger for klima, 

miljø, friluftsliv, nærmiljø og landskap. Det forutsettes at hensynet til uberørt natur 
og fremtidige utslipp har en vesentlig plass i prosjekteringen jf. fylkesutvalgets 
innspill til melding om planoppstart (møte 12.10.2021, sak 129/21).  

• Fylkeskommunedirektøren ser det som viktig at de interne 
samferdselsforholdene i Listerregionen («Listerpakken») blir ivaretatt gjennom 
gode påkoblinger til nytt veisystem. Det bør derfor vurderes om det i linje 5 med 
kryss Frøyland, også bør etableres kryss på Opofte – eventuelt som et «halvt 
kryss».  

• Fylkeskommunedirektøren er positiv til at det i den videre optimaliseringen skal 
vurderes å sløyfe forbindelsesveien mellom Frøytlandskrysset og dagens E39. 
Dette vurderes som fordelaktig for ikke-prissatte fag vest for Fedafjorden. 
Dersom forbindelsesveien sløyfes, vil dette bli kompensert med et ekstra kryss 
på Opofte. I finsilingsrapporten5 antydes muligheten for at dette krysset skal 
vurderes bygget både som et fullverdig og som et såkalt «halvt kryss». 
Fylkeskommunedirektøren vil allerede nå signalisere at krysset på Opofte må 
være fullverdig – altså med av-/påkjøringsmuligheter i begge retninger. Et halvt 
kryss medfører at trafikk fra/til Farsund som skal vestover, må kjøre via fv. 465 
ved Fedafjorden/Øye for å komme inn på (og av) ny E39. Dette vurderes ikke 
som en tilfredsstillende løsning. 

• Det må innreguleres fleksible og fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikken, 
herunder løsninger for pendlerparkering m.m. Det er vanskelig på dette stadiet å 
gi konkrete innspill til kollektivopplegget (lokalisering av kollektivterminaler, antall 
pendlerparkeringsplasser, dimensjonering av bussholdeplasser m.m.) ettersom 
dette vil avhenge av forhold som ennå ikke er endelig fastlagt. 
Fylkesadministrasjonen vil komme tilbake til dette i den videre prosessen.  

• Det må gis rekkefølgekrav som sikrer at kollektivanlegg, pendlerparkering m.m. 
etableres samtidig med stamveianlegget.  

• Det må vurderes om det er elementer i dagens vegsystem som kan fjernes eller 
forenkles når ny stamvei er på plass. Gjennomføring av slike tiltak må sikres i 
rekkefølgebestemmelser.  

• Det er viktig at hensynet til næringsområdet på Opofte ivaretas i planen.  
• Det må i den videre prosessen arbeides for å redusere tap av jordbruksareal og 

det må legges opp til gode og realistiske løsninger for reetablering av 
jordbruksareal som går tapt.  

• Det forutsettes at eventuelle anlegg o.l. (gapahuker, badeplasser m.m.) som 
brukes av barn og unge, og som går tapt, blir erstattet med nye anlegg av minst 
samme kvalitet.  

• Turstier som berøres må legges om. 
• Ny E-39 medfører oppdeling av eksisterende leveområder for vilt og vil bli en 

barriere for viltets trekk mellom leveområder nord og sør for veien. Det er flere 
viktige hjortevilttrekk innenfor planområdet. Gjennom konfliktvurderingene gjort i 
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finsilingsrapporten synes de viktigste vilttrekkene i området å være fanget opp, 
og planprogrammet ser dermed ut til å ivareta kartleggings- og 
utredningsbehovet knyttet til vilt. Det vil bli gjort registreringer og vurdering av 
konsekvenser for viktige jaktbare arter, inkludert konsekvenser for viktig 
økologisk funksjonsområder. Det samme gjøres for forvaltningsmessig viktige 
arter i ferskvann, inkludert kartlegging av gyteområder. Det legges til grunn at 
faktorer som påvirker funksjonaliteten til faunapassasjer; tilliggende 
hensynssoner, skjul/skogstruktur i direkte tilknytning til passasjen, utforming av 
passasjen (bredde, høyde, lengde m.m.), vil bli vurdert i den videre 
planleggingen - da i tråd med overordnede veiledere som SVV N2006. Det er 
viktig at man i detaljplanleggingen ser mot tilgrensende veistrekninger av E39 og 
hvordan viltpassasjene er planlagt her. 

• Det legges til grunn at føringene i Regional plan for vannforvaltning i Agder 2022-
2027 blir fulgt opp i planarbeidet. (Planen for 2016-2021 vil gjelde inntil oppdatert 
plan for 2022-2027 er godkjent av departementene. Dette vil ventelig skje våren 
2022.) Det er positivt at det skal gjennomføres vurdereringer etter § 12 i 
vannforskriften. Dette er imidlertid som kjent en unntaksbestemmelse. 
Utgangspunktet er at tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, 
forbedres og gjenopprettes (….), jf. forskriftens § 4.  
 

Kulturmiljø 
Arkeologi: Det pågår nødvendige arkeologiske undersøkelser i prosjektområdet i regi 
av det nasjonale prøveprosjektet «Arkeologi på nye veier». Her samarbeider de to 
landsdelsmuseene og fylkeskommunen tett i felt og i planprosessen. Den 
arkeologiske registreringen er ikke ferdig og fortsetter i 2022, slik at det kan bli 
registrert flere kulturminner i konflikt med tiltaket. Det er et høyt potensial for at 
registreringen videre vil avdekke automatisk fredete kulturminner i ulike deler av 
prosjektområdet. Arealene med dyrket- og innmark i kryssområdet vest for 
Fedafjorden og tilkoblingen ved Birkeland er ennå ikke arkeologisk registrert. 
 
Det er til nå kjent en rekke kulturminner og kulturmiljøer fra mange ulike tidsperioder i 
historisk og forhistorisk tid som er og kan komme i konflikt med veitiltaket. 
 
Den foreslåtte traseen vil være den minst konfliktfylte. 
 
Avbøtende tiltak må tas stilling til i den videre prosessen med detaljregulering. 
 
Dispensasjoner fra kulturminneloven behandles fortløpende gjennom hele 
planprosessen i dette prøveprosjektet, og vil derfor fravike prinsippene om 
samordning mellom kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Dispensasjoner vil 
derfor ikke være en del av et samlet planforslag på offentlig høring og politisk 
behandling. 
 
Nyere tids kulturmiljø: Ut fra et kulturminnefaglig perspektiv vurderes den foreslåtte 
traseen å være den minst konfliktfylte. Enkelte kulturmiljøområder vil bli berørt, 
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Høyland i sør og Frøytland i nord. Her vil avbøtende tiltak kunne tas i forbindelse 
med endelig detaljregulering. 
 
Videre arbeid 
Dette er en kompleks sak og det er ikke mulig å komme inn på alle forhold i denne 
saksfremstillingen. Nærmere bearbeidelse og optimaliseringer i den videre 
prosessen vil også kunne få konsekvenser det ikke er mulig å forutse nå. 
Fylkeskommunedirektøren forutsetter derfor at fylkeskommunens administrasjon tas 
med på råd og involveres i den videre prosessen. Det bør også avholdes særmøter 
der spesifikke tema som vilt og vannforvaltning kan drøftes nærmere.  
 
Innspill gitt i denne saken vil da kunne bli utdypet.  
 
Regionplan Agder 2030 
 
Et stort og komplekst prosjekt som ny 4-felts motorvei vil få omfattende 
samfunnsmessige konsekvenser knyttet til regional utvikling, bosetning, natur- og 
kulturmiljø m.m. og vil følgelig berøre en rekke tema omtalt i Regionplan Agder 2030. 
Ny stamvei vil støtte opp under enkelte målsetninger, og samtidig utfordre andre 
målsetninger og føringer i regionplanen. I Regionplan Agder 2030 heter det følgende:  
 
Det er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universelt utformete 
mobilitetsløsninger.  
 
Som del av Veien til målet er det tatt inn følgende:  
 
Realisere utbygging av E18 og E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele 
regionen.  
 
Andre mål og føringer i Regionplan Agder 2030 av særlig relevans for denne saken:  
 
• Ivaretakelse av landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, 

strandsonen og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og 
vern.  

• Reduksjon av klimagassutslipp 
 
I Regionplan Lister 2030 heter det (muligheter og utfordringer): Ny E39 vil kunne gi 
nye muligheter forutsatt at kryss og tilførselsveger gir gode forbindelser til de 
regionale hovedvegene.  
 
Videre er følgende tiltak inntatt i handlingsdelen til planen, pkt. 3.2.3: Arbeide for at 
tilførselsveger med tilhørende sideanlegg til ny E39 ferdigstilles samtidig med 
stamvegutbyggingen. 
 
Hensynet til barn og unges interesser vil bli fulgt opp i det videre planarbeidet, jf. 
også det som er sagt under avsnittet om innspill til planprogrammet/planarbeidet.  
 
Økonomiske konsekvenser 

Høyland i sør og Frøytland i nord. Her vil avbøtende tiltak kunne tas i forbindelse 
med endelig detaljregulering. 

Videre arbeid 
Dette er en kompleks sak og det er ikke mulig å komme inn på alle forhold i denne 
saksfremstillingen. Nærmere bearbeidelse og optimaliseringer i den videre 
prosessen vil også kunne få konsekvenser det ikke er mulig å forutse nå. 
Fylkeskommunedirektøren forutsetter derfor at fylkeskommunens administrasjon tas 
med på råd og involveres i den videre prosessen. Det bør også avholdes særmøter 
der spesifikke tema som vilt og vannforvaltning kan drøftes nærmere. 

Innspill gitt i denne saken vil da kunne bli utdypet. 

Regionplan Agder 2030 

Et stort og komplekst prosjekt som ny 4-felts motorvei vil få omfattende 
samfunnsmessige konsekvenser knyttet til regional utvikling, bosetning, natur- og 
kulturmiljø m.m. og vil følgelig berøre en rekke tema omtalt i Regionplan Agder 2030. 
Ny stamvei vil støtte opp under enkelte målsetninger, og samtidig utfordre andre 
målsetninger og føringer i regionplanen. I Regionplan Agder 2030 heter det følgende: 

Det er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universelt utformete 
mobilitetsløsninger. 

Som del av Veien til målet er det tatt inn følgende: 

Realisere utbygging av E1 B og E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele 
regionen. 

Andre mål og føringer i Regionplan Agder 2030 av særlig relevans for denne saken: 

• Ivaretakelse av landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, 
strandsonen og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og 
vern. 

• Reduksjon av klimagassutslipp 

I Regionplan Lister 2030 heter det (muligheter og utfordringer): Ny E39 vil kunne gi 
nye muligheter forutsatt at kryss og tilførselsveger gir gode forbindelser til de 
regionale hovedvegene. 

Videre er følgende tiltak inntatt i handlingsdelen til planen, pkt. 3.2.3: Arbeide for at 
tilførselsveger med tilhørende sideanlegg til ny E39 ferdigstilles samtidig med 
stamvegutbyggingen. 

Hensynet til barn og unges interesser vil bli fulgt opp i det videre planarbeidet, jf. 
også det som er sagt under avsnittet om innspill til planprogrammet/planarbeidet. 

Økonomiske konsekvenser 
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Planarbeidet gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. 
Bygging av den nye stamveien dekkes av statlige midler og bompenger, og vil ikke få 
direkte økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan 
imidlertid i ettertid få økte driftskostnader som følge av at deler av dagens E39 
eventuelt blir omklassifisert til fylkesvei. Etablering av ny vei kan også få 
konsekvenser for fylkeskommunens kostnader knyttet til drift av kollektivnettet. 
 
For den nå aktuelle strekningen vil eventuell omklassifisering av dagens vei kunne bli 
av særlig betydning, ettersom strekningen omfatter vedlikeholdskrevende 
konstruksjoner som lange tunneler og broer.  
 
Det er per i dag ikke avklart hvordan fylkeskommunen(e) vil bli kompensert 
økonomisk dersom nasjonale stamveier nedklassifiseres til fylkesvei.  Det forventes 
imidlertid at fylkeskommunen i slike tilfeller kompenseres økonomisk slik at dagens 
vei kan driftes og vedlikeholdes på en god måte. For å få en god utnyttelse av 
dagens veinett som erstattes med ny vei bør det utredes om deler av dagens E39 ut 
fra et beredskapshensyn bør opprettholdes som tilførselsveier med riksveistatus.  
 
Det forventes at Nye Veier AS har et overordnet ansvar for å gjøre nødvendige 
utbedringer og tilpasninger der fylkesveinettet påvirkes av omlegginger/utbygginger.  
 
Kristiansand, 29.03.2022 
 
 
Tine Sundtoft Kenneth Andresen 
fylkeskommunedirektør fylkesdirektør Analyse og plan 
 
21.april.2022 
 

Planarbeidet gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. 
Bygging av den nye stamveien dekkes av statlige midler og bompenger, og vil ikke få 
direkte økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan 
imidlertid i ettertid få økte driftskostnader som følge av at deler av dagens E39 
eventuelt blir omklassifisert til fylkesvei. Etablering av ny vei kan også få 
konsekvenser for fylkeskommunens kostnader knyttet til drift av kollektivnettet. 

For den nå aktuelle strekningen vil eventuell omklassifisering av dagens vei kunne bli 
av særlig betydning, ettersom strekningen omfatter vedlikeholdskrevende 
konstruksjoner som lange tunneler og broer. 

Det er per i dag ikke avklart hvordan fylkeskommunen(e) vil bli kompensert 
økonomisk dersom nasjonale stamveier nedklassifiseres til fylkesvei. Det forventes 
imidlertid at fylkeskommunen i slike tilfeller kompenseres økonomisk slik at dagens 
vei kan driftes og vedlikeholdes på en god måte. For å få en god utnyttelse av 
dagens veinett som erstattes med ny vei bør det utredes om deler av dagens E39 ut 
fra et beredskapshensyn bør opprettholdes som tilførselsveier med riksveistatus. 

Det forventes at Nye Veier AS har et overordnet ansvar for å gjøre nødvendige 
utbedringer og tilpasninger der fylkesveinettet påvirkes av omlegginger/utbygginger. 

Kristiansand, 29.03.2022 

Tine Sundtoft 
fylkeskommunedirektør 

21.april.2022 

Kenneth Andresen 
fylkesdirektør Analyse og plan 
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Saksframlegg  

Arkivsak-dok. 21/18110-24 
Saksbehandler Diderik Cappelen 

  
Utvalg Møtedato 
Fylkesutvalget 20.04.2022 

 
   

Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal - Høring av forslag til 
planprogram med finsilingsrapport 
 
Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 
 
Pkt. 1 
Fylkesutvalget er positiv til at Nye Veier AS nå har fokus på mest mulig gjenbruk av E39. 
Planprosessen viser imidlertid at det er utfordrende å få til gjenbruk av dagens Fedabro 
med tilliggende tunneler.  
 
Fylkesutvalget støtter derfor den samlede anbefalingen til Nye Veier AS om å gå videre 
med linje 5 med kryss Frøytland.  
 
Fylkesutvalget legger vekt på at dette alternativet muliggjør bygging av en trafikksikker 
stamvei med 4-felts motorveistandard på hele strekningen. Dette alternativet kommer også 
godt ut når det gjelder trafikantnytte og vurderes samlet sett å være det beste når det 
gjelder kryssløsning vest for Fedafjorden. 
 
Pkt. 2 
Fylkesutvalget er bekymret for fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til 
dagens veisystem som ikke lenger skal inngå som ledd i stamveianlegget. Dagens modell 
for tildeling av ressurser til fylkeskommunen gir ikke full kompensasjon for drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Fylkesutvalget ber om at det vurderes om deler av dagens E39, ut 
fra beredskapshensyn, kan opprettholdes som tilførselsveier til E39 med riksveistaus.  
 
Pkt. 3 
Fylkesutvalget er opptatt av at det regionale veinettet («Listerpakken») får god kobling til 
ny E39. Det bør derfor vurderes om det i linje 5 med kryss Frøytland, også bør etableres 
kryss på Opofte. Det må vurderes om deler av dagens E39 (inkl. Fedabro) kan inngå i 
stamveinettet som tilførselsveger til nytt veisystem. Dersom forbindelsesveien mellom 
Frøytlandskrysset og dagens E39 ved Birkeland sløyfes, må dette kompenseres med et 
fullverdig nytt kryss på Opofte.  
 
Pkt. 4 
Fylkesutvalget mener at en fremtidig tilførselsvei mellom kryss Frøytland og Øye bør få 
status som riksvei, jf. dens funksjon som forbindelse mellom nasjonalt stamveinett og 
havneområde med stort potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt 
sjøtransport.  
 
Pkt.5 

EV A G E R  &'9 fkestommune 
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Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - Høring av forslag til 
planprogram med finsilingsrapport 

Fylkeskommunedirektørens forslag til vedtak 

Pkt. 1 
Fylkesutvalget er positiv til at Nye Veier AS nå har fokus på mest mulig gjenbruk av E39. 
Planprosessen viser imidlertid at det er utfordrende å få til gjenbruk av dagens Fedabro 
med tilliggende tunneler. 

Fylkesutvalget støtter derfor den samlede anbefalingen til Nye Veier AS om å gå videre 
med linje 5 med kryss Frøytland. 

Fylkesutvalget legger vekt på at dette alternativet muliggjør bygging av en trafikksikker 
stamvei med 4-felts motorveistandard på hele strekningen. Dette alternativet kommer også 
godt ut når det gjelder trafikantnytte og vurderes samlet sett å være det beste når det 
gjelder kryssløsning vest for Fedafjorden. 

Pkt. 2 
Fylkesutvalget er bekymret for fremtidige drifts- og vedlikeholdskostnader knyttet til 
dagens veisystem som ikke lenger skal inngå som ledd i stamveianlegget. Dagens modell 
for tildeling av ressurser til fylkeskommunen gir ikke full kompensasjon for drifts- og 
vedlikeholdskostnader. Fylkesutvalget ber om at det vurderes om deler av dagens E39, ut 
fra beredskapshensyn, kan opprettholdes som tilførselsveier til E39 med riksveistaus. 

Pkt. 3 
Fylkesutvalget er opptatt av at det regionale veinettet («Listerpakken») får god kobling til 
ny E39. Det bør derfor vurderes om det i linje 5 med kryss Frøytland, også bør etableres 
kryss på Opofte. Det må vurderes om deler av dagens E39 (inkl. Feda bro) kan inngå i 
stamveinettet som tilførselsveger til nytt veisystem. Dersom forbindelsesveien mellom 
Frøytlandskrysset og dagens E39 ved Birkeland sløyfes, må dette kompenseres med et 
fullverdig nytt kryss på Opofte. 

Pkt. 4 
Fylkesutvalget mener at en fremtidig tilførselsvei mellom kryss Frøytland og Øye bør få 
status som riksvei, jf. dens funksjon som forbindelse mellom nasjonalt stamveinett og 
havneområde med stort potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt 
sjøtransport. 

Pkt.5 
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Fylkesutvalget har i tillegg følgende innspill og kommentarer til planprogrammet og det 
videre planarbeidet:  
 

a. Fylkesutvalget legger generelt til grunn at hensynet til uberørt natur og fremtidige 
utslipp får en vesentlig plass i planleggingen. Det legges også til grunn at det blir 
lagt opp til gode avbøtende tiltak når det gjelder ikke-prissatte fag. 

b. Planprogrammet (pkt. 2.2) må oppdateres når det gjelder regionale planer. 
c. Det må i den videre prosessen arbeides for å redusere tap av jordbruksareal og det 

må legges opp til gode og realistiske løsninger for reetablering av jordbruksareal 
som går tapt.  

d. Medvirkningsopplegget for barn og unge bes utvidet. 
e. Det må innreguleres fremtidsrettede og effektive løsninger for kollektivtrafikken. 
f. Det må inntas rekkefølgekrav som sikrer at relevant infrastruktur bygges ut samtidig 

med stamveianlegget. Tilsvarende gjelder fjerning av infrastruktur som det ikke 
lenger vil være behov for.  

 
Fylkesutvalget viser ellers til ytterligere kommentarer og innspill i saksutredningen. Nye 
Veier AS og kommunene bes om å nyttiggjøre seg disse.  
 
Pkt. 6 
Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet mellom Nye Veier AS, 
kommunene og fylkeskommunen fortsetter. Det forutsettes at fylkeskommunens 
administrasjon tas med på råd i den videre prosessen. Innspill gitt i denne saken kan da bli 
utdypet nærmere. 
 
 
 
 
Vedlegg 
Særutskrift - Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - Melding om oppstart av 
planarbeid 
0_03 Planprogram_Vedlegg1_Finsilingsrapport_2022-02-28 
8_Planprogram_E39 Lyngdal vest - Kvinesdal_2022-02-28 
Varslingsbrev_tilleggsvarsling_2022-03-17.pdf 
 
 
Det vises ellers til Nye Veiers hjemmeside der alle rapporter og dokumenter er lagt ut. På 
siden finnes også et interaktivt kart der det er mulig å se nærmere detaljer for linjene.  
 
Se lenke: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal | Nye Veier AS 
  

Fylkesutvalget har i tillegg følgende innspill og kommentarer til planprogrammet og det 
videre planarbeidet: 

a. Fylkesutvalget legger generelt til grunn at hensynet til uberørt natur og fremtidige 
utslipp får en vesentlig plass i planleggingen. Det legges også til grunn at det blir 
lagt opp til gode avbøtende tiltak når det gjelder ikke-prissatte fag. 

b. Planprogrammet (pkt. 2.2) må oppdateres når det gjelder regionale planer. 
c. Det må i den videre prosessen arbeides for å redusere tap av jordbruksareal og det 

må legges opp til gode og realistiske løsninger for reetablering av jordbruksareal 
som går tapt. 

d. Medvirkningsopplegget for barn og unge bes utvidet. 
e. Det må innreguleres fremtidsrettede og effektive løsninger for kollektivtrafikken. 
f. Det må inntas rekkefølgekrav som sikrer at relevant infrastruktur bygges ut samtidig 

med stamveianlegget. Tilsvarende gjelder fjerning av infrastruktur som det ikke 
lenger vil være behov for. 

Fylkesutvalget viser ellers til ytterligere kommentarer og innspill i saksutredningen. Nye 
Veier AS og kommunene bes om å nyttiggjøre seg disse. 

Pkt. 6 
Fylkesutvalget legger til grunn at det gode samarbeidet mellom Nye Veier AS, 
kommunene og fylkeskommunen fortsetter. Det forutsettes at fylkeskommunens 
administrasjon tas med på råd i den videre prosessen. Innspill gitt i denne saken kan da bli 
utdypet nærmere. 

Vedlegg 
Særutskrift - Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - Melding om oppstart av 
planarbeid 
0_03 Planprogram_Vedlegg1_Finsilingsrapport_2022-02-28 
8_Planprogram_E39 Lyngdal vest - Kvinesdal_2022-02-28 
Varslingsbrev _tilleggsvarsling_2022-03-17. pdf 

Det vises ellers til Nye Veiers hjemmeside der alle rapporter og dokumenter er lagt ut. På 
siden finnes også et interaktivt kart der det er mulig å se nærmere detaljer for linjene. 

Se lenke: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal I Nye Veier AS 
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Sammendrag 
 
Nye Veier AS har oversendt forslag til planprogram med finsilingsrapport for ny fire-felts 
E39 på strekningen Lyngdal vest (Røyskår) – Kvinesdal. 
 
Det er foretatt nærmere utredninger av i alt fem linjer med ulik grad av gjenbruk av dagens 
E39. Linjene 3A, 6 og 7 legger ikke opp til noe gjenbruk. I linje 5 gjenbrukes 5,3 km av 
dagens E39, inkl. Vatlandstunnelen. I Linje 10 gjenbrukes 11 km av dagens E39 inkl. 
Vatlandstunnelen, samt dagens bro over Fedafjorden.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener det har vært en god planprosess der en har foretatt 
grundige utredninger av mulighetene for gjenbruk. Planprosessen viser imidlertid at det er 
utfordrende og vanskelig å få til gjenbruk av dagens Fedabro med tilliggende tunneler på 
en god måte. 
 
Fylkeskommunedirektøren vil etter en samlet vurdering støtte Nye Veiers anbefaling om å 
gå inn for linje 5 med kryss Frøytland. Vi får da en trafikksikker stamvei med fullverdig 
motorveistandard på hele strekningen.  
 
Utfordringen med linje 5 er knyttet til fremtidig drifts- og vedlikeholdsansvar for de deler av 
dagens E39 som ikke inngår i ny stamvei. Det forventes at fylkeskommunen kompenseres 
økonomisk der dagens stamveinett nedklassifiseres til fylkesvei.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener det er spesielt viktig at det regionale veinettet i området 
får en god tilkobling til ny E39. For å få en god utnyttelse av dagens veinett som erstattes 
med ny vei bør det utredes om deler av dagens E39 ut fra et beredskapshensyn bør 
opprettholdes som tilførselsveier med riksveistatus.  
 
Fylkeskommunedirektøren vurderer det fremlagte forslaget til plan- og utredningsprogram i 
det alt vesentlige som godt dekkende for det videre arbeidet med detaljreguleringen.  
 
Saksopplysninger 
 
Nye Veier AS har i ekspedisjon av 28.02.2022 oversendt forslag til planprogram med 
finsilingsrapport for detaljregulering av ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Kvinesdal.  
 
Den aktuelle strekningen er vist på kartutsnittet under. 
 

 
Oversiktskart som viser aktuell strekning markert med blå linje (Kartgrunnlag: Nye Veier AS) 

Sammendrag 

Nye Veier AS har oversendt forslag til planprogram med finsilingsrapport for ny fire-felts 
E39 på strekningen Lyngdal vest (Røyskår) - Kvinesdal. 

Det er foretatt nærmere utredninger av i alt fem linjer med ulik grad av gjenbruk av dagens 
E39. Linjene 3A, 6 og 7 legger ikke opp til noe gjenbruk. I linje 5 gjenbrukes 5,3 km av 
dagens E39, inkl. Vatlandstunnelen. I Linje 10 gjenbrukes 11 km av dagens E39 inkl. 
Vatlandstunnelen, samt dagens bro over Fedafjorden. 

Fylkeskommunedirektøren mener det har vært en god planprosess der en har foretatt 
grundige utredninger av mulighetene for gjenbruk. Planprosessen viser imidlertid at det er 
utfordrende og vanskelig å få til gjenbruk av dagens Fedabro med tilliggende tunneler på 
en god måte. 

Fylkeskommunedirektøren vil etter en samlet vurdering støtte Nye Veiers anbefaling om å 
gå inn for linje 5 med kryss Frøytland. Vi får da en trafikksikker stamvei med fullverdig 
motorveistandard på hele strekningen. 

Utfordringen med linje 5 er knyttet til fremtidig drifts- og vedlikeholdsansvar for de deler av 
dagens E39 som ikke inngår i ny stamvei. Det forventes at fylkeskommunen kompenseres 
økonomisk der dagens stamveinett nedklassifiseres til fylkesvei. 

Fylkeskommunedirektøren mener det er spesielt viktig at det regionale veinettet i området 
får en god tilkobling til ny E39. For å få en god utnyttelse av dagens veinett som erstattes 
med ny vei bør det utredes om deler av dagens E39 ut fra et beredskapshensyn bør 
opprettholdes som tilførselsveier med riksveistatus. 

Fylkeskommunedirektøren vurderer det fremlagte forslaget til plan- og utredningsprogram i 
det alt vesentlige som godt dekkende for det videre arbeidet med detaljreguleringen. 

Saksopplysninger 

Nye Veier AS har i ekspedisjon av 28.02.2022 oversendt forslag til planprogram med 
finsilingsrapport for detaljregulering av ny E39 på strekningen Lyngdal vest - Kvinesdal. 

Den aktuelle strekningen er vist på kartutsnittet under. 
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Oversiktskart som viser aktuell strekning markert med blå linje (Kartgrunnlag: Nye Veier AS) 
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Planoppstarten skjer i to trinn:  
 
• Trinn 1: Melding om planoppstart med grovsilingsrapport for ulike linjer (gjennomført 

høsten 2021) 
• Trinn 2: Høring av forslag til planprogram med finsilingsrapport (denne saken) 

 
 
Skjematisk oversikt over planprosessen. Nåværende stadium markert med rødt (Kilde: Nye Veier AS) 
 
I trinn 1, som ble gjennomført høsten 2021, ble det varslet om planoppstart der Nye Veier 
AS la frem en såkalt grovsilingsrapport med foreløpige vurderinger av fem ulike linjer: 3A, 
5, 6, 7 og 10.  
 
Trinn 1 – melding om planoppstart med grovsilingsrapport, ble behandlet av fylkesutvalget 
i møte 12.10.2021 som sak 129/21.  
 
Fylkesutvalget ga da uttrykk for at de aktuelle fem linjene var dekkende for planarbeidet. 
Det ble samtidig gitt uttrykk for at både linje 5 og linje 10 uansett måtte utredes nærmere.  
 
Nye Veier AS har nå foretatt en nærmere vurdering og finsiling av de fem linjene: 
 
• I linje 3A, 6 og 7 legges opp til bygging av helt ny motorvei uten gjenbruk av dagens 

vei 
• Linje 5 legger opp til gjenbruk av 5,3 km av dagens E39 (inkl. Vatlandstunnelen). Linje 

5 har fire mulige kryssplasseringer vest for Fedafjorden – Birkeland, Høyland 1 og 2, 
samt Frøytland. Det blir full motorveistandard med skiltet hastighet 110 km/t på hele 
strekningen. 

• I linje 10 gjenbrukes 11 km av dagens E39, inkl. Vatlandstunnelen og dagens bro over 
Fedafjorden. Dagens vei utvides til 4-felts vei. Kun deler av strekningen får full 
motorveistandard («blått skilt») og hastigheten må på deler av strekningen reduseres 
til 90 km/t. 

• I alle linjene legges opp til etablering av ny tilførselsvei til Øye ved Fedafjorden. 
 
Nye Veier AS anbefaler ikke å gå videre med linjene 3A, 6 og 7. Dette begrunnes med 
utfordringer knyttet til ikke-prissatte fag (vilt m.m.) samt et generelt ønske om å gjenbruke 
så mye som mulig av dagens E39.  
 
Nye Veier AS anbefaler heller ikke å gå videre med linje 10. Linje 10 har lavest kostnad, 
men har dårlig trafikantnytte på grunn av lavere fartsgrense. Linjen kommer derfor ut med 
negativ netto nytte pr. budsjettkrone. Linje 10 krever flere fravik fra Statens vegvesen sine 
håndbøker, blant annet når det gjelder trafikksikkerhet. Det er også opplyst at det er 
teknisk utfordrende å bygge ny tunnel nær opp til dagens tunnel ved Fedafjorden. Linje 10 
er betinget av at det bygges nytt kryss på Birkeland vest for Fedafjorden. Dette er vurdert 
å være det dårligste kryssalternativet for ikke-prissatte fag.  
 

Planoppstarten skjer i to trinn: 

• Trinn 1: Melding om planoppstart med grovsilingsrapport for ulike linjer (gjennomført 
høsten 2021) 

• Trinn 2: Høring av forslag til planprogram med finsilingsrapport (denne saken) 

I,. 
" September: Primo 2022: 

Varsel Ultimo 2021: Hering Kommunestyret 
planoppstart/ Forslag planprogramt tastsetting 
horing torslag planprogram rangering planprogram/ 
alternativE59 alternativE39 valgavalt. E39 

h 

2022: 
Forslag detalj- 
regulerings plan 

r  r  
Ultima 2022: 2022/2023: 
0ft.ettersyn 

detalj- 
rngulem,gsplan 

Kommunestyret 
vedtak detalj- 

re guleringsplan 

Medvirkning 
planoppstart 

Medvirkning 
oft.ettersyn 

Skjematisk oversikt over planprosessen. Nåværende stadium markert med rødt (Kilde: Nye Veier AS) 

I trinn 1, som ble gjennomført hosten 2021, ble det varslet om planoppstart der Nye Veier 
AS la frem en såkalt grovsilingsrapport med foreløpige vurderinger av fem ulike linjer: 3A, 
5, 6 , 7  og 10. 

Trinn 1- melding om planoppstart med grovsilingsrapport, ble behandlet av fylkesutvalget 
i møte 12.10.2021 som sak 129/21. 

Fylkesutvalget ga da uttrykk for at de aktuelle fem linjene var dekkende for planarbeidet. 
Det ble samtidig gitt uttrykk for at både linje 5 og linje 10 uansett måtte utredes nærmere. 

Nye Veier AS har nå foretatt en nærmere vurdering og finsiling av de fem linjene: 

• I linje 3A, 6 og 7 legges opp til bygging av helt ny motorvei uten gjenbruk av dagens 
vei 

• Linje 5 legger opp til gjenbruk av 5,3 km av dagens E39 (inkl. Vatlandstunnelen). Linje 
5 har fire mulige kryssplasseringer vest for Fedafjorden - Birkeland, Hoyland 1 0g 2, 
samt F røytland. Det blir full motorveistandard med skiltet hastighet 110 km/t på hele 
strekningen. 

• I linje 10 gjenbrukes 11 km av dagens E39, inkl. Vatlandstunnelen og dagens bro over 
Fedafjorden. Dagens vei utvides til 4-felts vei. Kun deler av strekningen får full 
motorveistandard ( «blätt skilt») og hastigheten må på deler av strekningen reduseres 
til 90 km/t. 

• I alle linjene legges opp til etablering av ny tilførselsvei til Øye ved Fedafjorden. 

Nye Veier AS anbefaler ikke å gå videre med linjene 3A, 6 og 7. Dette begrunnes med 
utfordringer knyttet til ikke-prissatte fag (vilt m.m.) samt et generelt ønske om å gjenbruke 
så mye som mulig av dagens E39. 

Nye Veier AS anbefaler heller ikke å gå videre med linje 10. Linje 10 har lavest kostnad, 
men har dårlig trafikantnytte på grunn av lavere fartsgrense. Linjen kommer derfor ut med 
negativ netto nytte pr. budsjettkrone. Linje 10 krever flere fravik fra Statens vegvesen sine 
håndbøker, blant annet når det gjelder trafikksikkerhet. Det er også opplyst at det er 
teknisk utfordrende å bygge ny tunnel nær opp til dagens tunnel ved Fedafjorden. Linje 10 
er betinget av at det bygges nytt kryss på Birkeland vest for Fedafjorden. Dette er vurdert 
å være det dårligste kryssalternativet for ikke-prissatte fag. 
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Nye Veier har i forbindelse med finsilingen, vurdert en variant av linje 10 der det ikke 
foretas nevneverdige tiltak på dagens vei (ikke utvidelse av tunneler m.m.). Denne 
varianten kommer betydelig bedre ut prismessig enn opprinnelig linje 10, men utfordrer 
ytterligere vegnormalene samt hensynet til trafikksikkerhet. Nye Veier ønsker ikke å gå 
videre med denne linjen.  
 
Nye Veier AS anbefaler å gå videre med linje 5 med kryss på Frøytland.  
 
Dette begrunnes bl.a. med følgende: 
 
• Linje 5 legger til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig trafikksystem.  
• Linje 5 Frøytland er en av de beste med hensyn på netto nytte per budsjettkrone.  
• Linje 5 Frøytland har beregnet lavt CO2-utslipp, og er av de korteste E39- linjene.  
• Nytt kryss på Frøytland gir kort og effektiv kobling mellom ny E39 og Øye. 

 

 
Kart som viser anbefalt linje 5 (blå strek) med kryss Frøytland  
(Kilde: Nye Veier AS) 
 
Hensikten med denne høringen er følgende: 
 

• Innhente synspunkter på konkret valg av linje. 
• Innhente synspunkter til det videre planarbeidet samt innspill til planprogrammet 

(innspill til utredninger, konkrete forslag til avbøtende tiltak m.m.) 
 
Etter høringen vil hhv. Lyngdal og Kvinesdal kommune som planmyndighet, fastsette 
endelig planprogram. Det vil da bli tatt endelig stilling til hvilken (eventuelt hvilke) linje som 
skal tas videre i detaljreguleringen. Den linjen (eventuelt linjene) som til slutt velges vil bli 
underlagt full konsekvensutredning.  
 
Nye Veier AS opplyser at man i den videre planprosessen vil arbeide med å optimalisere 
og forbedre linjen. Det vil bli lagt vekt på å finne detaljløsninger langs linjen som tar 
hensyn til natur og miljø samt å planlegge et trafikksystem som tar hensyn til de ulike 
brukergruppene og grunneiere som blir berørt. Det vil bli forsøkt å finne 
kostnadsbesparende tiltak og en effektiv anleggsgjennomføring som ikke går på 
bekostning av de ikke-prissatte verdiene.  
 

Nye Veier har i forbindelse med finsilingen, vurdert en variant av linje 10 der det ikke 
foretas nevneverdige tiltak på dagens vei (ikke utvidelse av tunneler m.m.). Denne 
varianten kommer betydelig bedre ut prismessig enn opprinnelig linje 10, men utfordrer 
ytterligere vegnormalene samt hensynet til trafikksikkerhet. Nye Veier ønsker ikke å gå 
videre med denne linjen. 

Nye Veier AS anbefaler å gå videre med linje 5 med kryss på Frøytland. 

Dette begrunnes bl.a. med følgende: 

• Linje 5 legger til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig trafikksystem. 
• Linje 5 Frøytland er en av de beste med hensyn på netto nytte per budsjettkrone. 
• Linje 5 Frøytland har beregnet lavt CO2-utslipp, og er av de korteste E39- linjene. 
• Nytt kryss på Frøytland gir kort og effektiv kobling mellom ny E39 og Øye. 
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Kart som viser anbefalt linje 5 (blå strek) med kryss Frøytland 
(Kilde: Nye Veier AS) 

Hensikten med denne høringen er følgende: 

• Innhente synspunkter på konkret valg av linje. 
• Innhente synspunkter til det videre planarbeidet samt innspill til planprogrammet 

(innspill til utredninger, konkrete forslag til avbøtende tiltak m.m.) 

Etter høringen vil hhv. Lyngdal og Kvinesdal kommune som planmyndighet, fastsette 
endelig planprogram. Det vil da bli tatt endelig stilling til hvilken (eventuelt hvilke) linje som 
skal tas videre i detaljreguleringen. Den linjen (eventuelt linjene) som til slutt velges vil bli 
underlagt full konsekvensutredning. 

Nye Veier AS opplyser at man i den videre planprosessen vil arbeide med å optimalisere 
og forbedre linjen. Det vil bli lagt vekt på å finne detaljløsninger langs linjen som tar 
hensyn til natur og miljø samt å planlegge et trafikksystem som tar hensyn til de ulike 
brukergruppene og grunneiere som blir berørt. Det vil bli forsøkt å finne 
kostnadsbesparende tiltak og en effektiv anleggsgjennomføring som ikke går på 
bekostning av de ikke-prissatte verdiene. 
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Det vil blant annet bli arbeidet med:  
 
• Modellering av lokalveier, adkomster og underganger  
• Plassering og beregning av bruer, vannkulverter og stikkrenner ved vassdrag  
• Vurdering av løsninger for kollektivsystem 
• Vurdering av mulige avbøtende tiltak for ikke-prissatte verdier  
• Utforming og plassering av krysningspunkter for vilt  
• Vurdering av mulige lokasjoner for permanente og midlertidige masselager  
• Oppfølging av prosjektet «Arkeologi på nye veier»  
 
Nye Veier AS har i ekspedisjon av 17.03.2022 ettersendt en oppdatering av 
finsilingsrapporten (kap. 11) der det opplyses at det i den videre optimaliseringsprosessen 
bl.a. vil bli sett nærmere på muligheten for å ta ut forbindelsesveien mellom 
Frøytlandskrysset og dagens E39. Dette vil i så fall bli kompensert med et nytt (ekstra) 
kryss på Opofte.  
 
Det vises ellers til finsilingsrapporten og forslag til planprogram i sin helhet. Disse 
vedlegges saken.  
………………………… 
Det har i den forutgående prosessen vært avholdt møter i ekstern samarbeidsgruppe 
(administrativ) der representanter fra Nye Veier AS, kommunene, Statsforvalteren, Agder 
fylkeskommune med flere deltar.  
 
Nye Veier AS har, i tråd med fylkeskommunes anmodning, presentert planene for 
Listersamarbeidet 9.02.2022.  
 
Høringsfristen er satt til 19.04.2022, men fylkeskommunen er gitt utsatt høringsfrist til å 
kunne behandle saken i fylkesutvalgets møte 20.04.2022. 
 
Vurderinger 
 
Fylkeskommunedirektøren vil innledningsvis bemerke at det er positivt at det nå er lagt 
frem forslag til planprogram med tilhørende finsilingsrapport. Det er av hensyn til regional 
utvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet viktig at det foreligger planer som muliggjør 
bygging av ny fire-felts stamvei gjennom regionen. Det er også viktig for de berørte 
kommunenes arealforvaltning at planene for ny stamvei nå kommer på plass.  
 
Fylkeskommunedirektøren vil også gi Nye Veier AS ros for å ha gjennomført en god 
planprosess, der fylkeskommunen er tatt med på råd underveis.  
 
Saken vil bli vurdert og gjennomgått som følger: 
 
• Valg av linje – herunder valg av kryssløsning vest for Fedafjorden. 
• Tilførselsvei til Øye 
• Valg av linje gjennom Høylandsdalen 
• Øvrige kommentarer og innspill til forslag til planprogram, samt innspill til planarbeidet 
 
Valg av linje – herunder valg av kryssløsning vest for Fedafjorden 
Fylkeskommunedirektøren vurderer finsilingsrapporten som et grundig og faglig solid 
grunnlag for å foreta valg av hvilken linje en bør gå videre med.  
 
Linjene 3A, 6 og 7, uten gjenbruk av dagens E39 (herunder Vatlandstunnelen), vurderes 
som lite heldige, både når det gjelder gjenbruksperspektivet samt ikke-prissatte fag. 
Linjene anbefales heller ikke av Nye Veier AS. Fylkeskommunedirektøren finner ikke 
grunn til å gå nærmere inn på disse linjene.  

Det vil blant annet bli arbeidet med: 

• Modellering av lokalveier, adkomster og underganger 
• Plassering og beregning av bruer, vannkulverter og stikkrenner ved vassdrag 
• Vurdering av løsninger for kollektivsystem 
• Vurdering av mulige avbøtende tiltak for ikke-prissatte verdier 
• Utforming og plassering av krysningspunkter for vilt 
• Vurdering av mulige lokasjoner for permanente og midlertidige masselager 
• Oppfølging av prosjektet «Arkeologi på nye veier» 

Nye Veier AS har i ekspedisjon av 17.03.2022 ettersendt en oppdatering av 
finsilingsrapporten (kap. 11) der det opplyses at det i den videre optimaliseringsprosessen 
bl.a. vil bli sett nærmere på muligheten for å ta ut forbindelsesveien mellom 
Frøytlandskrysset og dagens E39. Dette vil i så fall bli kompensert med et nytt (ekstra) 
kryss på Opofte. 

Det vises ellers til finsilingsrapporten og forslag til planprogram i sin helhet. Disse 
vedlegges saken. 

Det har i den forutgående prosessen vært avholdt møter i ekstern samarbeidsgruppe 
(administrativ) der representanter fra Nye Veier AS, kommunene, Statsforvalteren, Agder 
fylkeskommune med flere deltar. 

Nye Veier AS har, i tråd med fylkeskommunes anmodning, presentert planene for 
Listersamarbeidet 9.02.2022. 

Høringsfristen er satt til 19.04.2022, men fylkeskommunen er gitt utsatt høringsfrist til å 
kunne behandle saken i fylkesutvalgets møte 20.04.2022. 

Vurderinger 

Fylkeskommunedirektøren vil innledningsvis bemerke at det er positivt at det nå er lagt 
frem forslag til planprogram med tilhørende finsilingsrapport. Det er av hensyn til regional 
utvikling, fremkommelighet og trafikksikkerhet viktig at det foreligger planer som muliggjør 
bygging av ny fire-felts stamvei gjennom regionen. Det er også viktig for de berørte 
kommunenes arealforvaltning at planene for ny stamvei nå kommer på plass. 

Fylkeskommunedirektøren vil også gi Nye Veier AS ros for å ha gjennomført en god 
planprosess, der fylkeskommunen er tatt med på råd underveis. 

Saken vil bli vurdert og gjennomgått som følger: 

• Valg av linje - herunder valg av kryssløsning vest for Fedafjorden. 
• Tilførselsvei til Øye 
• Valg av linje gjennom Høylandsdalen 
• Øvrige kommentarer og innspill til forslag til planprogram, samt innspill til planarbeidet 

Valg av linje - herunder valg av kryssløsning vest for Fedafjorden 
Fylkeskommunedirektøren vurderer finsilingsrapporten som et grundig og faglig solid 
grunnlag for å foreta valg av hvilken linje en bør gå videre med. 

Linjene 3A, 6 og 7, uten gjenbruk av dagens E39 (herunder Vatlandstunnelen), vurderes 
som lite heldige, både når det gjelder gjenbruksperspektivet samt ikke-prissatte fag. 
Linjene anbefales heller ikke av Nye Veier AS. Fylkeskommunedirektøren finner ikke 
grunn til å gå nærmere inn på disse linjene. 
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Etter fylkeskommunedirektørens mening er det følgelig to linjer som anses aktuelle å 
vurdere nærmere – linje 5 (med ulike kryssløsninger vest for Fedafjorden) og linje 10. 
 

 
Linje 5 Frøytland - Kryssalternativer i ramme                Linje 10  (Kilde: Nye Veier AS m/påtegninger av AFK) 
 
Tabellen nedenfor angir noen nøkkeltall/-opplysninger for linje 5 (med ulike 
kryssalternativer) og linje 10. Data i tabellen er basert på finsilingsrapporten. 
 
Tema Linje 5 B Linje 5 H1 Linje 5 H2 Linje 5 F Linje 10 
Samlet lengde 31,18 km 30,92 km 31,08 km 30,78 km 31,23 km 
Gjenbruk av 
eksisterende E39 

5,3 km 5,3 km 5,3 km 5,3 km 11 km 

Antall kjørefelt 4 4 4 4 4 
Skiltet hastighet 110 km/t 110 km/t 110 km/t 110 km/t 90 km/t og 

110 km/t 
Kostnad + 369 + 95 mill. + 207 mill. 01 -127 mill. 
Trafikantnytte - 261 mill. -108 mill. - 238 mill. 0 (Best) - 639 mill. 
Netto nytte pr. 
budsjettkrone 

- 0,12 - 0,05 - 0,12 Best - 0,06 

Trafikksikkerhet Ikke fravik Ikke fravik Ikke fravik Ikke fravik Fravik 
CO2 utslipp 332.105 tonn 318.154 tonn 324.105 tonn 317.062 tonn 301.333 tonn 
Beslag av 
jordbruksareal2 

110 daa 140 daa 80 daa 170 daa 110 daa 

Rangering IP-fag 6 2 1 3 4 
Samlet rangering 8 2 3 1 6 
Kryss vest for 
Fedafjorden 

Birkeland Høyland 1 Høyland 2 Frøytland Birkeland 

Kryss Opofte Legges i 
utgangspkt. 
ikke opp til 
kryss, men 
skal vurderes 
nærmere. 

Legges i 
utgangspkt. 
ikke opp til 
kryss, men 
skal vurderes 
nærmere. 

Legges i 
utgangspkt. 
ikke opp til 
kryss, men 
skal vurderes 
nærmere. 

Legges i 
utgangspkt. 
ikke opp til 
kryss, men 
skal vurderes 
nærmere. 

Ja 

Ny tilførselsvei til 
Øye 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Forklaring til tabellen: B: Birkeland   H1: Høyland 1  H2: Høyland 2   F: Frøytland   IP-fag: Ikke-prissatte fag 
 

 
1 Linje 5F er satt som referansealternativet det sammenlignes mot.  
2 Sum jordbruksareal på hele strekningen Røyskår – grense Flekkefjord. Arealene basert på foreløpige 
beregninger – vil bli vurdert nærmere i den videre optimaliseringsprosessen. 

Etter fylkeskommunedirektørens mening er det følgelig to linjer som anses aktuelle å 
vurdere nærmere - linje 5 (med ulike kryssløsninger vest for Fedafjorden) og linje 10. 

Linje 5 Froytland - Kryssalternativer i ramme Linje 10 (Kilde: Nye Veier AS m/påtegninger av AFK) 

Tabellen nedenfor angir noen nøkkeltall/-opplysninger for linje 5 (med ulike 
kryssalternativer) og linje 10. Data i tabellen er basert på finsilingsrapporten. 

Tema Linje 5 B Linje 5 H1 Linje 5 H2 Linje 5 F Linje 10 
Samlet lengde 31, 18 km 30,92 km 31,08 km 30,78 km 31,23 km 
Gjenbruk av 5,3 km 5,3 km 5,3 km 5,3 km 1 1 k m  
eksisterende E39 
Antall kjørefelt 4 4 4 4 4 
Skiltet hastighet 110 km/t 110 km/t 110 km/t 110 km/t 90 km/t og 

110 km/t 
Kostnad + 369 + 95 mill. + 207 mill. 0 -127 mill. 
Trafikantnytte - 261 mill. -108 mill. - 238 mill. O (Best) - 639 mill. 
Netto nytte pr. - 0, 12 - 0,05 - 0, 12 Best - 0,06 
budsjettkrone 
Trafikksikkerhet Ikke fravik Ikke fravik Ikke fravik Ikke fravik Fravik 
CO2 utslipp 332.105 tonn 318.154 tonn 324.105 tonn 317.062 tonn 301.333 tonn 
Beslag av 110 daa 140 daa 80 daa 170 daa 110 daa 
jordbruksareal2 
Rangering IP-fag 6 2 1 3 4 
Samlet rangering 8 2 3 1 6 
Kryss vest for Birkeland Hoyland 1 Høyland 2 F røytland Birkeland 
Fedafjorden 
Kryss Opofte Legges i Legges i Legges i Legges i Ja 

utgangs pkt. utgangs pkt. utgangs pkt. utgangs pkt. 
ikke opp til ikke opp til ikke opp til ikke opp til 
kryss, men kryss, men kryss, men kryss, men 
skal vurderes skal vurderes skal vurderes skal vurderes 
nærmere. nærmere. nærmere. nærmere. 

Ny tilførselsvei til Ja Ja Ja Ja Ja 
Øye 

Forklaring til tabellen: B: Birkeland H1: Hoyland 1 H2: Høyland 2 F: Frøytland IP-fag: Ikke-prissatte fag 

1 Linje SF er satt som referansealternativet det sammenlignes mot. 
2 Sum jordbruksareal på hele strekningen Royskär - grense Flekkefjord. Arealene basert på foreløpige 
beregninger - vil bli vurdert nærmere i den videre optimaliseringsprosessen. 
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Det er av hensyn til ressursøkonomisering og arealbeslag generelt tungtveiende grunner 
som taler for å gjenbruke eksisterende veianlegg. På den aktuelle etappen er dagens E39 
dels av nyere dato3 og har etter forholdene relativt god standard. I tillegg omfatter dagens 
vei vedlikeholdskrevende konstruksjoner (lang bro og tunneler). Dette gjør at det på denne 
etappen er særlig aktuelt å vurdere gjenbruk av dagens vei.  
 
Fylkeskommunedirektøren er tilfreds med at Nye Veier AS har gjennomført grundige 
utredninger når det gjelder muligheten for gjenbruk av dagens E39.  
 
Fremlagte utredninger viser at det er mulig å gjenbruke/utvide dagens E39 mellom 
Tjomsland (øst for Vatlandstunnelen) og Birkeland vest for Fedafjorden, til gjennomgående 
4-felts vei (Linje 10). Dette er imidlertid krevende rent teknisk, og løsningene er avhengig 
av at det blir gitt fravik fra Vegvesenets håndbøker, herunder fravik som gjelder 
trafikksikkerhet. Dette taler etter fylkeskommunedirektørens mening mot å velge linje 10.  
 
Den forenklede varianten av linje 10 (uten tunnelutvidelse m.m.) er etter 
fylkeskommunedirektørens mening uansett ikke akseptabel av hensyn til trafikksikkerhet. 
 
Når det gjelder utslipp av klimagasser, kommer ikke uventet linje 10 best ut. Dette skyldes 
mindre behov for nye konstruksjoner og anlegg. Forskjellen mellom linjene er imidlertid på 
dette punktet relativt liten og kan etter fylkeskommunedirektørens mening ikke tillegges 
avgjørende vekt.  
 
Når det gjelder arealbeslag, kommer linje 10 noe bedre ut enn linje 5. Forskjellen mellom 
linjene er imidlertid relativt liten og kan etter fylkeskommunedirektørens mening heller ikke 
tillegges avgjørende vekt.  
 
Linjene kommer noe ulikt ut når det gjelder de interne samferdselsforholdene i 
Listerregionen.  
 
• I linje 5 opprettholdes dagens veisystem over Fedafjorden som lokalveinett. Dette er 

fordelaktig for lokaltrafikken og vil også være fordelaktig for avvikling av 
kollektivtrafikken som da får god fleksibilitet.  

• I linje 10 legges det opp til å etablere nytt E39-kryss på Opofte. Det vi si at fv. 465 fra 
Farsund kobles direkte til ny E39, samtidig som næringsområdet får direkte tilknytning 
til den nye stamveien.  

• I linje 5 legges i utgangspunktet ikke opp til å bygge nytt E39-kryss på Opofte. Det 
medfører at vestgående trafikk fra Farsund som skal inn på ny E39, må kjøre et stykke 
vestover før en kommer inn på nytt E-39-kryss vest for Fedafjorden. Det vil ikke være 
mulig for østgående trafikk fra fv. 465 å komme direkte inn på ny stamvei. Her er 
imidlertid trafikken beskjeden (ca. ÅDT 50).  

 
Det er etter fylkeskommunedirektørens mening viktig at kryssproblematikken på Opofte blir 
utredet grundig i den videre optimaliseringsprosessen dersom linje 5 velges. (Se ellers 
nærmere kommentar under avsnittet om innspill til planarbeidet.) 
 
Linje 10 betinger at kryss vest for Fedafjorden plasseres på Birkeland. 
Fylkeskommunedirektøren deler Nye Veiers vurdering om at dette er den dårligste 
kryssløsningen når det gjelder ikke-prissatte fag. Dette taler i seg selv mot å velge linje 10.  
 

 
3 OPS-strekningen (offentlig/privat samarbeid) over Kvinesheia sto ferdig i 2006 

Det er av hensyn til ressursøkonomisering og arealbeslag generelt tungtveiende grunner 
som taler for å gjenbruke eksisterende veianlegg. På den aktuelle etappen er dagens E39 
dels av nyere dato3 og har etter forholdene relativt god standard. I tillegg omfatter dagens 
vei vedlikeholdskrevende konstruksjoner (lang bro og tunneler). Dette gjør at det på denne 
etappen er særlig aktuelt å vurdere gjenbruk av dagens vei. 

Fylkeskommunedirektøren er tilfreds med at Nye Veier AS har gjennomført grundige 
utredninger når det gjelder muligheten for gjenbruk av dagens E39. 

Fremlagte utredninger viser at det er mulig å gjenbruke/utvide dagens E39 mellom 
Tjomsland (øst for Vatlandstunnelen) og Birkeland vest for Fedafjorden, til gjennomgående 
4-felts vei (Linje 10). Dette er imidlertid krevende rent teknisk, og løsningene er avhengig 
av at det blir gitt fravik fra Vegvesenets håndbøker, herunder fravik som gjelder 
trafikksikkerhet. Dette taler etter fylkeskommunedirektørens mening mot å velge linje 10. 

Den forenklede varianten av linje 10 (uten tunnelutvidelse m.m.) er etter 
fylkeskommunedirektørens mening uansett ikke akseptabel av hensyn til trafikksikkerhet. 

Når det gjelder utslipp av klimagasser, kommer ikke uventet linje 10 best ut. Dette skyldes 
mindre behov for nye konstruksjoner og anlegg. Forskjellen mellom linjene er imidlertid på 
dette punktet relativt liten og kan etter fylkeskommunedirektørens mening ikke tillegges 
avgjørende vekt. 

Når det gjelder area/beslag, kommer linje 10 noe bedre ut enn linje 5. Forskjellen mellom 
linjene er imidlertid relativt liten og kan etter fylkeskommunedirektørens mening heller ikke 
tillegges avgjørende vekt. 

Linjene kommer noe ulikt ut når det gjelder de interne samferdselstorholdene i 
Listerregionen. 

• I linje 5 opprettholdes dagens veisystem over Fedafjorden som lokalveinett. Dette er 
fordelaktig for lokaltrafikken og vil også være fordelaktig for avvikling av 
kollektivtrafikken som da får god fleksibilitet. 

• l linje 10 legges det opp til å etablere nytt E39-kryss på Opofte. Det vi si at fv. 465 fra 
Farsund kobles direkte til ny E39, samtidig som næringsområdet får direkte tilknytning 
til den nye stamveien. 

• I linje 5 legges i utgangspunktet ikke opp til å bygge nytt E39-kryss på Opofte. Det 
medfører at vestgående trafikk fra Farsund som skal inn på ny E39, må kjøre et stykke 
vestover før en kommer inn på nytt E-39-kryss vest for Fedafjorden. Det vil ikke være 
mulig for østgående trafikk fra fv. 465 å komme direkte inn på ny stamvei. Her er 
imidlertid trafikken beskjeden (ca. ÅDT 50). 

Det er etter fylkeskommunedirektørens mening viktig at kryssproblematikken på Opofte blir 
utredet grundig i den videre optimaliseringsprosessen dersom linje 5 velges. (Se ellers 
nærmere kommentar under avsnittet om innspill til planarbeidet.) 

Linje 10 betinger at kryss vest for Fedafjorden plasseres på Birkeland. 
Fylkeskommunedirektøren deler Nye Veiers vurdering om at dette er den dårligste 
kryssløsningen når det gjelder ikke-prissatte fag. Dette taler i seg selv mot å velge linje 10. 

3 OPS-strekningen (offentlig/privat samarbeid) over Kvinesheia sto ferdig i 2006 
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Dagens E39-bro over Fedafjorden (Kilde: Google)            Mulig ny bro4 i linje 5 (Kilde: Nye Veier AS) 
 
Utfordringen med linje 5 er knyttet til drifts- og vedlikeholdskostnader for den delen av 
gjenværende E39 som ikke inngår i ny stamvei. Dersom veien nedklassifiseres til 
fylkesvei, overtar fylkeskommunen ansvaret for veien med de forpliktelser dette medfører. 
Dette er særlig utfordrende på denne etappen, jf. høy andel tunnel og bro over 
Fedafjorden. Nå skal det tilføyes at fylkeskommunen etter gjeldende regime uansett må 
overta ansvaret for dagens E39 fra Fedaområdet og vestover til fylkesgrensen mot 
Rogaland når ny fire-felts stamvei videreføres. Dette er også en strekning med betydelig 
innslag av tunneler og ditto høye vedlikeholdskostnader.  
 
Fylkeskommunedirektøren er bekymret for å overta ansvaret for dette omfattende veinettet 
da dagens modell for tildeling av ressurser ikke gir full dekning av utgiftene til drift og 
vedlikehold. En må kunne forvente at dette vil bli rettet opp, og at det vil være funksjonen 
til veinettet som er avgjørende for hvem som har ansvaret.  
 
Selv om det er en viss usikkerhet knyttet til fremtidig vedlikehold av dagens veinett, velger 
fylkeskommunedirektøren å legge vekt på at man med linje 5 får en trafikksikker, fullverdig 
og sammenhengende 4-felts motorvei.  
 
Fylkeskommunedirektøren mener også at når det først skal bygges ny stamvei, må en 
unngå at veien etter kort tid må oppgraderes. Det bør heller ikke bygges en ny stamvei 
som «kompromisser» når det gjelder trafikksikkerhet.  
 
Det legges også vekt på at selv om linje 10 er den rimeligste å bygge, gir denne linjen 
dårligst trafikantnytte. Linje 10 gir heller ingen klimagevinst av betydning og ingen 
åpenbare fordeler for ikke-prissatte fag. Det skal også tilføyes at selv om linje 5 ikke 
gjenbruker strekningen over Fedafjorden, legges det også i linje 5 opp til en ikke 
ubetydelig grad av gjenbruk av dagens E39.  
 
Fylkeskommunedirektøren vil etter dette anbefale at en går videre med linje 5.  
 
Som nevnt tidligere, har linje 5 fire ulike kryssalternativer vest for Fedafjorden:  
 
• Birkeland 
• Høyland 1 
• Høyland 2 
• Frøytland 

 
4 Visualiseringen viser en såkalt gitterfagverksbro 

Dagens E39-bro over Fedafjorden (Kilde: Google) Mulig ny bro4 i linje 5 (Kilde: Nye Veier AS) 

Utfordringen med linje 5 er knyttet til drifts- og vedlikeholdskostnader for den delen av 
gjenværende E39 som ikke inngår i ny stamvei. Dersom veien nedklassifiseres til 
fylkesvei, overtar fylkeskommunen ansvaret for veien med de forpliktelser dette medfører. 
Dette er særlig utfordrende på denne etappen, jf. høy andel tunnel og bro over 
Fedafjorden. Nå skal det tilføyes at fylkeskommunen etter gjeldende regime uansett må 
overta ansvaret for dagens E39 fra Fedaområdet og vestover til fylkesgrensen mot 
Rogaland når ny fire-felts stamvei videreføres. Dette er også en strekning med betydelig 
innslag av tunneler og ditto høye vedlikeholdskostnader. 

Fylkeskommunedirektøren er bekymret for å overta ansvaret for dette omfattende veinettet 
da dagens modell for tildeling av ressurser ikke gir full dekning av utgiftene til drift og 
vedlikehold. En må kunne forvente at dette vil bli rettet opp, og at det vil være funksjonen 
til veinettet som er avgjørende for hvem som har ansvaret. 

Selv om det er en viss usikkerhet knyttet til fremtidig vedlikehold av dagens veinett, velger 
fylkeskommunedirektøren å legge vekt på at man med linje 5 får en trafikksikker, fullverdig 
og sammenhengende 4-felts motorvei. 

Fylkeskommunedirektøren mener også at når det først skal bygges ny stamvei, må en 
unngå at veien etter kort tid må oppgraderes. Det bør heller ikke bygges en ny stamvei 
som «kompromisser» når det gjelder trafikksikkerhet. 

Det legges også vekt på at selv om linje 10 er den rimeligste å bygge, gir denne linjen 
dårligst trafikantnytte. Linje 10 gir heller ingen klimagevinst av betydning og ingen 
åpenbare fordeler for ikke-prissatte fag. Det skal også tilføyes at selv om linje 5 ikke 
gjenbruker strekningen over Fedafjorden, legges det også i linje 5 opp til en ikke 
ubetydelig grad av gjenbruk av dagens E39. 

Fylkeskommunedirektøren vil etter dette anbefale at en går videre med linje 5. 

Som nevnt tidligere, har linje 5 fire ulike kryssalternativer vest for Fedafjorden: 

• Birkeland 
• Hoyland 1 
• Høyland 2 
• Frøytland 

4 Visualiseringen viser en såkalt gitterfagverksbro 
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Kryssalternativer vest for Fedafjorden (Kilde: Nye Veier AS) 
 
Alle kryssalternativene vest for Fedafjorden er i større eller mindre grad konfliktfylte for 
ikke-prissatte fag (IP-fag).  
 
I finsilingsrapporten heter det at «Det har vært utfordrende å lande på en samlet rangering  
for IP-fagene fordi rangeringen i liten grad overlapper mellom fagene. Også innad i fagene 
har det vært utfordrende å skille mellom alternativene».  
 
Fylkeskommunedirektøren deler denne vurderingen.  
 
Nedenfor er listet opp en del forhold av betydning for valg av kryssløsning:  
 
• Birkeland peker seg ut som det dårligste alternativet for både prissatte og ikke-

prissatte fag.  
• Høyland 2 vurderes samlet sett å komme best ut når det gjelder ikke-prissatte fag, 

men er ca. 200 mill. kroner dyrere enn Frøytland og kommer ut med negativ netto 
nytte pr. budsjettkrone.  

• For landskapsbildet kommer de to alternativene på Høyland best ut.  
• Kryss Frøytland legger størst beslag på jordbruksareal, men det er opplyst at 

kvaliteten på arealene der antakeligvis er noe dårligere enn ved Høyland 1.  
• Kryss Frøytland gir mest effektiv forbindelse mellom ny stamvei og næringsarealene 

ved Fedafjorden/Øye.  
• Sirdal kommune (kommunestyret 14.10.2021) har opplyst at for dem vil kryss 

Frøytland være å foretrekke, jf. mest effektiv forbindelse mellom Tonstad og ny E39 i 
retning øst.   

• Frøytland er det rimeligste alternativet – ca. 100 millioner rimeligere enn det nest beste 
(Høyland 1). 

 
Det er altså fordeler og ulemper forbundet med de ulike løsningene. Ser en på de  
ikke-prissatte fagene, er det argumenter som taler for å velge Høyland 2. Fordelene med 
dette alternativet vurderes imidlertid ikke å stå i forhold til den betydelige 
kostnadsdifferansen mellom Høyland 2 og Frøytland.  
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Kryssalternativer vest for Fedafjorden (Kilde: Nye Veier AS) 

AIie kryssalternativene vest for Fedafjorden er i større eller mindre grad konfliktfylte for 
ikke-prissatte fag (IP-fag). 

I finsilingsrapporten heter det at «Det har vært utfordrende å lande på en samlet rangering 
for IP-fagene fordi rangeringen i liten grad overlapper mellom fagene. Også innad i fagene 
har det vært utfordrende å skille mellom alternativene». 

Fylkeskommunedirektøren deler denne vurderingen. 

Nedenfor er listet opp en del forhold av betydning for valg av kryssløsning: 

• Birkeland peker seg ut som det dårligste alternativet for både prissatte og ikke- 
prissatte fag. 

• Høyland 2 vurderes samlet sett å komme best ut når det gjelder ikke-prissatte fag, 
men er ca. 200 mill. kroner dyrere enn Frøytland og kommer ut med negativ netto 
nytte pr. budsjettkrone. 

• For landskapsbildet kommer de to alternativene på Høyland best ut 
• Kryss Frøytland legger størst beslag på jordbruksareal, men det er opplyst at 

kvaliteten på arealene der antakeligvis er noe dårligere enn ved Hoyland 1. 
• Kryss Frøytland gir mest effektiv forbindelse mellom ny stamvei og næringsarealene 

ved Fedafjorden/Øye. 
• Sirdal kommune (kommunestyret 14.10.2021) har opplyst at for dem vil kryss 

Frøytland være å foretrekke, jf. mest effektiv forbindelse mellom Tonstad og ny E39 i 
retning øst 

• F røytland er det rimeligste alternativet - ca. 100 millioner rimeligere enn det nest beste 
(Hoyland 1). 

Det er altså fordeler og ulemper forbundet med de ulike løsningene. Ser en på de 
ikke-prissatte fagene, er det argumenter som taler for å velge Hoyland 2. Fordelene med 
dette alternativet vurderes imidlertid ikke å stå i forhold til den betydelige 
kostnadsdifferansen mellom Høyland 2 og Froytland. 
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Frøytlandsområdet sett mot nord (Foto: Sweco) 
 
Konklusjon valg av linje med kryssløsning på vestsiden av Fedafjorden 
Fylkeskommunedirektøren vil etter en samlet vurdering anbefale å gå inn for linje 5 med 
kryss Frøytland. Dette er i samsvar med Nye Veiers anbefalte løsning.  
 
Fylkeskommunedirektøren vil understreke at dersom det politisk måtte være ønske om å 
gå videre med et annet alternativ enn linje 5, en annen kryssløsning enn Frøytland, eller et 
ønske om å gå videre med flere linjer, er det viktig at dette kommer frem i denne høringen.  
 
Ny tilførselsvei til Øye 
Fylkeskommunedirektøren er positiv til ny tilførselsvei til Øye. Dette vil gi en effektiv og 
direkte forbindelse mellom den nye stamveien og nærings- og havneområdene ved 
Fedafjorden/Øyesletta.  
 
Bygging av tilførselsveien bekostes av Nye Veier AS som del av stamveianlegget.  
 
I likhet med det som er sagt om dagens E39, er det imidlertid også her en utfordring 
knyttet til fremtidig vedlikehold - særlig som følge av at en stor del av tilførselsveien går i 
tunnel.  
 
Etter fylkeskommunedirektørens mening bør tilførselsveien få status som riksvei, jf. også 
dens funksjon som forbindelse mellom nasjonalt stamveinett og havneområde med stort 
potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt sjøtransport.  
 
Valg av linje gjennom Høylandsdalen 
Nye Veier AS foreslår, bl.a. av hensyn til å redusere inngrep i myr, å legge veilinjen på 
vestsiden av Høylandsdalen i Lyngdal kommune. Dette er et avvik i forhold til vedtatt 
kommunedelplan der veien er lagt på østsiden av dalen. Fylkeskommunedirektøren støtter 
Nye Veiers anbefaling om å legge veien på vestsiden av dalen. Det oppfordres imidlertid til 
å søke å komme frem til løsninger som best mulig ivaretar hensynet til dem som bor og 
driver landbruksvirksomhet i området.  
 
Øvrige innspill og kommentarer til forslag til planprogram samt innspill til planarbeidet 
Fylkeskommunedirektøren mener generelt at det fremlagte planprogrammet redegjør på 
en god måte for det videre planarbeidet, herunder medvirkningsopplegg og hvilke 
utredninger som skal gjennomføres. Utredningsopplegget vil følge standard metodikk for 
store veianlegg, jf. Vegvesenets håndbok V712 sammen med Miljødirektoratets veileder 
M1941 (Konsekvensutredninger for natur og miljø). 
 
Fylkeskommunedirektøren har følgende kommentarer og innspill til planprogrammet:   
 
• Opplistingen av regionale planer (pkt. 2.2.) må oppdateres. Oppdatert liste finnes på 

fylkeskommunens hjemmesider. 
• Det er positivt at det planlegges å involvere barn og unge i planarbeidet gjennom 

medvirkningsopplegg bl.a. på skolene. Barne- og ungdomsrettede organisasjoner som 

Frøytlandsområdet sett mot nord (Foto: Sweco) 

Konklusjon valg av linje med kryssløsning på vestsiden av Fedafjorden 
Fylkeskommunedirektøren vil etter en samlet vurdering anbefale å gå inn for linje 5 med 
kryss Frøytland. Dette er i samsvar med Nye Veiers anbefalte løsning. 

Fylkeskommunedirektøren vil understreke at dersom det politisk måtte være ønske om å 
gå videre med et annet alternativ enn linje 5, en annen kryssløsning enn Frøytland, eller et 
ønske om å gå videre med flere linjer, er det viktig at dette kommer frem i denne høringen. 

Ny tilførselsvei til Øye 
Fylkeskommunedirektøren er positiv til ny tilførselsvei til Øye. Dette vil gi en effektiv og 
direkte forbindelse mellom den nye stamveien og nærings- og havneområdene ved 
F edafjorden/Øyesletta. 

Bygging av tilførselsveien bekostes av Nye Veier AS som del av stamveianlegget. 

I likhet med det som er sagt om dagens E39, er det imidlertid også her en utfordring 
knyttet til fremtidig vedlikehold - særlig som følge av at en stor del av tilførselsveien går i 
tunnel. 

Etter fylkeskommunedirektørens mening bør tilførselsveien få status som riksvei, jf. også 
dens funksjon som forbindelse mellom nasjonalt stamveinett og havneområde med stort 
potensiale for næringsutvikling og tilrettelegging for økt sjøtransport. 

Valg av linje gjennom Høylandsdalen 
Nye Veier AS foreslår, bl.a. av hensyn til å redusere inngrep i myr, å legge veilinjen på 
vestsiden av Høylandsdalen i Lyngdal kommune. Dette er et avvik i forhold til vedtatt 
kommunedelplan der veien er lagt på østsiden av dalen. Fylkeskommunedirektøren støtter 
Nye Veiers anbefaling om å legge veien på vestsiden av dalen. Det oppfordres imidlertid til 
å søke å komme frem til løsninger som best mulig ivaretar hensynet til dem som bor og 
driver landbruksvirksomhet i området. 

Øvrige innspill og kommentarer til forslag til planprogram samt innspill til planarbeidet 
Fylkeskommunedirektøren mener generelt at det fremlagte planprogrammet redegjør på 
en god måte for det videre planarbeidet, herunder medvirkningsopplegg og hvilke 
utredninger som skal gjennomføres. Utredningsopplegget vil følge standard metodikk for 
store veianlegg, jf. Vegvesenets håndbok V712 sammen med Miljødirektoratets veileder 
M 1941 (Konsekvensutredninger for natur og miljø). 

Fylkeskommunedirektøren har følgende kommentarer og innspill til planprogrammet: 

• Opplistingen av regionale planer (pkt. 2.2.) må oppdateres. Oppdatert liste finnes på 
fylkeskommunens hjemmesider. 

• Det er positivt at det planlegges å involvere barn og unge i planarbeidet gjennom 
medvirkningsopplegg bl.a. på skolene. Barne- og ungdomsrettede organisasjoner som 
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speider og 4-H bør imidlertid også tas med på råd ettersom disse vil kunne ha verdifull 
kunnskap om utmarksområdene. Planprogrammet (pkt. 3.3) bes presisert på dette 
punktet. 

 
Fylkeskommunedirektøren har ellers følgende innspill til det videre planarbeidet: 
 
• Det må legges stor vekt på å sikre gode og fremtidsrettede løsninger for klima, miljø, 

friluftsliv, nærmiljø og landskap. Det forutsettes at hensynet til uberørt natur og 
fremtidige utslipp har en vesentlig plass i prosjekteringen jf. fylkesutvalgets innspill til 
melding om planoppstart (møte 12.10.2021, sak 129/21).  

• Fylkeskommunedirektøren ser det som viktig at de interne samferdselsforholdene i 
Listerregionen («Listerpakken») blir ivaretatt gjennom gode påkoblinger til nytt 
veisystem. Det bør derfor vurderes om det i linje 5 med kryss Frøyland, også bør 
etableres kryss på Opofte – eventuelt som et «halvt kryss».  

• Fylkeskommunedirektøren er positiv til at det i den videre optimaliseringen skal 
vurderes å sløyfe forbindelsesveien mellom Frøytlandskrysset og dagens E39. Dette 
vurderes som fordelaktig for ikke-prissatte fag vest for Fedafjorden. Dersom 
forbindelsesveien sløyfes, vil dette bli kompensert med et ekstra kryss på Opofte. I 
finsilingsrapporten5 antydes muligheten for at dette krysset skal vurderes bygget både 
som et fullverdig og som et såkalt «halvt kryss». Fylkeskommunedirektøren vil allerede 
nå signalisere at krysset på Opofte må være fullverdig – altså med av-
/påkjøringsmuligheter i begge retninger. Et halvt kryss medfører at trafikk fra/til 
Farsund som skal vestover, må kjøre via fv. 465 ved Fedafjorden/Øye for å komme inn 
på (og av) ny E39. Dette vurderes ikke som en tilfredsstillende løsning. 

• Det må innreguleres fleksible og fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikken, 
herunder løsninger for pendlerparkering m.m. Det er vanskelig på dette stadiet å gi 
konkrete innspill til kollektivopplegget (lokalisering av kollektivterminaler, antall 
pendlerparkeringsplasser, dimensjonering av bussholdeplasser m.m.) ettersom dette 
vil avhenge av forhold som ennå ikke er endelig fastlagt. Fylkesadministrasjonen vil 
komme tilbake til dette i den videre prosessen.  

• Det må gis rekkefølgekrav som sikrer at kollektivanlegg, pendlerparkering m.m. 
etableres samtidig med stamveianlegget.  

• Det må vurderes om det er elementer i dagens vegsystem som kan fjernes eller 
forenkles når ny stamvei er på plass. Gjennomføring av slike tiltak må sikres i 
rekkefølgebestemmelser.  

• Det er viktig at hensynet til næringsområdet på Opofte ivaretas i planen.  
• Det må i den videre prosessen arbeides for å redusere tap av jordbruksareal og det 

må legges opp til gode og realistiske løsninger for reetablering av jordbruksareal som 
går tapt.  

• Det forutsettes at eventuelle anlegg o.l. (gapahuker, badeplasser m.m.) som brukes av 
barn og unge, og som går tapt, blir erstattet med nye anlegg av minst samme kvalitet.  

• Turstier som berøres må legges om. 
• Ny E-39 medfører oppdeling av eksisterende leveområder for vilt og vil bli en barriere 

for viltets trekk mellom leveområder nord og sør for veien. Det er flere viktige 
hjortevilttrekk innenfor planområdet. Gjennom konfliktvurderingene gjort i 
finsilingsrapporten synes de viktigste vilttrekkene i området å være fanget opp, og 
planprogrammet ser dermed ut til å ivareta kartleggings- og utredningsbehovet knyttet 
til vilt. Det vil bli gjort registreringer og vurdering av konsekvenser for viktige jaktbare 
arter, inkludert konsekvenser for viktig økologisk funksjonsområder. Det samme gjøres 
for forvaltningsmessig viktige arter i ferskvann, inkludert kartlegging av gyteområder. 
Det legges til grunn at faktorer som påvirker funksjonaliteten til faunapassasjer; 
tilliggende hensynssoner, skjul/skogstruktur i direkte tilknytning til passasjen, utforming 
av passasjen (bredde, høyde, lengde m.m.), vil bli vurdert i den videre planleggingen - 
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speider og 4-H bør imidlertid også tas med på råd ettersom disse vil kunne ha verdifull 
kunnskap om utmarksområdene. Planprogrammet (pkt. 3.3) bes presisert på dette 
punktet. 

Fylkeskommunedirektøren har ellers følgende innspill til det videre planarbeidet: 

• Det må legges stor vekt på å sikre gode og fremtidsrettede løsninger for klima, miljø, 
friluftsliv, nærmiljø og landskap. Det forutsettes at hensynet til uberørt natur og 
fremtidige utslipp har en vesentlig plass i prosjekteringen jf. fylkesutvalgets innspill til 
melding om planoppstart (møte 12.10.2021, sak 129/21). 

• Fylkeskommunedirektøren ser det som viktig at de interne samferdselstorholdene i 
Listerregionen («Listerpakken») blir ivaretatt gjennom gode påkoblinger til nytt 
veisystem. Det bør derfor vurderes om det i linje 5 med kryss Frøyland, også bør 
etableres kryss på Opofte - eventuelt som et «halvt kryss». 

• Fylkeskommunedirektøren er positiv til at det i den videre optimaliseringen skal 
vurderes å sløyfe forbindelsesveien mellom Frøytlandskrysset og dagens E39. Dette 
vurderes som fordelaktig for ikke-prissatte fag vest for Fedafjorden. Dersom 
forbindelsesveien sløyfes, vil dette bli kompensert med et ekstra kryss på Opofte. I 
finsilingsrapporten5 antydes muligheten for at dette krysset skal vurderes bygget både 
som et fullverdig og som et såkalt «halvt kryss». Fylkeskommunedirektøren vil allerede 
nå signalisere at krysset på Opofte må være fullverdig - altså med av- 
/påkjøringsmuligheter i begge retninger. Et halvt kryss medfører at trafikk fra/til 
Farsund som skal vestover, må kjøre via tv. 465 ved Fedafjorden/Øye for å komme inn 
på (og av) ny E39. Dette vurderes ikke som en tilfredsstillende løsning. 

• Det må innreguleres fleksible og fremtidsrettede løsninger for kollektivtrafikken, 
herunder løsninger for pendlerparkering m.m. Det er vanskelig på dette stadiet å gi 
konkrete innspill til kollektivopplegget (lokalisering av kollektivterminaler, antall 
pendlerparkeringsplasser, dimensjonering av bussholdeplasser m.m.) ettersom dette 
vil avhenge av forhold som ennå ikke er endelig fastlagt. Fylkesadministrasjonen vil 
komme tilbake til dette i den videre prosessen. 

• Det må gis rekkefølgekrav som sikrer at kollektivanlegg, pendlerparkering m.m. 
etableres samtidig med stamveianlegget. 

• Det må vurderes om det er elementer i dagens vegsystem som kan fjernes eller 
forenkles når ny stamvei er på plass. Gjennomføring av slike tiltak må sikres i 
rekkefølgebestemmelser. 

• Det er viktig at hensynet til næringsområdet på Opofte ivaretas i planen. 
• Det må i den videre prosessen arbeides for å redusere tap av jordbruksareal og det 

må legges opp til gode og realistiske løsninger for reetablering av jordbruksareal som 
går tapt. 

• Det forutsettes at eventuelle anlegg o.l. (gapahuker, badeplasser m.m.) som brukes av 
barn og unge, og som går tapt, blir erstattet med nye anlegg av minst samme kvalitet. 

• Turstier som berøres må legges om. 
• Ny E-39 medfører oppdeling av eksisterende leveområder for vilt og vil bli en barriere 

for viltets trekk mellom leveområder nord og sør for veien. Det er flere viktige 
hjortevilttrekk innenfor planområdet. Gjennom konfliktvurderingene gjort i 
finsilingsrapporten synes de viktigste vilttrekkene i området å være fanget opp, og 
planprogrammet ser dermed ut til å ivareta kartleggings- og utredningsbehovet knyttet 
til vilt. Det vil bli gjort registreringer og vurdering av konsekvenser for viktige jaktbare 
arter, inkludert konsekvenser for viktig økologisk funksjonsområder. Det samme gjøres 
for forvaltningsmessig viktige arter i ferskvann, inkludert kartlegging av gyteområder. 
Det legges til grunn at faktorer som påvirker funksjonaliteten til faunapassasjer; 
tilliggende hensynssoner, skjul/skogstruktur i direkte tilknytning til passasjen, utforming 
av passasjen (bredde, høyde, lengde m.m.), vil bli vurdert i den videre planleggingen - 
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da i tråd med overordnede veiledere som SVV N2006. Det er viktig at man i 
detaljplanleggingen ser mot tilgrensende veistrekninger av E39 og hvordan 
viltpassasjene er planlagt her. 

• Det legges til grunn at føringene i Regional plan for vannforvaltning i Agder 2022-2027 
blir fulgt opp i planarbeidet. (Planen for 2016-2021 vil gjelde inntil oppdatert plan for 
2022-2027 er godkjent av departementene. Dette vil ventelig skje våren 2022.) Det er 
positivt at det skal gjennomføres vurdereringer etter § 12 i vannforskriften. Dette er 
imidlertid som kjent en unntaksbestemmelse. Utgangspunktet er at tilstanden i 
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes (….), jf. 
forskriftens § 4.  
 

Kulturmiljø 
Arkeologi: Det pågår nødvendige arkeologiske undersøkelser i prosjektområdet i regi av 
det nasjonale prøveprosjektet «Arkeologi på nye veier». Her samarbeider de to 
landsdelsmuseene og fylkeskommunen tett i felt og i planprosessen. Den arkeologiske 
registreringen er ikke ferdig og fortsetter i 2022, slik at det kan bli registrert flere 
kulturminner i konflikt med tiltaket. Det er et høyt potensial for at registreringen videre vil 
avdekke automatisk fredete kulturminner i ulike deler av prosjektområdet. Arealene med 
dyrket- og innmark i kryssområdet vest for Fedafjorden og tilkoblingen ved Birkeland er 
ennå ikke arkeologisk registrert. 
 
Det er til nå kjent en rekke kulturminner og kulturmiljøer fra mange ulike tidsperioder i 
historisk og forhistorisk tid som er og kan komme i konflikt med veitiltaket. 
 
Den foreslåtte traseen vil være den minst konfliktfylte. 
 
Avbøtende tiltak må tas stilling til i den videre prosessen med detaljregulering. 
 
Dispensasjoner fra kulturminneloven behandles fortløpende gjennom hele planprosessen i 
dette prøveprosjektet, og vil derfor fravike prinsippene om samordning mellom 
kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Dispensasjoner vil derfor ikke være en del av 
et samlet planforslag på offentlig høring og politisk behandling. 
 
Nyere tids kulturmiljø: Ut fra et kulturminnefaglig perspektiv vurderes den foreslåtte 
traseen å være den minst konfliktfylte. Enkelte kulturmiljøområder vil bli berørt, Høyland i 
sør og Frøytland i nord. Her vil avbøtende tiltak kunne tas i forbindelse med endelig 
detaljregulering. 
 
Videre arbeid 
Dette er en kompleks sak og det er ikke mulig å komme inn på alle forhold i denne 
saksfremstillingen. Nærmere bearbeidelse og optimaliseringer i den videre prosessen vil 
også kunne få konsekvenser det ikke er mulig å forutse nå. Fylkeskommunedirektøren 
forutsetter derfor at fylkeskommunens administrasjon tas med på råd og involveres i den 
videre prosessen. Det bør også avholdes særmøter der spesifikke tema som vilt og 
vannforvaltning kan drøftes nærmere.  
 
Innspill gitt i denne saken vil da kunne bli utdypet.  
 
Regionplan Agder 2030 
 
Et stort og komplekst prosjekt som ny 4-felts motorvei vil få omfattende samfunnsmessige 
konsekvenser knyttet til regional utvikling, bosetning, natur- og kulturmiljø m.m. og vil 
følgelig berøre en rekke tema omtalt i Regionplan Agder 2030. Ny stamvei vil støtte opp 

 
6 Statens vegvesens håndbok N200 - Vegbygging 

da i tråd med overordnede veiledere som SVV N200. Det er viktig at man i 
detaljplanleggingen ser mot tilgrensende veistrekninger av E39 og hvordan 
viltpassasjene er planlagt her. 

• Det legges til grunn at føringene i Regional plan for vannforvaltning i Agder 2022-2027 
blir fulgt opp i planarbeidet. (Planen for 2016-2021 vil gjelde inntil oppdatert plan for 
2022-2027 er godkjent av departementene. Dette vil ventelig skje våren 2022.) Det er 
positivt at det skal gjennomføres vurdereringer etter§ 12 i vannforskriften. Dette er 
imidlertid som kjent en unntaksbestemmelse. Utgangspunktet er at tilstanden i 
overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og gjenopprettes (. .. .), jf. 
forskriftens § 4. 

Kulturmiljø 
Arkeologi: Det pågår nødvendige arkeologiske undersøkelser i prosjektområdet i regi av 
det nasjonale prøveprosjektet «Arkeologi på nye veier». Her samarbeider de to 
landsdelsmuseene og fylkeskommunen tett i felt og i planprosessen. Den arkeologiske 
registreringen er ikke ferdig og fortsetter i 2022, slik at det kan bli registrert flere 
kulturminner i konflikt med tiltaket. Det er et høyt potensial for at registreringen videre vil 
avdekke automatisk fredete kulturminner i ulike deler av prosjektområdet. Arealene med 
dyrket- og innmark i kryssområdet vest for Fedafjorden og tilkoblingen ved Birkeland er 
ennå ikke arkeologisk registrert. 

Det er til nå kjent en rekke kulturminner og kulturmiljøer fra mange ulike tidsperioder i 
historisk og forhistorisk tid som er og kan komme i konflikt med veitiltaket. 

Den foreslåtte traseen vil være den minst konfliktfylte. 

Avbøtende tiltak må tas stilling til i den videre prosessen med detaljregulering. 

Dispensasjoner fra kulturminneloven behandles fortløpende gjennom hele planprosessen i 
dette prøveprosjektet, og vil derfor fravike prinsippene om samordning mellom 
kulturminneloven og plan- og bygningsloven. Dispensasjoner vil derfor ikke være en del av 
et samlet planforslag på offentlig høring og politisk behandling. 

Nyere tids kulturmiljø: Ut fra et kulturminnefaglig perspektiv vurderes den foreslåtte 
traseen å være den minst konfliktfylte. Enkelte kulturmiljøområder vil bli berørt, Høyland i 
sør og Frøytland i nord. Her vil avbøtende tiltak kunne tas i forbindelse med endelig 
detaljregulering. 

Videre arbeid 
Dette er en kompleks sak og det er ikke mulig å komme inn på alle forhold i denne 
saksfremstillingen. Nærmere bearbeidelse og optimaliseringer i den videre prosessen vil 
også kunne få konsekvenser det ikke er mulig å forutse nå. Fylkeskommunedirektøren 
forutsetter derfor at fylkeskommunens administrasjon tas med på råd og involveres i den 
videre prosessen. Det bør også avholdes særmøter der spesifikke tema som vilt og 
vannforvaltning kan drøftes nærmere. 

Innspill gitt i denne saken vil da kunne bli utdypet. 

Regionplan Agder 2030 

Et stort og komplekst prosjekt som ny 4-felts motorvei vil få omfattende samfunnsmessige 
konsekvenser knyttet til regional utvikling, bosetning, natur- og kulturmiljø m.m. og vil 
følgelig berøre en rekke tema omtalt i Regionplan Agder 2030. Ny stamvei vil støtte opp 
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under enkelte målsetninger, og samtidig utfordre andre målsetninger og føringer i 
regionplanen. I Regionplan Agder 2030 heter det følgende:  
 
Det er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universelt utformete mobilitetsløsninger.  
 
Som del av Veien til målet er det tatt inn følgende:  
 
Realisere utbygging av E18 og E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele regionen.  
 
Andre mål og føringer i Regionplan Agder 2030 av særlig relevans for denne saken:  
 
• Ivaretakelse av landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, 

strandsonen og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern.  
• Reduksjon av klimagassutslipp 
 
I Regionplan Lister 2030 heter det (muligheter og utfordringer): Ny E39 vil kunne gi nye 
muligheter forutsatt at kryss og tilførselsveger gir gode forbindelser til de regionale 
hovedvegene.  
 
Videre er følgende tiltak inntatt i handlingsdelen til planen, pkt. 3.2.3: Arbeide for at 
tilførselsveger med tilhørende sideanlegg til ny E39 ferdigstilles samtidig med 
stamvegutbyggingen. 
 
Hensynet til barn og unges interesser vil bli fulgt opp i det videre planarbeidet, jf. også det 
som er sagt under avsnittet om innspill til planprogrammet/planarbeidet.  
 
Økonomiske konsekvenser 
 
Planarbeidet gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Bygging 
av den nye stamveien dekkes av statlige midler og bompenger, og vil ikke få direkte 
økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan imidlertid i ettertid 
få økte driftskostnader som følge av at deler av dagens E39 eventuelt blir omklassifisert til 
fylkesvei. Etablering av ny vei kan også få konsekvenser for fylkeskommunens kostnader 
knyttet til drift av kollektivnettet. 
 
For den nå aktuelle strekningen vil eventuell omklassifisering av dagens vei kunne bli av 
særlig betydning, ettersom strekningen omfatter vedlikeholdskrevende konstruksjoner som 
lange tunneler og broer.  
 
Det er per i dag ikke avklart hvordan fylkeskommunen(e) vil bli kompensert økonomisk 
dersom nasjonale stamveier nedklassifiseres til fylkesvei.  Det forventes imidlertid at 
fylkeskommunen i slike tilfeller kompenseres økonomisk slik at dagens vei kan driftes og 
vedlikeholdes på en god måte. For å få en god utnyttelse av dagens veinett som erstattes 
med ny vei bør det utredes om deler av dagens E39 ut fra et beredskapshensyn bør 
opprettholdes som tilførselsveier med riksveistatus.  
 
Det forventes at Nye Veier AS har et overordnet ansvar for å gjøre nødvendige 
utbedringer og tilpasninger der fylkesveinettet påvirkes av omlegginger/utbygginger.  
 
Kristiansand, 29.03.2022 
 
 
Tine Sundtoft Kenneth Andresen 
fylkeskommunedirektør fylkesdirektør Analyse og plan 
 

under enkelte målsetninger, og samtidig utfordre andre målsetninger og føringer i 
regionplanen. I Regionplan Agder 2030 heter det følgende: 

Det er etablert miljøvennlige, effektive, sikre og universelt utformete mobilitetsløsninger. 

Som del av Veien til målet er det tatt inn følgende: 

Realisere utbygging av E1 B og E39 med firefelts motorveistandard gjennom hele regionen. 

Andre mål og føringer i Regionplan Agder 2030 av særlig relevans for denne saken: 

• Ivaretakelse av landskap, naturmangfold, friluftsområder, landbruksområder, 
strandsonen og kulturmiljø for fremtidige generasjoner gjennom utvikling, bruk og vern. 

• Reduksjon av klimagassutslipp 

I Regionplan Lister 2030 heter det (muligheter og utfordringer): Ny E39 vil kunne gi nye 
muligheter forutsatt at kryss og tilførselsveger gir gode forbindelser til de regionale 
hovedvegene. 

Videre er følgende tiltak inntatt i handlingsdelen til planen, pkt. 3.2.3: Arbeide for at 
tilførselsveger med tilhørende sideanlegg til ny E39 ferdigstilles samtidig med 
stamvegutbyggingen. 

Hensynet til barn og unges interesser vil bli fulgt opp i det videre planarbeidet, jf. også det 
som er sagt under avsnittet om innspill til planprogrammet/planarbeidet. 

Økonomiske konsekvenser 

Planarbeidet gir i seg selv ingen økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Bygging 
av den nye stamveien dekkes av statlige midler og bompenger, og vil ikke få direkte 
økonomiske konsekvenser for fylkeskommunen. Fylkeskommunen kan imidlertid i ettertid 
få økte driftskostnader som følge av at deler av dagens E39 eventuelt blir omklassifisert til 
fylkesvei. Etablering av ny vei kan også få konsekvenser for fylkeskommunens kostnader 
knyttet til drift av kollektivnettet. 

For den nå aktuelle strekningen vil eventuell omklassifisering av dagens vei kunne bli av 
særlig betydning, ettersom strekningen omfatter vedlikeholdskrevende konstruksjoner som 
lange tunneler og broer. 

Det er per i dag ikke avklart hvordan fylkeskommunen(e) vil bli kompensert økonomisk 
dersom nasjonale stamveier nedklassifiseres til fylkesvei. Det forventes imidlertid at 
fylkeskommunen i slike tilfeller kompenseres økonomisk slik at dagens vei kan driftes og 
vedlikeholdes på en god måte. For å få en god utnyttelse av dagens veinett som erstattes 
med ny vei bør det utredes om deler av dagens E39 ut fra et beredskapshensyn bør 
opprettholdes som tilførselsveier med riksveistatus. 

Det forventes at Nye Veier AS har et overordnet ansvar for å gjøre nødvendige 
utbedringer og tilpasninger der fylkesveinettet påvirkes av omlegginger/utbygginger. 

Kristiansand, 29.03.2022 

Tine Sundtoft 
fylkeskommunedirektør 

Kenneth Andresen 
fylkesdirektør Analyse og plan 
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Uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for E39 
Lyngdal vest - Kvinesdal i Lyngdal og Kvinesdal kommuner  

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til 
ovennevnte sak, datert 28. februar 2022. 
 
DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske 
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og 
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og 
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at 
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven. 
 
Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida 
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig 
utnyttelse. 
 
Om planen 
Nye Veier har satt i gang et planarbeid for å lage detaljreguleringsplan for framtidig 
E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal på strekningen fra Røyskår til kommunegrensen 
mellom Kvinesdal og Flekkefjord. Planen skal konsekvensutredes. 
 
Uttalelse fra DMF 
DMF ga uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for E39 Lyngdal 
vest – Kvinesdal 14.10.2021, hvor DMF ba om at konsekvensutredningen inkluderte 
mineralressurser som tema, og at masseuttak i drift skal vurderes som prissatte 
konsekvenser.  
 
Vi registrerer at dagbruddet ved Teistedal er nevnt i planprogrammet og at 
mineralressurser tas inn som tema i konsekvensutredningen. DMF ønsker å presisere 
at planområdet i tillegg omfatter Opofte steinbrudd og en natursteinforekomst 
Teistedal. Det bør innhentes tilstrekkelig informasjon som gjør det mulig å vurdere 
forekomsten inn under ikke-prissatte konsekvenser. 
 
 
For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se 
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som 
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er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m., 
supplert med relevante kartdata fra andre etater. 
 
 
Vennlig hilsen 
 
 

Dragana Beric Skjøstad Kristine Stenvik 
seksjonssjef   rådgiver 
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Automatisk tilbakemelding - Oppstart av planarbeid - E39 Lyngdal vest - 
Kvinesdal 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) viser til plansaken som dere har sendt 
på høring. DSB har dessverre ikke kapasitet til å gå inn i alle mottatte plansaker og sender 
derfor automatisk ut dette generelle svaret på slike saker.  
 
Det er Statsforvalteren som skal følge opp at hensynet til samfunnssikkerhet er ivaretatt i 
plansaker. Statsforvalteren har også et ansvar for samordning av statlige innsigelser til 
kommunale planer.  
 
DSB har innsigelseskompetanse etter plan- og bygningsloven i plansaker som berører 
følgende områder:     
•         Virksomheter som håndterer farlige stoffer herunder storulykkevirksomheter 
•         Transport av farlig gods 
•         Brannsikkerhet herunder tuneller og underjordiske anlegg 
•         Tilfluktsrom (sivilforsvarsdistriktene)  
 
Siden Statsforvalteren har et overordnet ansvar for å følge opp samfunnssikkerhet i planer, vil 
også disse områdene kunne inngå som en del av Statsforvalterens oppfølging. DSB 
samarbeider med Statsforvalteren og vil gi faglig innspill til Statsforvalteren dersom det er 
nødvendig.  
 
Hvis det likevel er behov for direkte involvering av DSB i plansaken, bes det om at 
høringen sendes inn til DSB på nytt med tydelig angivelse av hvilket forhold det bes om 
DSBs uttalelse til. 
Dersom plansaken gjelder areal knyttet til etablert storulykkevirksomhet eller areal hvor 
det planlegges etablering av anlegg som sikkert eller muligens vil bli storulykkeanlegg, 
bes det også om at høringen sendes DSB på nytt. Det må fremgå av oversendelsen at 
saken gjelder plansak knyttet til anlegg omfattet av storulykkeforskriften. 
 
Vi viser for øvrig til www.dsb.no for DSBs veileder om samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging og veileder om sikkerheten rundt storulykkevirksomheter.  

 
Med hilsen 
for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 
Arkiv 
 
Helle Nielsen Mariya Bokova 
seksjonssjef rådgiver 
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes derfor uten underskrift.

https://url6.mailanyone.net/v1/?m=1hONLL-0004DF-3Z&i=57e1b682&c=ti5QWvQBKJrRLXqLqwHqdW3yTXHuyWnLRT7Mbf5pLMd7aFlhL-wywLfrHla0c23rcit_dkmu_RMcAW04SGpZSdYulb-zZGvQJ6qW1V0sgDS1OpxaIh-A38nLzCh5zNKy_-YaB856ZsFPxJLFOp-6BZxxuDgE11hx4RMwM0sBjae21uV4T3iux498a4bRVR8_RYQgzAHaVF5HIe5fNG_Adg


Epost datert 08.04.2022 

Att: Espen Drange 

 

Statnett viser til tidligere uttalelser (seneste av 15.09.2021) og korrespondanse vedr. planene og 

forutsetter at disse vil bli tatt hensyn til. 

 

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet 

 

Med vennlig hilsen 

Rune Garberg 
Seniorrådgiver eiendomsforvaltning 

NPM – Miljø og tillatelser 

 

Statnett  

 

Merknad fra 15.09.2021 er lagt ved som vedlegg 



  

 

Brevet er elektronisk godkjent og derfor uten håndskrevet signatur.  Side 1 av 6

Åpen informasjon / Public information

SWECO NORGE AS 
E39 Lyngdal vest - Kvinesdal v/Espen Motzfeldt 
Drange 
Postboks 80, Skøyen 
0212 LYSAKER 

Saksbeh./tlf.nr.: Rune Garberg/90080853 
Deres ref./Deres dato: Lyngdal: 4225 202107 | 
Kvinesdal: 4227 2021001/ 15.09.2021 
Vår ref.: 21/00954-5 
Vår dato: 22.10.2021 
 

  
 
   
 
   

Høringsuttalelse - Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 
- E39 Lyngdal vest - Kvinesdal 
Statnett viser til varsel datert 15.09.2021 om oppstart av reguleringsplanarbeid for E39 Lyngdal 
vest - Kvinesdal i Lyngdal og Kvinesdal kommuner. 

Nye Veier har satt i gang et planarbeid for å lage detaljreguleringsplan for framtidig E39 mellom 
Lyngdal vest og Kvinesdal på strekningen fra Røyskår til kommunegrensen mellom Kvinesdal og 
Flekkefjord. Strekningen er på ca. 25 km, og ny E39 vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerhet og 
knytte sammen felles bo- og arbeidsmarked i regionen. I tillegg skal fremtidig tunnel mot Øye 
utredes. Målet med planarbeidet er å finne den veikorridoren som totalt sett gir mest nytte for 
samfunnet.  

Statnett eier, drifter og utvikler det norske transmisjonsnettet – hovednettet i strømforsyningen. 
Transmisjonsnettet består av ca. 160 transformatorstasjoner og ca. 11000 km kraftledninger over 
hele Norge, foruten ledninger og sjøkabler til utlandet. 

Statnett eier og drifter følgende transmisjonsnettanlegg innenfor planområdet: 

- Feda transformatorstasjon 
- Kvinesdal transformatorstasjon 
- 525kV-ledningen Ertsmyra –Vollesfjord 
- 300 kV-ledningen Kvinesdal –Åna –Sira 
- 300 kV-ledningen Kvinesdal –Lista L1 og L2 
- 300 kV-ledningen Kvinesdal Feda1 (NorNed) 
- 300 kV-ledningen Feda – Fasekompensator 
- 420 kV-ledningen Kvinesdal – Kristiansand  
- 420 kV-ledningen Ertsmyra – Kvinesdal L1 og L2 
- 300 kV-ledningen Kvinesdal – Kleven  
- NorNed kabelforbindelse i Fedafjorden og inn til Feda transformatorstasjon  
- Landingsplass (anlegg på kai) for transformatortransport (overgang sjø til land) på kaia ved 

Tinfos jernverk A/S 

Vedlagt er et oversiktskart over anleggene. 

Vi gjør oppmerksom på at det innenfor planområdet må tas nødvendige hensyn til drift og utvikling 
av anleggene. Statnetts merknader følger under. 
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Felles for elektriske anlegg - inntegning i plankart  

Det foreslåtte planområdet berører alle de eksisterende transmisjonsnettledningene og 
transmisjonsnettkablene som innledningsvis er nevnt. Transmisjonsnettforbindelsene er bygget og 
drives i medhold av særskilt anleggskonsesjon gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), jf. energiloven § 3-1 første ledd.  

Anlegg bygget i medhold av anleggskonsesjon er i all hovedsak unntatt fra plan- og 
bygningslovens bestemmelser, og for slike anlegg kan det derfor ikke vedtas planbestemmelser 
eller vilkår som del av reguleringsplan for andre tema. Transmisjonsnettledninger skal derfor ikke 
inntegnes som et planformål i reguleringsplan. Anleggene skal i stedet innarbeides i plankartet 
som hensynssone med SOSI-kode H740 (båndlegging etter energiloven) og tilhørende 
reguleringsbestemmelser (plan- og bygningsloven § 11-8 d) / § 12-6). 
 
Statnett ber om at følgende reguleringsbestemmelse knyttes opp mot hensynssonen for 
transmisjonsnettanleggene: 

Det er ikke tillatt med ny bebyggelse innenfor hensynssonen. Alt anleggsarbeid og alle 
tiltak i terrenget innenfor hensynssonen skal på forhånd avklares med ledningseier.  

Hensynssonen bør være identisk med ledningsanleggets byggeforbudsbelte. Byggeforbudsbeltet 
tilhørende transmisjonsnettledningene er for 525 kV-ledningen Ertsmyra – Vollesfjord og 420 kV-
ledningene totalt 40 meter bredt, 20 meter målt horisontalt til hver side fra senter av ledningen. 
Videre er byggeforbudsbeltet for 300 kV-ledningene totalt 38 meter bredt, 19 meter målt horisontalt 
til hver side fra senter av ledningen, bortsett fra for fjordspennet på 300 kV-ledningene Kvinesdal – 
Lista 1 og 2 hvor det er 43 meter bredt for hver av ledningene for strekning fra Kvinesdal 
transformatorstasjon til og med første mast sør for Fedafjorden. Sør for Fedafjorden blir 
byggeforbudsbeltet for disse ledningene 38 meter bredt for hver av dem. 

I henhold til Forskrift om sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen skal all kabelføring unntas 
offentlighet. Sjøkabelsettet i Fedafjorden og videre kabling inn til Feda transformatorstasjon er 
derfor ikke inntegnet på vedlagte situasjonskart. Risikovurdering av fare for mistede objekt 
("dropped objects") fra installasjonsfartøy som skal arbeide nær kabler på Fedafjorden, inkludert 
forberedelser og etterarbeid, skal vektlegges spesielt av utbygger. En veiledende 
sikkerhetsavstand vil typisk være tilsvarende antall meter vanndyp på stedet. 

 

Planer for transmisjonsnettet 

Statnett arbeider kontinuerlig med tilrettelegging og tilknytning av nye kunder. For Kvinesdal 
stasjon er det konkret besluttet å øke transformeringen ned til Agder Energis 110 kV nett, og å 
temperaturoppgradere 300 kV-ledningene sørover mot Lista. På lengre sikt kan det bli aktuelt å 
spenningsoppgradere vår 300 kV-ledning mot Åna-Sira i nordvest.  Det er store forbruksplaner i 
området som ønsker nettilknytning i Kvinesdal stasjon. Stasjonen kan også være aktuell som 
tilknytningspunkt for ny havvindproduksjon. Totalt gir dette behov for økte arealer og utvidelser av 
eksisterende felt i Kvinesdal stasjon. Statnett vurderer det som sannsynlig med en utvidelse av 
Kvinesdal stasjon mot sørøst innenfor det som i dag allerede er Statnetts tomt. 

 



 
  

 
Side 3 av 6 

Åpen informasjon / Public information

 

Anleggsarbeid nært høyspentanlegg – 30 meters varslingsgrense 

Det må ikke iverksettes tiltak som medfører forringelse av adkomst til Statnetts anlegg. Det må 
heller ikke gjøres inngripen i terrenget som medfører endring av overdekningen over jordkabler, 
skade på mastejording eller oppfylling av terrenget som medfører redusert høyde opp til 
luftledningsanlegg. 

Arbeid nært spenningssatt anlegg, for eksempel sprengningsarbeid, anleggsarbeid og 
skogsarbeid, må skje på en måte som ikke gir fare for skade på personell eller Statnetts ledninger, 
maskiner og utstyr. 

Det er en varslingsplikt for slikt arbeid dersom det skal foregå nærmere enn 30 meter målt 
horisontalt fra nærmeste strømførende line. Statnett skal da kontaktes seinest 6 uker før planlagt 
oppstart av arbeidet, slik at befaring kan gjennomføres og avtale om aktuelle sikkerhetstiltak kan 
inngås. 

Det vises ellers til veiledning på Statnett sin hjemmeside; 

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/ 

samt publikasjonen "Anleggsmaskiner og elektriske anlegg" som finnes der.  

Statnett ber om at den sistnevnte publikasjonen følger det videre planarbeidet da denne illustrerer 
grunnlaget for vårt HMS-arbeid ved ledninger og kabler som er spenningssatt. 

Statnett ber om at ROS-analyse for planen/tiltaket gjennomføres med hensyn til transmisjonsnettet 
som kritisk infrastruktur. Analysen må behandle både gjennomføring og ferdig bygget anlegg.  

Nasjonal tungtransportberedskap og landingsplass på Tinfos jernverk A/S 

Statnett SF er gjennom energilovens forskrift om sikkerhet og beredskap i 
kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften) regulert til å inneha en nasjonal 
tungtransportberedskap for landets store transformatorer, uavhengig av selskap. Selve 
transporten står Statnett Transport AS for. Det vises i denne sammenheng til 
beredskapsforskriftens § 4-6.Nasjonal tungtransportberedskap. I denne står det blant 
annet at: 

Den nasjonale tungtransportberedskapen skal gjelde for ekstraordinære 
situasjoner, samt under beredskap og i krig. 

Av forskriftsteksten fremgår det at denne type transport er knyttet til nasjonal sikkerhet.

Statnett har etablert landingsplass for transformatortransport på kaia ved Tinfos jernverk 
A/S. Se påtegning på vedlagt kart. Det er derfor viktig at planene ikke hindrer Statnett 
tilkomst til denne. 

Er det spørsmål knyttet til transformatortransport og situasjonen her spesielt kan dere 
kontakte Statnett Transport ved Rune Flakk rune.flakk@statnett.no eller telefon 23 90 38 
79.

https://www.statnett.no/om-statnett/vart-hms-arbeid/arbeid-nar-hoyspentanlegg/


 
  

 
Side 4 av 6 

Åpen informasjon / Public information

Statnett ber om å få være høringspart i det videre planarbeidet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

   
 

Svein Erik Fjellstad Rune Garberg 
Avdelingsleder – Eiendom og rettigheter Seniorrådgiver 
 

 

 

Kopi: NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT NVE 
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Situasjonskart: Statnetts transmisjonsnettanlegg innenfor planområdet til detaljreguleringsplan for 
E39 Lyngdal Vest – Kvinesdal (sjø- og landkabler er vist på eget kart da disse er unntatt 
offentlighet). 
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Situasjonskart: Statnett landingsplass (anlegg på kai) for transformatortransport (overgang sjø til 
land) på kaia ved Tinfos jernverk A/S er markert med blå trekant. 
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Detaljregulering E39 Lyngdal vest - Kvinesdal: Høring av planprogram 
 
 
Forvaltningsutvalget har behandlet saken i møte 07.04.2022 sak 20/22 
 
Møtebehandling 
Forvaltningsutvalget fremmet følgende fellesforslag til vedtak: 
 

Nr. 1 
Kvinesdal kommune mener at forslag til planprogram gir et godt grunnlag for utarbeidelse 
av reguleringsplan og konsekvensutredning for ny E39 gjennom Kvinesdal. 
 
Nr. 2 
Kvinesdal kommune er positiv til at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland  
og vei/tunnel til Øyesletta og Havneområdet legges til grunn for videre optimalisering og 
detaljering av ny E39.  

  
Nr. 3 
Kvinesdal kommune ser store fordeler med en hel kryssløsning også på Oppofte. Dette 
alternativet oppfattes å bidra til en god trafikkavvikling for Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund 
kommuner, og vil også være gunstig for å utvikle næringsområdet på Oppofte. 
 
Nr. 4 
Skulle noe av eksisterende E-39 mellom Oppoftekrysset og Vatlandstunnelen kunne gjenbrukes, 
bør denne kobles sammen med Fv. 4091 med overskuddsmasse, slik at en får bort det bratteste 
partiet på fylkesveien og får en bedre veiforbindelse mellom Tjomsland og Oppofte. 
 
Nr. 5 
Kvinesdal kommune mener det er viktig at en kryssløsning omfatter kollektivknutepunkt og 
rasteplasser. 

 
Forvaltningsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt 
 
Votering 
Enstemmig vedtatt 
 
Forvaltningsutvalgets vedtak 
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Detaljregulering E39 Lyngdal vest - Kvinesdal: Høring av planprogram 

Forvaltningsutvalget har behandlet saken i møte 07.04.2022 sak 20/22 

Mtebehandling 
Forvaltningsutvalget fremmet følgende fellesforslag t i l  vedtak: 

Nr. 1 
Kvinesdal kommune mener at forslag t i l  planprogram gir et godt grunnlag for utarbeidelse 

av reguleringsplan og konsekvensutredning for ny E39 gjennom Kvinesdal. 

Nr. 2 

Kvinesdal kommune er positiv t i l  at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland 

og vei/tunnel t i l  Øyesletta og Havneområdet legges t i l  grunn for videre optimalisering og 
detaljering av ny E39. 

Nr. 3 
Kvinesdal kommune ser store fordeler med en hel kryssløsning også på Oppofte. Dette 
alternativet oppfattes å bidra til en god trafikkavvikling for Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund 

kommuner, og vil også være gunstig for å utvikle næringsområdet på Oppofte. 

Nr. 4 

Skulle noe av eksisterende E-39 mellom Oppoftekrysset og Vatlandstunnelen kunne gjenbrukes, 
bør denne kobles sammen med Fv. 4091 med overskuddsmasse, slik at en får bort det bratteste 
partiet på fylkesveien og får en bedre veiforbindelse mellom Tjomsland og Oppofte. 

Nr. 5 

Kvinesdal kommune mener det er viktig at en kryssløsning omfatter kollektivknutepunkt og 
rasteplasser. 

Forvaltningsutvalgets fellesforslag ble enstemmig vedtatt 

Votering 
Enstemmig vedtatt 

Forvaltningsutvalgets vedtak 
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Nr. 1 
Kvinesdal kommune mener at forslag til planprogram gir et godt grunnlag for utarbeidelse 
av reguleringsplan og konsekvensutredning for ny E39 gjennom Kvinesdal. 
 
Nr. 2 
Kvinesdal kommune er positiv til at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland  
og vei/tunnel til Øyesletta og Havneområdet legges til grunn for videre optimalisering og 
detaljering av ny E39.  

  
Nr. 3 
Kvinesdal kommune ser store fordeler med en hel kryssløsning også på Oppofte. Dette 
alternativet oppfattes å bidra til en god trafikkavvikling for Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund 
kommuner, og vil også være gunstig for å utvikle næringsområdet på Oppofte. 
 
Nr. 4 
Skulle noe av eksisterende E-39 mellom Oppoftekrysset og Vatlandstunnelen kunne gjenbrukes, 
bør denne kobles sammen med Fv. 4091 med overskuddsmasse, slik at en får bort det bratteste 
partiet på fylkesveien og får en bedre veiforbindelse mellom Tjomsland og Oppofte. 
 
Nr. 5 
Kvinesdal kommune mener det er viktig at en kryssløsning omfatter kollektivknutepunkt og 
rasteplasser. 
 

 
 

Nr. 1 
Kvinesdal kommune mener at forslag t i l  planprogram gir et godt grunnlag for utarbeidelse 

av reguleringsplan og konsekvensutredning for ny E39 gjennom Kvinesdal. 

Nr. 2 

Kvinesdal kommune er positiv t i l  at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland 

og vei/tunnel t i l  Øyesletta og Havneområdet legges t i l  grunn for videre optimalisering og 
detaljering av ny E39. 

Nr. 3 
Kvinesdal kommune ser store fordeler med en hel kryssløsning også på Oppofte. Dette 
alternativet oppfattes å bidra til en god trafikkavvikling for Kvinesdal, Flekkefjord og Farsund 

kommuner, og vil også være gunstig for å utvikle næringsområdet på Oppofte. 

Nr. 4 
Skulle noe av eksisterende E-39 mellom Oppoftekrysset og Vatlandstunnelen kunne gjenbrukes, 
bør denne kobles sammen med Fv. 4091 med overskuddsmasse, slik at en får bort det bratteste 

partiet på fylkesveien og får en bedre veiforbindelse mellom Tjomsland og Oppofte. 

Nr. 5 
Kvinesdal kommune mener det er viktig at en kryssløsning omfatter kollektivknutepunkt og 
rasteplasser. 
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Saksframlegg 

 

Detaljregulering E39 Lyngdal vest - Kvinesdal: Høring av planprogram 

 
Kommunedirektørens innstilling:  

Nr. 1 
Kvinesdal kommune mener at forslag til planprogram gir et godt grunnlag for utarbeidelse 
av reguleringsplan og konsekvensutredning for ny E39 gjennom Kvinesdal. 
 
Nr. 2 
Kvinesdal kommune er positiv til at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland  
og vei/tunnel til Øyesletta legges til grunn for videre optimalisering og detaljering av ny 
E39.  
 
Dersom videre optimalisering og detaljering skulle åpne for helt kryss på Oppofte, mener 
Kvinesdal kommune at det er viktig at kryssløsningen omfatter kollektivknutepunkt og 
rasteplasser. 

Vedlegg 
Saksutskrift - Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering E39 Lyngdal vest - 
Kvinesdal 

 
Saken kort fortalt 
Nye Veier har ansvaret for utbygging av ny E39 fra Kristiansand til Ålgård. Utarbeiding av 
detaljregulering for strekningen Lyngdal vest – Kvinesdal er en del av dette oppdraget. I 
september 2021 ble oppstart av reguleringsplanarbeidet varslet. Nå er forslag til planprogram 
sendt på høring. 
 
  

/ K v i n e s d a l  J o U N  

Arkivsak-dok. 21/00709-30 

Saksbehandler Nina Elise Nissestad 

Saksgang M t e d a t o  

Forvaltningsutvalget 07.04.2022 

Saksfra m legg 

Detaljregulering E39 Lyngdal vest - Kvinesdal: Høring av planprogram 

Kommunedirektørens innstilling: 

Nr. 1 
Kvinesdal kommune mener at forslag t i l  planprogram gir et godt grunnlag for utarbeidelse 

av reguleringsplan og konsekvensutredning for ny E39 gjennom Kvinesdal. 

Nr. 2 

Kvinesdal kommune er positiv t i l  at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland 

og vei/tunnel t i l  Øyesletta legges t i l  grunn for videre optimalisering og detaljering av ny 

E39. 

Dersom videre optimalisering og detaljering skulle åpne for helt kryss på Oppofte, mener 

Kvinesdal kommune at det er viktig at kryssløsningen omfatter kollektivknutepunkt og 

rasteplasser. 

Vedlegg 
Saksutskrift - Varsel om oppstart av planarbeid: Detaljregulering E39 Lyngdal vest - 
Kvinesdal 

Saken kort fortalt 
Nye Veier har ansvaret for utbygging av ny E39 fra Kristiansand t i l  Ålgård. Utarbeiding av 

detaljregulering for strekningen Lyngdal vest - Kvinesdal er en del av dette oppdraget. I 
september 2021 ble oppstart av reguleringsplanarbeidet varslet. Nå er forslag t i l  planprogram 

sendt på høring. 
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Bakgrunn 
Nye Veier har ansvaret for utbygging av ny E39 fra Kristiansand til Ålgård. Utarbeiding av 
detaljregulering for strekningen Lyngdal vest – Kvinesdal er en del av dette oppdraget. I 
september 2021 ble oppstart av reguleringsplanarbeidet varslet. Forvaltningsutvalget vedtok i 
møte den 21. oktober 2021, sak 79/21, høringsuttalelse til varsel om oppstart av 
reguleringsplanarbeidet, jf. vedlagt særutskrift av sak 79/21.  
 
Nå er det forslag til planprogram som er gjenstand for høring, før det fastsettes endelig av 
kommunestyrene i henholdsvis Lyngdal og Kvinesdal kommuner, se fremstilling av 
planprosessen under.  
 

 
 
Sammen med planprogrammet følger: 
 

• Varselbrev 
• Finsilingsrapport E39 Lyngdal vest – Kvinesdal: Vurdering av linjer og anbefalinger av 

linje for videre detaljering og regulering, datert 28.02.2022 
• Høringsuttalelser til varsel om oppstart med kommentarer 
• Sårbarhetsvurdering vannforekomster 
• Tilleggsvarsling datert 17.03.2022 ad. videre optimalisering og detaljering av anbefalt 

linje 
• Finsilingsrapport E39 Lyngdal vest – Kvinesdal: Vurdering av linjer og anbefalinger av 

linje for videre detaljering og regulering, revidert 16.03.2022: Kapittel 11 beskrivelse av 
omfang og muligheter i prosessen med videre optimalisering og detaljering av anbefalt 
linje 
 

Link til høringsdokumentene 
 
Høringsfristen er satt til 19.04.2022. 
 
Om planprogrammet 
Forslag til planprogram er i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven § 4-1, annet ledd og 
tar for seg: 
 

• Bakgrunn og mål for planarbeidet 
• Overordnede føringer (nasjonale, regionale og lokale) 
• Planprosessen og medvirkningsopplegget 

Bakgrunn 

Nye Veier har ansvaret for utbygging av ny E39 fra Kristiansand t i l  Ålgård. Utarbeiding av 

detaljregulering for strekningen Lyngdal vest - Kvinesdal er en del av dette oppdraget. I 
september 2021 ble oppstart av reguleringsplanarbeidet varslet. Forvaltningsutvalget vedtok i 

møte den 21. oktober 2021, sak 79/21, høringsuttalelse t i l  varsel om oppstart av 

reguleringsplanarbeidet, jf. vedlagt særutskrift av sak 79/21. 

Nå er det forslag t i l  planprogram som er gjenstand for høring, før det fastsettes endelig av 
kommunestyrene i henholdsvis Lyngdal og Kvinesdal kommuner, se fremstilling av 

planprosessen under. 
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Sammen med planprogrammet følger: 

• Varselbrev 

• Finsilingsrapport E39 Lyngdal vest - Kvinesdal: Vurdering av linjer og anbefalinger av 
linje for videre detaljering og regulering, datert 28.02.2022 

• Høringsuttalelser t i l  varsel om oppstart med kommentarer 

• Sårbarhetsvurdering vannforekomster 

• Tilleggsvarsling datert 17.03.2022 ad. videre optimalisering og detaljering av anbefalt 
linje 

• Finsilingsrapport E39 Lyngdal vest - Kvinesdal: Vurdering av linjer og anbefalinger av 
linje for videre detaljering og regulering, revidert 16.03.2022: Kapittel 11 beskrivelse av 

omfang og muligheter i prosessen med videre optimalisering og detaljering av anbefalt 

linje 

Link t i l  høringsdokumentene 

Høringsfristen er satt t i l  19.04.2022. 

Om planprogrammet 
Forslag t i l  planprogram er i samsvar med kravene i plan- og bygningsloven§ 4-1, annet ledd og 

tar for seg: 

• Bakgrunn og mål for planarbeidet 

• Overordnede føringer {nasjonale, regionale og lokale) 

• Planprosessen og medvirkningsopplegget 
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• Beskrivelse av dagens situasjon 
• Beskrivelse av anbefalt gjennomgående linje (linje 5 med kryss Frøytland) 
• KU (konsekvensutredningsprogrammet), herunder metodikk 
• Vedlegg (= finsilingsrapport) 

 
Planprogrammet angir hvilket linjealternativ som skal utredes og hvilke temaer som skal 
konsekvensutredes for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag.   
 
Anbefalt linje: Linje 5 med kryss på Frøytland 
Anbefalt gjennomgående linje vist med blått i situasjonskart under; linje 5 med kryss Frøytland. 
Situasjonskartet viser også anbefalt vei/tunnel til Øyesletta (alternativ midt). For en mer 
detaljert beskrivelse se kapittel 5 i forslag til planprogram, kapittel 6.3, 9.3 og 9.4 i 
finsilingsrapporten (revidert versjon). 
 

 
 
Det er viktig å merke seg at anbefalt gjennomgående linje, ikke må forstås som nøyaktige linje 
som vil være gjenstand for detaljregulering, men utgangspunktet for videre optimalisering og 
detaljering i neste fase; nemlig utforming av planforslag med KU.  
 
Konsekvensutredning (KU) 
Kapittel 6 i forslag til planprogrammet redegjør for utredningsmetodikk og utredningstemaer. 
Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser blir sammen med Miljødirektoratets 
veileder M1941 Konsekvensutredning for natur og miljø benyttet i arbeidet.  
 
KU vil omfatte både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser: 
 
 
 

Linje 5, kryss Frøytland
Gjenbruk 5,3 km
Lengde 30,78 km

• Beskrivelse av dagens situasjon 

• Beskrivelse av anbefalt gjennomgående linje {linje 5 med kryss Frøytland) 

• KU {konsekvensutredningsprogrammet), herunder metodikk 

• Vedlegg{= finsilingsrapport) 

Planprogrammet angir hvilket linjealternativ som skal utredes og hvilke temaer som skal 

konsekvensutredes for å gi et best mulig beslutningsgrunnlag. 

Anbefalt linje: Linje 5 med kryss pä Froytland 
Anbefalt gjennomgående linje vist med blått i situasjonskart under; linje 5 med kryss F ry t l and .  

Situasjonskartet viser også anbefalt vei/tunnel t i l  Øyesletta {alternativ midt). For en mer 

detaljert beskrivelse se kapittel 5 i forslag t i l  planprogram, kapittel 6.3, 9.3 og 9.4 i 
finsilingsrapporten {revidert versjon). 

Linje 5, kryss Frøytland 
Gjenbruk 5,3 km 
Lengde 30, 78 km 

Det er viktig å merke seg at anbefalt gjennomgående linje, ikke må forstås som nøyaktige linje 

som vil være gjenstand for detaljregulering, men utgangspunktet for videre optimalisering og 

detaljering i neste fase; nemlig utforming av planforslag med KU. 

Konsekvensutredning (KU) 

Kapittel 6 i forslag t i l  planprogrammet redegjør for utredningsmetodikk og utredningstemaer. 

Statens vegvesens håndbok V712 Konsekvensanalyser blir sammen med Miljødirektoratets 

veileder M1941 Konsekvensutredning for natur og miljø benyttet i arbeidet. 

KU vil omfatte både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser: 
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Prissatte fag Ikke-prissatte fag 
Trafikant- og transportbrukernytte 
Operatørnytte 
Budsjettvirkninger for det offentlige 
Ulykker 
Støy og luftforurensning 
Klimagassutslipp 
Skattekostnader 

Landskapsbilde 
Friluftsliv/by- og bygdeliv 
Naturmangfold 
Kulturarv 
Naturressurser 

 
I tillegg vil følgende utredninger bli gjennomført: 
 

• Virkningene på regional og lokal næringsutvikling 
• Risiko og sårbarhetsanalyse (krav for reguleringsplaner) 
• Ytre miljø – Miljøprogram og Miljøoppfølgingsplan (MOP) 
• CEEQUQL-sertifisering (sertifiseringsverktøy for miljø og bærekraft i prosjektet) 
• Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 
• Støyrapport til reguleringsplanen 

 
Videre optimalisering og detaljering av anbefalt linje 
I kapittel 11 i finsilingsrapporten (revidert versjon) fremkommer det at valgt linje for videre 
detaljering i endelig fastsatt planprogram, vil danne utgangspunktet for en tverrfaglig 
optimaliseringsprosess som skal resultere i et detaljert veianlegg for utarbeidelse av 
reguleringsplankart og KU.  
 
Som påpekt er geometrien i anbefalte linje foreløpig, men følgende forhold ligger fast: 
 

• Gjenbruk fra Tjomsland til og med Vatlandstunnelen 
• Fjordkryss mot Skarpenes  
• Kryss på Frøytland 

 
Som en del av optimaliseringsprosessen vil det bli jobbet med forbedringer gjennom hele 
planområdet. Det skal vurderes forbedringer både sidelengs og i høyde for hovedlinje, sideveier 
og atkomster. Det er verdt å merke seg at konsekvensene av de ulike sideveiene og kryssene 
skal vurderes opp mot det fremtidige trafikantbehovet i området, og dersom det viser seg 
fordelaktig, kan sideveier og kryss bli tatt bort, lagt til eller justert.   
 
På nåværende tidspunkt er det allerede identifisert områder og deler av veianlegget som skal 
vurderes nærmere. Disse er: 
 

• Lokalvei mellom Frøytland og Birkeland: Lokalveien skal vurderes opp mot ulike 
kryssløsninger på Oppofte. Det vil bli foretatt en totalvurdering om lokalveien kan 
erstattes med et kryss på Oppofte. Både halvt og helt kryss vil bli vurdert som erstatning 
for lokalveien. Vurderinger så langt tilsier at det kan ha en samlet positiv effekt for ikke-
prissatte verdier, kostnader og trafikkavvikling.  
 

• Endret trasé for vei og tunell til Øyesletta: Det skal gjøres vurderinger av plassering av 
tunnelportal og trasé for vei og tunnel til Øyesletta. Foreløpig er ett alternativ vurder, jf. 

Prissatte f ag Ikke-prissatte fag 
Trafikant- og transportbrukernytte Landskapsbilde 
Operatørnytte Friluftsliv/by- og bygdeliv 

Budsjettvirkninger for det offentlige Naturmangfold 
Ulykker Kulturarv 

Støy og luftforurensning Naturressurser 
Klimagassutslipp 
Skattekostnader 

I tillegg vil følgende utredninger bli gjennomført: 

• Virkningene på regional og lokal næringsutvikling 

• Risiko og sårbarhetsanalyse {krav for reguleringsplaner) 

• Ytre milj - Milj@program og M i l j o p p f l g i n g s p l a n  (MOP) 

• CEEQUQL-sertifisering (sertifiseringsverkty for miljø og bærekraft i prosjektet) 

• Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

• Støyrapport t i l  reguleringsplanen 

Videre optimalisering og detaljering av anbefalt linje 
I kapittel 11 i finsilingsrapporten {revidert versjon) fremkommer det at valgt linje for videre 

detaljering i endelig fastsatt planprogram, vil danne utgangspunktet for en tverrfaglig 

optimaliseringsprosess som skal resultere i et detaljert veianlegg for utarbeidelse av 

reguleringsplankart og KU. 

Som påpekt er geometrien i anbefalte linje foreløpig, men følgende forhold ligger fast: 

• Gjenbruk fra Tjomsland t i l  og med Vatlandstunnelen 

• Fjordkryss mot Skarpenes 

• Kryss pä F r y t l and  

Som en del av optimaliseringsprosessen vil det bli jobbet med forbedringer gjennom hele 

planområdet. Det skal vurderes forbedringer både sidelengs og i høyde for hovedlinje, sideveier 
og atkomster. Det er verdt å merke seg at konsekvensene av de ulike sideveiene og kryssene 

skal vurderes opp mot det fremtidige trafikantbehovet i området, og dersom det viser seg 

fordelaktig, kan sideveier og kryss bli tatt  bort, lagt t i l  eller justert. 

På nåværende tidspunkt er det allerede identifisert områder og deler av veianlegget som skal 

vurderes nærmere. Disse er: 

• Lokalvei mellom Frøytland og Birkeland: Lokalveien skal vurderes opp mot ulike 

kryssløsninger på Oppofte. Det vil bli foretatt en totalvurdering om lokalveien kan 
erstattes med et kryss på Oppofte. Både halvt og helt kryss vil bli vurdert som erstatning 

for lokalveien. Vurderinger så langt tilsier at det kan ha en samlet positiv effekt for ikke- 

prissatte verdier, kostnader og trafikkavvikling. 

• Endret trase for vei og tunell til Øyesletta: Det skal gjøres vurderinger av plassering av 

tunnelportal og trase for vei og tunnel til Dyesletta. Forelpig er ett alternativ vurder, jf. 
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situasjonskart under. Alternativet vil gi kortere tunnel og mindre konsekvenser for 
bebyggelsen.  
 

 
 

• Nye felt for E39 både nord og sør for dagens E39, ulike alternativer for lokalveien 
Dragedalen og kryssing av E39: På strekningen fra Tjomsland til Rørdal, og gjennom 
Vatlandstunnelen skal eksisterende E39 gjenbrukes. I denne forbindelse skal plassering 
av to nye kjørefelt nord for eller sør for dagens vei, eller en mellomting vurderes. 
Plassering av nytt parallelt tunnelløp skal vurderes på begge sider av Vatlandstunnelen. 
Ny trasé på strekningen Tjomsland til Vatlandstunnelen, vil ha konsekvenser for 
plassering og utforming av lokalveien Dragedalen og atkomstveier til eiendommer. Nå er 
lokalveien vist med kryssing over ny E39 ved Ytre Tjomslandsvann, men det eksakte 
kryssingsstedet skal vurderes videre, se situasjonskart under. Endelig plassering vil være 
avhengig av grunnforhold, kulturminner, andre veier og atkomster og ikke-prissatte 
verdier.  

 

 
 
Vurdering 
Etter kommunedirektørens vurdering er forslag til planprogram i samsvar med plan- og 
bygningsloven § 4-1, annet ledd, og bør gi et godt grunnlag for utarbeiding av reguleringsplan 
med KU.  
 

situasjonskart under. Alternativet vil gi kortere tunnel og mindre konsekvenser for 

bebyggelsen. 

• Nye felt for E39 både nord og sør for dagens E39, ulike alternativer for lokalveien 
Dragedalen og kryssing av E39: På strekningen fra Tjomsland t i l  Rørdal, og gjennom 
Vatlandstunnelen skal eksisterende E39 gjenbrukes. I denne forbindelse skal plassering 

av to nye kjørefelt nord for eller sør for dagens vei, eller en mellomting vurderes. 
Plassering av nytt parallelt tunnelløp skal vurderes på begge sider av Vatlandstunnelen. 

Ny trase på strekningen Tjomsland t i l  Vatlandstunnelen, vil ha konsekvenser for 

plassering og utforming av lokalveien Dragedalen og atkomstveier t i l  eiendommer. Nå er 

lokalveien vist med kryssing over ny E39 ved Ytre Tjomslandsvann, men det eksakte 

kryssingsstedet skal vurderes videre, se situasjonskart under. Endelig plassering vil være 

avhengig av grunnforhold, kulturminner, andre veier og atkomster og ikke-prissatte 

verdier. 

Vurdering 
Etter kommunedirektørens vurdering er forslag t i l  planprogram i samsvar med plan- og 

bygningsloven § 4-1, annet ledd, og bør gi et godt grunnlag for utarbeiding av reguleringsplan 

med KU. 
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Konsekvensutredningsprogrammet, herunder metodikk og utredningstemaer, fremstår 
gjennomarbeidet og helhetlig, og bør danne et godt utgangspunkt for å sikre at hensynet til 
miljø og samfunnet blir vurdert og ivaretatt i prosjektet, herunder avbøtende tiltak.  
 
Kommunedirektøren mener at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland og vei/tunnel til 
Øyesletta bør legges til grunn for videre optimalisering og detaljering av ny E39 gjennom 
Kvinesdal. I forvaltningssak 79/21 ble det tatt til orde for at det burde være åpning for å 
vurdere regulering av mer enn en linje. Basert på finsilingsrapporten og ut fra de som blir 
direkte berørt av veganlegget, finner ikke kommunedirektøren at dette lengre er å anbefale.  
 
Når det gjeldet optimalisering og detaljering av lokalvei Frøytland-Birkeland vs. helt/halvt kryss 
på Oppofte, er det kommunedirektørens vurdering at for Listerregionen som helhet, vil et helt 
kryss på Oppofte være gunstig om det kan realiseres. Kryssløsningen bør i så fall ta høyde for 
etablering av kollektivknutepunkt og rasteplasser.  
 
Kommunedirektøren ser det som positivt at det jobbes videre med optimalisering av traséen 
for vei og tunnel til Øyesletta.  
 
Konklusjon 
Etter kommunedirektørens vurdering vil forslag til planprogram gi et godt grunnlag for 
utarbeiding av reguleringsplan og KU.  
 
Kommunedirektøren er positiv til at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland og vei/tunnel til 
Øyesletta legges til grunn for videre optimalisering og detaljering av ny E39 gjennom Kvinesdal. 
Dersom videre optimalisering og detaljering skulle åpne for helt kryss på Oppofte er det viktig 
at kryssløsningen også omfatter kollektivknutepunkt og rasteplasser.  

Konsekvensutredningsprogrammet, herunder metodikk og utredningstemaer, fremstår 
gjennomarbeidet og helhetlig, og bør danne et godt utgangspunkt for å sikre at hensynet t i l  

miljø og samfunnet blir vurdert og ivaretatt i prosjektet, herunder avbøtende tiltak. 

Kommunedirektøren mener at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland og vei/tunnel t i l  
Øyesletta bør legges t i l  grunn for videre optimalisering og detaljering av ny E39 gjennom 

Kvinesdal. I forvaltningssak 79/21 ble det tatt  t i l  orde for at det burde være åpning for å 
vurdere regulering av mer enn en linje. Basert på finsilingsrapporten og ut fra de som blir 

direkte berørt av veganlegget, finner ikke kommunedirektøren at dette lengre er å anbefale. 

Når det gjeldet optimalisering og detaljering av lokalvei Frøytland-Birkeland vs. helt/halvt kryss 

på Oppofte, er det kommunedirektørens vurdering at for Listerregionen som helhet, vil et helt 

kryss på Oppofte være gunstig om det kan realiseres. Kryssløsningen bør i så fall ta høyde for 
etablering av kollektivknutepunkt og rasteplasser. 

Kommunedirektøren ser det som positivt at det jobbes videre med optimalisering av traseen 

for vei og tunnel t i l  Øyesletta. 

Konklusjon 

Etter kommunedirektørens vurdering vil forslag t i l  planprogram gi et godt grunnlag for 

utarbeiding av reguleringsplan og KU. 

Kommunedirektøren er positiv t i l  at anbefalt linje 5 med kryss på Frøytland og vei/tunnel t i l  
Øyesletta legges t i l  grunn for videre optimalisering og detaljering av ny E39 gjennom Kvinesdal. 

Dersom videre optimalisering og detaljering skulle åpne for helt kryss på Oppofte er det viktig 

at kryssløsningen også omfatter kollektivknutepunkt og rasteplasser. 
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1 Formannskapet 07.04.2022 25/22 
 
 
 
E39 Lyngdal vest- Kvinesdal- høring planprogram 
 
 
Formannskapet har behandlet saken i møte 07.04.2022 sak 25/22 
 
Møtebehandling 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag:  
 
«1. Farsund kommune er positive til at delstrekningen Lyngdal vest – Kvinesdal har fokus på gjenbruk av 
mest mulig eksisterende veg, der dette er hensiktsmessig, for å få til god trafikksikkerhet og med gode 
avkjøringer til alle kommuner i vestre del av Agder.  
 
2. Om det foretrukne alternativ 5 velges vil vi kreve at krysset Opofte med avkjøring til Farsund/Lista 
utbygges til fullt 4-feltskryss med avkjøring/påkjøring i begge retninger.  
Farsund kommune kan ikke akseptere en løsning der det ikke vil være mulig å komme østover uten å 
måtte kjøre til en ny kryssløsning vest for Feda.  
Nordvestre del av vår kommune, samt østgående tungtransport fra vår kommune, vil i fall det ikke 
bygges fullt 4-feltskryss på Opofte får en omkjøringsvei på fra 10-15 km.  
Farsund kommune kan ikke akseptere en slik løsning.  
 
3. Farsund kommune vil be om at det i tillegg til fullt 4-feltskryss på Opofte også tilrettelegges for 
pendlerparkering og kollektivtilbud i krysningspunktet med Fv465.» 
 
 
Votering 
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og formannskapets fellesforslag ble 
formannskapets forslag enstemmig vedtatt.  
 
Formannskapets vedtak  
1. Farsund kommune er positive til at delstrekningen Lyngdal vest – Kvinesdal har fokus på gjenbruk av 
mest mulig eksisterende veg, der dette er hensiktsmessig, for å få til god trafikksikkerhet og med gode 
avkjøringer til alle kommuner i vestre del av Agder.  
 
2. Om det foretrukne alternativ 5 velges vil vi kreve at krysset Opofte med avkjøring til Farsund/Lista 
utbygges til fullt 4-feltskryss med avkjøring/påkjøring i begge retninger.  

Saksprotokoll 

Arkivsak-dok. 

Saksbehandler 

22/00664 
August Bernt Salvesen 

Behandlet av Møtedato Saknr 

l Formannskapet 07.04.2022 25/22 

E39 Lyngdal vest- Kvinesdal- høring planprogram 

Formannskapet har behandlet saken i møte 07.04.2022 sak 25/22 

Mtebehandling 
Formannskapet fremmet følgende fellesforslag: 

«1. Farsund kommune er positive til at delstrekningen Lyngdal vest - Kvinesdal har fokus på gjenbruk av 
mest mulig eksisterende veg, der dette er hensiktsmessig, for å få til god trafikksikkerhet og med gode 
avkjøringer til alle kommuner i vestre del av Agder. 

2. Om det foretrukne alternativ 5 velges vil vi kreve at krysset Opofte med avkjøring til Farsund/Lista 
utbygges til fullt 4-feltskryss med avkjøring/påkjøring i begge retninger. 
Farsund kommune kan ikke akseptere en løsning der det ikke vil være mulig å komme østover uten å 
måtte kjøre til en ny kryssløsning vest for Feda. 
Nordvestre del av vår kommune, samt østgående tungtransport fra vår kommune, vil i fall det ikke 
bygges fullt 4-feltskryss på Opofte får en omkjøringsvei på fra 10-15 km. 
Farsund kommune kan ikke akseptere en slik løsning. 

3. Farsund kommune vil be om at det i tillegg til fullt 4-feltskryss på Opofte også tilrette/egges for 
pendlerparkering og kollektivtilbud i krysningspunktet med Fv465.» 

Votering 
Ved alternativ votering mellom rådmannens innstilling og formannskapets fellesforslag ble 
formannskapets forslag enstemmig vedtatt. 

Formannskapets vedtak 
l. Farsund kommune er positive t i l  at delstrekningen Lyngdal vest - Kvinesdal har fokus på gjenbruk av 

mest mulig eksisterende veg, der dette er hensiktsmessig, for å få t i l  god trafikksikkerhet og med gode 
avkjøringer t i l  alle kommuner i vestre del av Agder. 

2. Om det foretrukne alternativ 5 velges vil vi kreve at krysset Opofte med avkjøring t i l  Farsund/Lista 
utbygges t i l  fullt 4-feltskryss med avkjøring/påkjøring i begge retninger. 
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Farsund kommune kan ikke akseptere en løsning der det ikke vil være mulig å komme østover uten å 
måtte kjøre til en ny kryssløsning vest for Feda.  
Nordvestre del av vår kommune, samt østgående tungtransport fra vår kommune, vil i fall det ikke 
bygges fullt 4-feltskryss på Opofte får en omkjøringsvei på fra 10-15 km.  
Farsund kommune kan ikke akseptere en slik løsning.  
 
3. Farsund kommune vil be om at det i tillegg til fullt 4-feltskryss på Opofte også tilrettelegges for 
pendlerparkering og kollektivtilbud i krysningspunktet med Fv465. 
 
 

Farsund kommune kan ikke akseptere en løsning der det ikke vil være mulig å komme østover uten å 
måtte kjøre t i l  en ny kryssløsning vest for Feda. 

Nordvestre del av vår kommune, samt østgående tungtransport fra vår kommune, vil i fall det ikke 
bygges fullt 4-feltskryss pä Opofte får en omkjøringsvei på fra 10-15 km. 

Farsund kommune kan ikke akseptere en slik løsning. 

3. Farsund kommune vil be om at det i tillegg til fullt 4-feltskryss på Opofte også tilrettelegges for 

pendlerparkering og kollektivtilbud i krysningspunktet med Fv465. 
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1 Bystyret 07.04.2022 17/22 
 
 
 
Høring av planprogram for reguleringsplan - E39 Lyngdal vest - Kvinesdal 
 
 
Bystyret har behandlet saken i møte 07.04.2022 sak 17/22 
 
Møtebehandling 
SV v/Steinar Dyrli fremmet følgende forslag til nye pkt. 1, 2 og 3: 
« 

1. Flekkefjord kommune mener at en samlet vurdering av framkommelighet, trafikkmengde, 
trafikksikkerhet, samfunnsøkonomi, CO» utslipp og belastning på kultur- og naturmiljø tilsier at 
strekningen Lyngdal-Ålgård bør bygges ut som en 2-3 feltsvei med midtdeler og 90 km/t. 

2. Flekkefjord kommune går inn for så mye gjenbruk som mulig og at ny vei heller bør legges i 
tunell enn å rasere kultur- og naturlandskap 

3. Flekkefjord kommune går inn for gjenbruk av traseen fra Opofte til Birkeland, med fullt kryss på 
Birkeland. 

» 
 
Votering 
Det ble votert punktvis over SV sitt forslag som fikk følgende resultat: 
Pkt. 1.: Falt med 32 mot 3 st. (SV – R). 
Pkt. 2.: Falt med 32 mot 3 st. (SV – R). 
Pkt. 3.: Falt med 32 mot 3 st. (SV – R). 
 
Til slutt ble det votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt. 
Bystyrets vedtak  

1. Flekkefjord kommune mener at regulering av ny E39 gjennom Kvinesdal kommune må 
sikre en trafikksikker og effektiv av- og påkjøring til Flekkefjord. Det er ikke en 
tilfredsstillende løsning med en av- og påkjøring til Flekkefjord som går via Øye.  

2. Flekkefjord kommune mener at dersom anbefalt linje velges, må ny tilførselsveg til 
Frøytland kobles sammen med minimum rundkjøring til dagens E39. Samtidig må det 
planlegges for et godt kollektivtilbud med pendlerparkering ved Frøytland. Dette 
innebærer kollektivholdeplasser for ekspressbusser og lokal – og regionale busser samt 
pendler- /innfartsparkeringer. 

3. Dersom tilførselsvegen mellom Birkeland og Frøytland tas ut av planen, forutsetter 
Flekkefjord kommune at det bygges fullt kryss på Opofte og med samme kollektivtilbud og 
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Mtebehandl ing  
SV v/Steinar Dyri i fremmet følgende forslag t i l  nye pkt. l, 2 og 3: 
(( 

l. Flekkefjord kommune mener at en samlet vurdering av framkommelighet, trafikkmengde, 

trafikksikkerhet, samfunnsøkonomi, CO» utslipp og belastning på kultur- og naturmiljø tilsier at 
strekningen Lyngdal-Ålgård bør bygges ut som en 2-3 feltsvei med midtdeler og 90 km/t. 

2. Flekkefjord kommune går inn for så mye gjenbruk som mulig og at ny vei heller bør legges i 
tunell enn å rasere kultur- og naturlandskap 

3. Flekkefjord kommune går inn for gjenbruk av traseen fra Opofte t i l  Birkeland, med fullt kryss på 

Birkeland. 

Votering 
Det ble votert punktvis over SV sitt forslag som fikk følgende resultat: 
Pkt. l.: Falt med 32 mot 3 st. (SV - R). 
Pkt. 2.: Falt med 32 mot 3 st. (SV- R). 

Pkt. 3.: Falt med 32 mot 3 st. (SV- R). 

Til slutt ble det votert over rådmannens innstilling som ble enstemmig vedtatt. 

Bystyrets vedtak 
l. Flekkefjord kommune mener at regulering av ny E39 gjennom Kvinesdal kommune må 

sikre en trafikksikker og effektiv av- og påkjøring t i l  Flekkefjord. Det er ikke en 
tilfredsstillende løsning med en av- og påkjøring t i l  Flekkefjord som går via Øye. 

2. Flekkefjord kommune mener at dersom anbefalt linje velges, må ny tilførselsveg til 
Froytland kobles sammen med minimum rundkjøring t i l  dagens E39. Samtidig må det 

planlegges for et godt kollektivtilbud med pendlerparkering ved Frøytland. Dette 
innebærer kollektivholdeplasser for ekspressbusser og lokal - og regionale busser samt 

pendler- /innfartsparkeringer. 

3. Dersom tilførselsvegen mellom Birkeland og Frøytland tas ut av planen, forutsetter 
Flekkefjord kommune at det bygges fullt kryss på Opofte og med samme kollektivtilbud og 

l 



 
 

 2 

pendlerparkering som nevnt for Frøytland. Flekkefjord kommune støtter ikke et halvt 
kryss på Opofte. 

 

pendlerparkering som nevnt for Frøytland. Flekkefjord kommune støtter ikke et halvt 
kryss på Opofte. 
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Arkivsak-dok. 21/03661-6

Saksbehandler Tor Hallvard Taxerås

Saksgang Møtedato

Bystyret 07.04.2022           

  

Saksframlegg

Høring av planprogram for reguleringsplan - E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Rådmannens innstilling:

1. Flekkefjord kommune mener at regulering av ny E39 gjennom Kvinesdal kommune må 

sikre en trafikksikker og effektiv av- og påkjøring til Flekkefjord. Det er ikke en 

tilfredsstillende løsning med en av- og påkjøring til Flekkefjord som går via Øye. 

2. Flekkefjord kommune mener at dersom anbefalt linje velges, må ny tilførselsveg til 

Frøytland kobles sammen med minimum rundkjøring til dagens E39. Samtidig må det 

planlegges for et godt kollektivtilbud med pendlerparkering ved Frøytland. Dette 

innebærer kollektivholdeplasser for ekspressbusser og lokal – og regionale busser samt 

pendler- /innfartsparkeringer.

3. Dersom tilførselsvegen mellom Birkeland og Frøytland tas ut av planen, forutsetter 

Flekkefjord kommune at det bygges fullt kryss på Opofte og med samme kollektivtilbud og 

pendlerparkering som nevnt for Frøytland. Flekkefjord kommune støtter ikke et halvt 

kryss på Opofte.

Vedlegg

Høringsbrev - høring av planprogram og anbefalt linje for ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Finsilingsrapport - E39 Lyngdal vest - Kvinesdal, rev.02

Anbefalt linje og planomriss 314677_1_0

Tilleggsvarsling til planprogram og anbefalt linje for ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal



Saken kort fortalt

Formålet med planarbeidet er å lage detaljreguleringsplan for fremtidig E39 mellom Lyngdal vest og 

Kvinesdal på strekningen mellom Røyskår og kommunegrensen mellom Kvinesdal og Flekkefjord. 

Strekningen er på 25 km og vil korte ned reisetiden, bedre trafikksikkerheten og knytte sammen felles 

bo- og arbeidsmarked i regionen, som nærmere beskrevet i varselet. I tillegg skal framtidig tilførselsveg 

mot Øye utredes. Målet med planarbeidet er å finne den veg korridoren som totalt sett gir mest nytte 

for samfunnet. 

Nye Veier AS varslet oppstart av detaljregulering for ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal den 15.09.2021, 

etter plan- og bygningslovens § 12-1 og § 12-8. Planarbeidet utløser krav om konsekvensutredning etter 

forskrift om konsekvensutredninger § 6.I den forbindelse ble det den 28.02.2022 sendt ut forsalg til 

planprogram på høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 4-1. Sammen med 

planprogrammet sendes også finsilingsrapporten, som vurderer aktuelle veglinjer. Nye Veier AS ønsker 

innspill fra berørte myndigheter innen 19.04.2022. 

Planprosess

Det er lagt opp til en todelt medvirkning i oppstartsfasen. Første del omhandlet selve oppstartsvarselet 

samt høring av forsalg til alternative linjer i Grovsilingsrapporten. 

Flekkefjord kommuen uttaler seg i denne saken som nabokommunen til planområdet og som senere 

berørt kommune i forbindelse med den videre detaljplanleggingen av E39 videre inn i Flekkefjord. 

Lyngdal og Kvinesdal kommuner skal fastsette planprogrammet etter plan- og bygningslovens § 4-1. 

Flekkefjord kommuen har nå mottatt andre del, som omhandler høring av planprogram og rangering av 

ulike linjer som beskrevet i Finsilingsrapporten (vedlagt). 

Planprosessen er skjematisk fremstilt i figuren under. Forslag til detaljregulering er planlagt sendt på 

høring og offentlig ettersyn innen utgangen av 2022. Da vil Flekkefjord igjen få mulighet til å medvirke. 

Figur: tidslinje planprosess etter høring av planprogram, tidsrom for optimalisering av veglinje.



Vurdering

Nye Veier har gjennomført en storstilt silingsprosess hvor mange veglinjer er blitt vurdert. Vurderinger 

og anbefalinger fremgår av vedlagt finsilingsrapport. I forslag til planprogram anbefales linje 5 (blå linje) 

med planskilt kryss på Frøytland og med tilførselsveg til både Øye og til dagens E39 ved Birkeland (se 

utklipp under). 

Flekkefjord kommune mener at regulering av ny E39 gjennom Kvinesdal kommune må sikre en 

trafikksikker og effektiv av- og påkjøring til Flekkefjord. Det er ikke en tilfredsstillende løsning med en 

av- og påkjøring til Flekkefjord som går via Øye. 

Flekkefjord kommune mener at dersom anbefalt linje velges, må ny tilførselsveg til Frøytland kobles 

sammen med minimum rundkjøring til dagens E39. Samtidig må det planlegges for et godt 

kollektivtilbud med pendlerparkering ved Frøytland. Dette innebærer kollektivholdeplasser for 

ekspressbusser og lokal – og regionale busser samt pendler- /innfartsparkeringer. 

Ivaretagelse av den lokale- og regionale beredskapen, herunder sykehus, brann, politi og ambulanse, 

betinger fulle kryss-løsninger.

Optimalisering

Nye Veier har sendt ut et tilleggsvarsel den 17.03.2022 om videre optimalisering og detaljering av 

anbefalt linje. Dette omtales også nærmere i nytt kapittel (11) i revidert finsilingsrapport. 

Nye Veier ønsker innspill på hvordan berørte ser på å erstatte tilførselsvegen mellom Frøytland og 

dagens E39 ved Birkeland, med et nytt kryss på Opofte. De utreder både halvt og helt kryss (se utklipp 



under) Nye Veier skriver at foreløpige vurderinger tyder på at dette kan ha en samlet positiv effekt, både 

for ikke-prissatte verdier, kostnader og trafikkavvikling.

For Flekkefjord vil dette innebære at koblingen mellom dagens E39 og ny E39 vil skje på Opofte, og ikke 

på Frøytland, slik anbefalt linje 5 viser. Selv om Opofte ligger øst for Fedafjorden, vil et kryss på Opofte 

gi den raskeste reiseruten østover, siden alternativet om Frøytland er om lag 3 km lengre. For reisende 

til Kvinesdal og Farsund vil dagens vegsystem fortsatt være det raskeste alternativet. 

Dersom tilførselsvegen mellom Birkeland og Frøytland tas ut av planen, forutsetter Flekkefjord 

kommune at det bygges fullt kryss på Opofte og med samme kollektivtilbud og pendlerparkering som  

nevnt for Frøytland. Flekkefjord kommune støtter ikke et halvt kryss på Opofte.

I figuren under vises halvt og helt kryss på Opofte. 



Konklusjon:

Flekkefjord kommune mener at regulering av ny E39 gjennom Kvinesdal kommune må sikre en 

trafikksikker og effektiv av- og påkjøring til Flekkefjord. Det er ikke en tilfredsstillende løsning med en 

av- og påkjøring til Flekkefjord som går via Øye.

Flekkefjord kommune mener at dersom anbefalt linje velges, må ny tilførselsveg til Frøytland kobles 

sammen med minimum rundkjøring til dagens E39. Samtidig må det planlegges for et godt 

kollektivtilbud med pendlerparkering ved Frøytland. Dette innebærer kollektivholdeplasser for 

ekspressbusser og lokal – og regionale busser samt pendler- /innfartsparkeringer.

Dersom tilførselsvegen mellom Birkeland og Frøytland tas ut av planen, forutsetter Flekkefjord 

kommune at det bygges fullt kryss på Opofte og med samme kollektivtilbud og pendlerparkering som 

nevnt for Frøytland. Flekkefjord kommune støtter ikke et halvt kryss på Opofte.
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Høringsuttalelse til planprogram og anbefaling av linje for ny E39 Lyngdal 
vest - Kvinesdal - Lyngdal og Kvinesdal kommuner - Agder fylke 
Vi viser til brev av 28. februar 2022 vedrørende høring av planprogram for E39 Lyngdal 
vest – Kvinesdal og tilhørende finsilingsrapport. Finsilingsrapporten anbefaler at «linje 5 - 
Frøytland» legges til grunn for videre planlegging. Vi viser også til vårt brev av 12. oktober 
2021 hvor vi har gitt innspill varsel om oppstart av dette planarbeidet. 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny E39 på strekningen. Planen utløser 
krav til konsekvensutredning da den vil kunne få virkninger for miljø og samfunn.  
Grunnlaget for Kystverkets engasjement i planarbeidet  
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt 
forurensning.  
Kystverket tar ansvar for sjøveien og produserer viktige fellesgoder for samfunnet. Det 
overordnede målet for den nasjonale transportpolitikken er et transportsystem som er 
sikkert, fremmer verdiskaping og bidrar til omstilling til lavutslippsamfunnet. Kystverket er 
gitt i oppdrag å bidra til å utvikle et helhetlig transportsystem. 
Et velfungerende sjøtransportssystem bestående av farleder, havner og havneterminaler er 
svært viktig for næringsutvikling langs kysten, og for at norske bedrifter kan inngå i større 
handels- og produksjonsnettverk.  
Innspill fra Kystverket  
Planområdet omfatter indre del av Fedafjorden hvor dagens E39 kysser Fedafjorden i bro 
med 50 m vertikal klaring (seilingshøyde). Fedafjorden er registrert som biled og trafikkeres 
av nyttefartøy som anløper Green Yard AS, Eramet Norway Kvinesdal AS og Kleven Kai, 
som alle er ISPS havneanlegg. Det er etablert navigasjonsinnretninger i planområdet. 
Prosjektet innebærer etablering av en ny bro over Fedafjorden, og kryssing av Fedafjorden 
er trukket frem som en av utfordringene som skal løses gjennom planarbeidet, jf. pkt. 1.2 i 
forslag til planprogram.  
Det går frem av finsilingsrapportens kap. 7.2.4 at det er to alternativer for kryssing av 
Fedafjorden, ved Naudenes (ved dagens bro) og ved Skarpnes, og at valg av løsning er 



 Side 2 

avhengig av linjevalgene som blir gjort i delstrekningene på hver side av fjorden. Det går 
frem at det vil bli vurdert ulike brotyper. 
I vårt brev av 12. oktober 2021 viste vi til at etablering av en ny bro over Fedafjorden vil 
kunne påvirke sikkerheten og ferdselen i Fedafjorden. I dokumentet «Høringsuttalelser til 
varsel om planoppstart» har Nye Veier vurdert Kystverkets innspill og svart «Ny bru over 
Fedafjorden vil ha samme seilingshøyde som eksisterende bru, så den nye brua vil ikke 
påvirke skipstrafikken.» 
Kystverket finner det positivt at ny bro over Fedafjorden planlegges med lik vertikal klaring 
som eksisterende bro. Vi gjør oppmerksom på at eventuelle konstruksjoner i fjorden vil 
kunne påvirke sikkerheten og ferdselen i farvannet. Vi forventer at planarbeidet utreder og 
beskriver eventuelle konsekvenser for skipstrafikken.  
Kystverket forutsetter at en ny bro over Fedafjorden ikke fører til begrensinger for 
skipstrafikken i Fedafjorden.  
Vi gjør oppmerksom på at etablering av broer over farvann krever tillatelse fra Kystverket 
etter havne- og farvannsloven.  
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Jan Morten Hansen 

 
 
 
 
Tanya Boye Worsley 

avdelingsleder seniorrådgiver 
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Medvirkningsportalen 19.04.2022 

 

Det bør nå vurderes en lang tunell fra øst for Høgåsen i Høilandsdalen Ca. pel 1400-1500) frem til 

Drangsland/ Tjomsland for å skjerme landbruksjorda og bebyggelsen i vestre del av Høilandsdalen. 

Dette vil igjen sikre viktige viltpassasjer fremover, noe som ikke er ivaretatt godt nok i forrige 

prosjekt (Herdal-Røisgård). 

 

Jan Kristensen, ordfører Lyngdal kommune 
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UTTALELSE TIL PLANPROGRAM OG ANBEFALING AV LINJE FOR NY E39 LYNGDAL 
VEST - KVINESDAL. 
 
Det vises til brev fra Nye Veier/Sweco datert 28.02.2022 og 17.03.22 vedr. høring av planprogram og 
anbefaling av linje for ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal. 

Mattilsynet er sektormyndighet for å ivareta nasjonale og regionale bestemmelser og føringer i plansaker 
som berører vårt forvaltningsområde. 

Vi viser uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsarbeid for E39 Lyngdal vest – Kvinesdal, der vi ga 
innspill knyttet til å sikre kommunal og privat drikkevannsforsyning, samt å hindre spredning av 
planteskadegjørere. (Jf. brev datert 14.10.2021, vår referanse 2021/187684.)  

Mattilsynet registrerer at aktuelle forhold knyttet til drikkevann er beskrevet i forslag til planprogram under 
kapittel 4 Dagens situasjon, jf. 4.9 Naturressurser, og kapittel 6 Konsekvensutredninger – 
utredningsprogram, jf. 6.5.5 Naturressurser. Vi legger til grunn at videre utredning av veitiltakets virkninger 
på drikkevannskilder vil omfatte både kommunalt og privat eide vannforsyningssystem.  

Faren for spredning av planteskadegjørere er ikke nærmere omtalt i forslag til planprogram. Under 6.5.5 
Naturressurser, vises det bl.a. til at det skal utarbeides en matjordplan for prosjektet. Mattilsynet 
forutsetter at tiltak mot spredning av planteskadegjørere vil inngå som tema i matjordplanen. 

Linje 5 Frøytland er anbefalt som gjennomgående linje for ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal. Denne veilinjen 
inngår blant de alternativene Mattilsynet vurderte som mest hensiktsmessige for neste prosjektfase, jf. 
uttalelsen til oppstartsvarselet.  Vi har derav ingen ytterligere kommentar knyttet til anbefalt veilinje. 
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Tilbakemelding på høring av forslag til planprogram - E39 Lyngdal Vest-
Kvinesdal i Agder  

 
Vi viser til brev, datert 28.2.2022, fra Nye Veier v/ Sweco Norge AS om ovennevnte 
planprogram. 
 
Planen/prosjektet vil innebære at E39 krysser Fedafjorden med ny bru over Fedafjorden, og er 
framholdt som en av utfordringene som skal løses gjennom planarbeidet. Det går fram av 
finsilingsrapportens kap. 7.2.4 at det nå er to alternativer for kryssing av Fedafjorden: ved 
Naudenes (dagens bro) og ved Skarpnes. Valg av løsning er avhengig av linjevalgene som blir 
gjort i delstrekningene på hver side av fjorden. 
 
Det er ikke registrert spesielle fiskeri- og havbruksinteresser ved de aktuelle krysningspunktene 
Naudenes og Skarpnes. Det kan likevel utøves et generelt yrkes- og fritidsfiske med garn, teiner 
og line i farvannet. Se eventuelt også Fiskeridirektoratets kartverktøy: 
https://portal.fiskeridir.no/plan . For øvrig viser vi til vårt brev datert 29.9.2021 med 
tilbakemelding på varsel om oppstart av samme plan. 
 
Det framgår av planleggers merknader til høringsuttalelser til varsel om planoppstart at 
«Planlegging av en hensynsfull anleggsfase vil være vesentlig i videre prosjektarbeid. Det vil bli 
lagt vekt på at anleggsarbeidene skal gi minst mulig konsekvens for miljøet. Miljø og ressurser 
kartlegges i konsekvensutredningen. Seilingshøyden for ny bru over Fedafjorden vil være som 
for eksisterende bru.»  
 
Videre sier planprogrammet om temaer som vil bli vurdert i utredningen:  

 Kartlegge og vurdere konsekvenser for områder med økologisk funksjon for 
forvaltningsmessig viktige arter i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land, inkludert 
viktige leveområder (habitater), beite-/jaktområder og gyte- /parringsområder. 

 Særlig fokus på konsekvenser ved kryssing og utfylling i vann, for vassdrag med oppgang 
av anadrom (laks, sjøørret) og katadrom (ål) fisk og andre viktige vannforekomster, 
samt av arealbeslag og tiltak som ødelegger, fragmenterer eller på annen måte påvirker 
leveområder, viktige funksjonsområder og artsforekomster i vann negativt. Dette skal 
danne grunnlag for vurderinger etter vannforskriften § 12. 
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Att:  Espen Motzfeldt Drange 
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Saksbehandler: Knut Kristian Skjolden 

Telefon: 97672957 

Vår referanse: 21/13557 

Deres referanse: E39 Lyngdal vest-Kvinesdal 

Dato: 19.04.2022 
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Vi forutsetter at kryssing og utfylling i vann inkluderer sjø/Fedafjorden. På ovennevnte 
bakgrunn har vi ikke ytterligere merknader til planprogram og anbefalt linje. 
 
Vi ber om å inkluderes i det videre planarbeidet. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Anne Brit Fjermedal 
seksjonssjef 
 
Knut Kristian Skjolden 
seniorrådgiver 

Brevet er godkjent elektronisk og sendes uten håndskreven underskrift. 
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Vår dato: 20.04.2022    

Vår ref.: 202114694-10  Oppgis ved henvendelse 

Deres ref.: Espen Motzfeldt Drange 
 

Kontaktinfo: maws@nve.no  

Varsel om oppstart og høring av planprogram - Reguleringsplan for 

E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - Kvinesdal kommune 

Vi viser til brev datert 01.03.2022. Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med 

reguleringsplan for E39 Lyngdal vest- Kvinesdal samt høring av planprogram. 

Sammen med planprogrammet lå også finsilingsrapporten, der aktuelle veilinjer var 
vurdert. Nye veier foreslår at Linje 5 Frøytland skal ligge til grunn for videre 

detaljplanlegging og utarbeidelse av reguleringsplan.  

 

Om NVE 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med 

innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne 

interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring 

av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra 

overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd 
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse 

saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven (pbl).  

NVEs rolle som statlig myndighet for flom- og skredfare i tilknytning til arealplaner for 

samferdselsanlegg innebærer å gi råd og veiledning knyttet til faren, og se etter om faren 

blir utredet godt nok til å vurdere fare knyttet til omkringliggende omgivelser. Avskjæring 
av vannveier, endrete terrengforhold med mer vil kunne medføre økt fare for 

omkringliggende områder. Sikkerheten og sikkerhetsnivået for selve vei- og baneanlegget 

forutsetter vi at samferdselsetatene ivaretar iht. egne håndbøker og lignende. 

I saker der samferdselsanlegg medfører tiltak i og ved vassdrag må virkninger av tiltak 

utredes og hensynet til vassdraget ivaretas. NVE mener samferdselsanleggene bør unngå 
utfylling i vann og vassdragsnære områder. Videre må vannveier krysses med god nok 

kapasitet, slik at faren for flom, erosjon og skred ikke øker.  

NVEs konkrete innspill 

NVE gav innspill til varsel om oppstart i brev av 14.10.2021. Her gav vi innspill både til de 

foreslåtte linjene og tema som må utredes videre i planprosessen.  

mailto:maws@nve.no
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Innspill til utredningstema 

Når det gjelder utredningsteama viser vi til vårt innspill av 14.10.2021, samt møte 

angående vannmiljø 11.02.2022. Vi ber om at våre innspill både når det gjelder naturfare 

og vannmiljø blir tatt med inn i det videre arbeidet.  

Vi ser at de ikke-prissatte konsekvensene utredes innenfor de fem fagtemaene 

Landskapsbilde, Friluftsliv/by- og bygdeliv, Naturmangfold, Kulturarv og Naturressurser. 
Temainndelingen følger metoden i V712. Utredningen vil bli utført i henhold til metodikken 

i Statens vegvesens håndbok V712. Prinsippene i Miljødirektoratets nye veileder for 

konsekvensutredninger for klima og miljø M-1941 vil brukes som et supplement i 
vurderingene. Vannmiljø og vassdragenes funksjon vil falle inn under flere av disse 

temaene. Vassdrag må vurderes ut fra et helhetlig perspektiv der både kulturverdiene, 

naturverdiene og vassdragenes funksjon som fordrøyning og leveområder må sees på 

tvers av temainndelingene. 
 

Vi gjør oppmerksom på at deler av planområdet ligger innenfor det vernede vassdraget 

024/2 Lyngdalselva - NVE, dette krever en helhetlig tilnærming der både landskapsformer 
og vassdragsmiljøet sees i sammenheng. 

 

Vi ser at det i løpet av planarbeidet gjøres vurderinger av behov, omfang og oppstart for 
vannovervåkning og søknadsprosesser knyttet til ytre miljø. Det skal lages et notat med 

sammenstilling av alle vannforekomster, oversikt over og vurdering av planlagte inngrep, 

virkninger og behov for eventuelle avbøtende tiltak. Notatet skal ta for seg fagtemaene 

hydrologi, vannmiljø og akvatisk økologi. Det er bra at det gjøres en helhetlig utredning 
som tar for seg vannmiljø. Det er viktig at dette notatet også vurderer alternativer og 

avbøtende tiltak. Vi ber om videre dialog i dette arbeidet.  

 
NVE vurderer om tiltak i vassdrag kan medføre skader eller ulemper for allmenne 

interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven §8. Når 

reguleringsplan omfatter de hensyn som vannressursloven skal ivareta, kan 
reguleringsplan erstatte konsesjon etter vannressursloven § 8, jf. §§ 18 og 20. Dette 

forutsetter at reguleringsplanen gir en god beskrivelse av tiltakene og at konsekvensene 

for allmenne interesser er vurdert. NVE ser det som en fordel å ta dette gjennom 

samordning av plan jf. vannressursloven § 20. 

 

Anbefalt linje 
Når det gjelder den foreslåtte linjen Linje 5 Frøytland forutsetter vi at videre optimalisering 

blir en viktig del av det videre arbeidet. 

Slik vi forstår rapporten er ikke alle linjene konsekvensutredet på detaljnivå, og 
kunnskapsgrunnlaget som danner grunnlag for vurderingene er på et overordnet nivå. 

Linje 5 vil komme i berøring med flere vassdrag, blant annet Lonen, Igletjønn og 

Høylandsbotnen. Linjer lengre vest berører ikke disse vassdragene i like stor grad. Vi ber 
om at vurderingene opp mot vassdragsmiljøet blir tydeliggjort og at vektingen opp mot 

andre tema gjøres rede for.  

https://www.nve.no/vann-og-vassdrag/vassdragsforvaltning/verneplan-for-vassdrag/agder/024-2-lyngdalselva/
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Konkrete arealinnspill 
Ut fra den foreløpige veglinjen ser ut til at Indretjønn blir fullstendig gjenfylt. Dette er svært 

uheldig, og vi ber om at det sees på andre løsninger i området. Vi anbefaler at veglinjen 

flyttes. Dersom dette ikke er mulig, må alternative løsninger og kompenserende tiltak vises 

i planen.  

Vi gjør også oppmerksom på at Kleivsbekken må ivaretas i det videre arbeidet.  

 
Kommentar til detaljeringsnivå 

Vi minner om at på reguleringsplannivå skal tilstrekkelig sikkerhet mot naturfarer ivaretas 

gjennom selve planløsningen og bruk av virkemidler som arealformål, hensynssoner og 
reguleringsbestemmelser (pbl. §§ 12-5, 11-8, 12-6 og 12-7). Vi viser også til H-5/18 

Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling - regjeringen.no, punkt 2.11.1, 

hvor det heter at «ved siste plannivå er det ikke mulig å skyve nærmere avklaring av reell 

fare til byggesaken ved å sette vilkår for å innvilge byggesøknad». 
 

Vi ser at det skal lages en «Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan» (MOP), som sammen 

med reguleringsplanen vil være byggherrens hoveddokumenter for ivaretakelse av alle 
viktige aspekter knyttet til ytre miljø.  MOP skal beskrive tiltak for å vise hvordan disse mål 

og krav skal ivaretas i prosjektets ulike faser. Miljøoppfølgingsplanen er et «levende 

dokument», som oppdateres og konkretiseres i tråd med framdriften og 
miljørisikovurderinger gjennom prosjektets hovedfaser. Vi mener at en 

detaljreguleringsplan må vise de valgte løsningene både i kart og bestemmelser på 

entydig og klar måte. Dette gjelder både utforming av veganlegget, men også tilhørende 

bruer, kulverter, utforming av fyllinger og kvalitetskrav. Vi mener derfor at det er viktig at 
sentrale utformingsprinsipp og løsninger må hjemles i reguleringsplanen. MOP må derfor 

være et underordnet styringsverktøy som alternativt gjøres juridisk bindende gjennom 

reguleringsbestemmelser. 
 

Generelle råd 

For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i 
reguleringsplanen anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er 

informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert 

veileder for reguleringsplan. Veilederen leder dere gjennom alle våre fagområde, og gir 

dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider planen, har ansvar for at 
disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

NVEs oppfølging av planarbeidet 

Planen berører NVEs saksområder, skal NVE skal ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 

plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være 

vedlagt planer som sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle plandokument blir sendt 

elektronisk til NVE. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/
https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50


 

4 

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. Vi 
deltar gjerne i møter i forkant av høringen av planen, både i etablerte samarbeidsgrupper 

og i særmøter. 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Maria Westrum Solem 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 

 

 

Mottakerliste: 
Nye Veier AS  

 

Kopimottakerliste: 

KVINESDAL KOMMUNE 
STATSFORVALTEREN I AGDER 
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  Deres dato:  Deres ref.: 

  01.03.2022   
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Bjørn Loland, 38 17 62 23 
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Innspill til planprogram for detaljregulering for E39 Lyngdal vest - 
Kvinesdal 

Vi viser til brev fra Nye Veier AS, med høring av planprogram for detaljregulering for E39 Lyngdal vest 
– Kvinesdal.  
 
Formålet med planprogrammet er å klargjøre hvilke tiltak som skal konsekvensutredes, og angi 
utredningstemaer og metodikk. Det ble varslet om oppstart av planarbeidet for E39 Lyngdal vest – 
Kvinesdal høsten 2021, og Statsforvalteren i Agder ga innspill til oppstart av planarbeidet i brev 
datert 15.10.2021.  
 
Innspill til planprogrammet 
I innspill til oppstart av planarbeidet anbefalte Statsforvalteren at man i det videre planarbeidet 
fokuserte på ulike muligheter for kombinasjon av linje 5 og det såkalte gjenbruksalternativet omtalt 
som linje 10. I foreliggende planprogram er det anbefalt å gå videre med linje 5 med kryssalternativ 
Frøytland.  
 
Statsforvalteren viser til eget møte med Sweco den 20.04.2022 der det ble gått gjennom vurderte 
alternativer for linje 10. Slik Statsforvalteren har forstått det vil en høy grad av gjenbruk av dagens 
veisystem fra Oppofte til Birkeland føre med seg en del trafikksikkerhetsutfordringer, og 
beregningene som er gjort gir et samlet bilde av lav trafikantnytte og lav nettonytte per 
budsjettkrone. I tillegg vil kryssalternativ Birkeland gi store negative konsekvenser for ikke-prissatte 
konsekvenser.  
 
Kryssalternativ vest for Fedafjorden 
Linje 5 kan gå til alle de beskrevne kryssløsningene Birkeland, Frøytland, Høyland 1 og Høyland 2 
med ulike linjer videre nord mot Meland. Alle de fire linjene med ulike kryssløsninger er foreløpig 
vurdert til å gi store konfliktpotensial med ikke-prissatte verdier. Statsforvalteren har foreløpig ikke 
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tilstrekkelig detaljert kunnskap om verdiene eller konsekvensgraden av de ulike alternativene 
kryssløsningene eller linjeføringene nord/vest for Fedafjorden til å ta konkret stilling til de ulike 
alternativene.  
 
Etter vår foreløpige vurdering har alle kryssløsningene med tilhørende linjeføringer stort potensiale 
for konflikt med miljøverdier av nasjonal eller vesentlig regional interesse. Statsforvalteren vil derfor 
gi faglig råd om at man i det videre planarbeidet konsekvensutreder flere alternativer nord/vest for 
Fedafjorden enn bare kryssalternativ Frøyland. Foreløpig vurderer vi at kryssløsning Høyland 2 med 
tilhørende linje nordover (grønn linje) bør være med i det videre planarbeidet. 
 
Videre vil vi anbefale at man vurderer en alternativ linjeføring gjennom Store Meland, som i større 
grad vil kunne ivareta både hensyn til naturmangfold, kulturlandskap og landbruksinteresser. Etter 
vår foreløpige vurdering vil den skisserte linja kunne være i konflikt med nasjonale interesser både 
knyttet til naturmangfold og jordvern. 
 
Naturmangfold 
Det framgår av forslag til planprogram at naturmangfold skal utredes som en del av de ikke-prissatte 
konsekvensene, og at det er et mål for planarbeidet at skade på økologiske verdier skal begrenses så 
langt det er mulig. Dette er sammenfallende med Statsforvalterens oppfatning om at det bør være et 
grunnleggende mål for slike store infrastrukturprosjekter at man skal unngå negativ påvirkning på 
viktige naturverdier, og at eventuell negativ påvirkning skal avbøtes gjennom skadereduserende 
og/eller kompenserende tiltak. Vi viser i den forbindelse til at arealendringer er en av de største 
negative påvirkningsfaktorene for naturverdier i Norge i dag. I slike store prosjekter, som etablering 
av ny trase for E39 mellom Kristiansand og Ålgård, er det derfor særlig viktig at man har et spesielt 
fokus på å hindre tap av biologisk mangfold, jf. Nasjonale forventninger til regional og kommunal 
planlegging 2019-2023. 
 
Statsforvalteren forventer at planbeskrivelsen, gir en konkret beskrivelse av konsekvenser for 
registrerte naturtypelokaliteter som helt eller delvis blir berørt av veitraseen. Det er videre en 
forutsetning at forslag til plankart og bestemmelser er presise nok til at disse vurderingene gir 
tilstrekkelig forutsigbarhet. Statsforvalteren fraråder for eksempel at bestemmelsesområder for 
midlertidige rigg- og anleggsområder og hensynssoner for naturmangfold legges i kombinasjon. I 
tilfeller der registrerte naturtypelokaliteter av nasjonal eller regional interesse blir berørt av 
veianlegget, mener Statsforvalteren at en vurdering av avbøtende tiltak samt hvilke alternative 
løsninger som er vurdert, må komme frem av plandokumentene.   
 
Anbefalte linje 5 med kryss på Frøytland kommer etter det vi kan se i konflikt med flere registrerte 
naturtypelokaliteter av nasjonal eller regional interesse. Ved Ytre Eigeland, vil veitraseen legge beslag 
på en registrert lokalitet med lågurteikeskog. Ved Håland, vil to registrerte lokaliteter; en med 
lågurteikeskog og en med lågurtedelløvskog i noen grad bli berørt av veitiltaket. Slik vi vurderer det, 
er imidlertid potensialet for konflikt med verdifullt naturmangfold størst i det foreslåtte 
kryssområdet på Frøytland som også omfatter tilførselsvei fra Øyesletta. Ved tilførselsveien berøres 
lokaliteten «Frøytland øst 5» med forekomst av frisk lågurtedellauvskog, som også er en truet 



  Side: 3/5 

naturtype (NT). De to lokalitetene «Frøytland øst 3 (frisk rik edelløvskog) og Frøytland øst 4 
(naturbeitemark)», vil i stor grad gå tapt dersom veianlegget utformes som foreslått.  Planlagt 
tilførselsvei fra Birkeland vil også beslaglegge en lokalitet med lågurtedellauvskog i Raunedalen.  
 
Naturtypene lågurtedelløvskog og lågurteikeskog er registrert som sårbare (VU) på rødlista for 
naturtyper, mens frisk lågurtedellauvskog og frisk rik edellauvskog har status nær trua (NT). Disse 
skogtypene har vi derfor et særlig ansvar for å ivareta i planprosesser. Konsekvenser for de berørte 
naturtypene må belyses konkret i konsekvensutredningen, samtidig som det her bør vurderes 
hvorvidt kryssområdet på Frøytland kan utformes i kombinasjon med noen av de andre foreslåtte 
veilinjene for å i større grad kunne ivareta disse registrerte naturtypelokalitetene, som alle er av 
nasjonal interesse. Statsforvalteren ber om at de samme vurderingene gjøres for 
naturtypelokalitetene som berøres ved Meland.        
 
Massehåndtering 
I punkt 6.4.9 i planprogrammet går det fram at det veialternativet som skal utredes vil få et 
masseoverskudd. Det følgende planarbeidet skal derfor avklare blant annet behov for permanente 
masselager samt deponiområder for både mellomlagring og permanente massedeponier. 
Statsforvalteren anbefaler som en hovedregel at områder som reguleres til massedeponier legges i 
arealer som ikke kommer i konflikt med registrerte naturtyper av nasjonal eller regional verdi. 
Dersom aktuelle arealer for masselagring (også midlertidige), likevel vil komme i berøring med 
registrerte naturtypelokaliteter, må dette komme tydelig fram av konsekvensutredningen.   
 
Vannmiljø 
Anbefalt veilinje vil utfordre flere vannforekomster. Vi gjør her oppmerksom på at alle inngrep som 
berører vann må avklares i forhold til Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Statsforvalteren forventer 
at ingen bekkekryssinger vil fremstå som en barriere i anleggs- og driftsfasen og at alle 
stikkrenner/kulverter og bruer planlegges med formål å sikre trygg fiskepassasje. Der dette er 
vanskelig må dette begrunnes særskilt med fokus på krav stilt i vannforskriften §12. 
 
I utgangspunktet skal alle bekkekryssinger ferdigstilles før selve veianlegget påvirker 
vannforekomsten. Der dette ikke er praktisk mulig skal søknaden ha en god begrunnelse for dette.  
Der innsjøer skal gjenfylles helt eller delvis samt der bekker må omlegges må behovet for dette 
begrunnes særskilt og da med fokus på krav angitt i vannforskriften §12. 
 
Statsforvalteren forventer at det legges vekt på at berørte vannforekomster ikke skal forringes i 
anleggsfasen, og at en arbeider etter prinsippet om at vannforekomstene skal ha god kvalitet 
gjennom hele anleggsfasen.  
 
Landskapsøkologiske sammenhenger 
For å begrense veiens potensiale som landskapsøkologisk barriere vil vi sterkt anbefale etablering av 
enkelte strekninger med tunnel nord/vest for Fedafjorden. Statsforvalteren har foreløpig lite 
kunnskap om viktige trekk-korridorer i dette området, og ber om at denne kunnskapen klart fremgår 
av planforslaget og at slik kunnskap legges til grunn i utformingen av planforslaget. Statsforvalteren 
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legger til grunn at planforslaget legger opp til tilstrekkelig med faunapassasjer slik at ny vei ikke blir 
en landskapsøkologisk barriere.  
 
For øvrig forutsetter vi at man i det videre planarbeidet legger til grunn kravene som fremgår av 
Håndbok N200 kapittel 5.5.4 om faunapassasjer og overganger for større dyr ved utforming av 
eventuelle faunaoverganger og underganger.  
 
Jordvern 
Foreslåtte trasé for anbefalte linje utfordrer jordvernhensynet flere steder hvor teiger med dyrka 
jord berøres, som ved Ytre Eikeland, Høyland, Fidjeland og ved Store Meland. Vi forventer at det her 
gjøres grundige alternativvurderinger for å minimere omdisponering samt at det gjøres gode 
skadereduserende tiltak. Lavere konfliktpotensiale med jordvernhensyn er blant annet en av 
årsakene til at vi vil anbefale å inkludere alternativ med kyssløsning Høyland2 i det videre 
planarbeidet.  
 
Ved Store Meland er samtlige av linjene lagt midt på jordbruksarealene. Dette er særlig uheldig, da 
det medfører at gjenstående arealer med dyrka jord blir små og i liten grad framstår som 
drivverdige. Vi ber om at det påses at man ved eventuell berøring av dyrka jord søker å legge veien 
helt i kanten av jordbruksarealene, slik at omdisponering minimeres og slik at en sikrer best mulig 
driftsforhold for gjenværende arealer.  
 
Matjordplan 
Med erfaring fra detaljregulering for E39 Mandal – Lyngdal samt prosjekter i andre regioner, ønsker 
vi i vårt innspill å være særlig tydelige på våre forventinger til matjordplanen. 
 
Vi forventer at det legges ned et grundig jordfaglig arbeid med matjordplan, slik at all berørt dyrka 
jord sikres en forsvarlig gjenbruk i nærområdet til matproduksjon. Arbeidet må utføres av personer 
med relevant fagkompetanse på jordflytting, og vi forventer at kommunenes landbruksforvaltning 
involveres i prosessen.   
 
Blant annet forventer vi at matjordplanen inneholder en jordfaglig kartlegging av teigene med dyrka 
jord som berøres, samt at det legges ned et grundig arbeid så tidlig som mulig med å identifisere 
egnede potensielle mottaksarealer i nærområdet. Det må utarbeides et detaljert jordmasse-
regnskap for planlagt disponering av overskuddsmatjord. Her vurderer vi det som spesielt viktig 
med god dialog med lokale bønder og deres næringsorganisasjoner, blant annet i prosessen med å 
identifisere egnede mottaksarealer. 
 
Matjordplanen må også inneholde gode, bindende jordfaglige føringer for selve prosessen med 
flytting av matjord, for å sikre at kvaliteten på reetablert matjord blir hensiktsmessig for 
matproduksjon. Utførelsen må blant annet skje under egnede værforhold og med egnede maskiner 
for sikre en god jordstruktur. Mellomlagring av jord bør unngås så langt det er mulig. Det er viktig å 
påse at jordkvaliteten ikke forringes ved eventuell mellomlagring av jord, og at kjøring begrenses til 
faste anleggsveier. Duk bør brukes under anleggsveier for å unngå blanding av stein i jorda. 
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Matjordplanen må inkludere en forpliktende beskrivelse av hvordan innholdet i matjordplanen skal 
gjøres kjent i hele linja fra prosjektleder til maskinfører. 
 
Det er viktig at entreprenør har relevant kompetanse, eventuelt får nødvendig opplæring, slik at 
jordflyttinga utføres på rett måte slik at gode fremtidige avlinger på mottaksarealet sikres.    
 
 
Med hilsen 
 
Heidi Johansen (e.f.) 
seniorrådgiver 

  
 
Bjørn Loland 
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Formannskapet fattet følgende vedtak i sak 44/22 i møte 28.4.22: 
 
Hægebostad kommune er positive til at delstrekningen Lyngdal vest – Kvinesdal har fokus på gjenbruk 
av eksisterende veg, der dette er hensiktsmessig, for å få til god trafikksikkerhet og med gode 
avkjøringer til alle kommuner i vestre del av Agder. 

Et regionalt viktig hjortetrekk krysser den planlagte traseen. Det er svært viktig at 
krysningsmuligheter for vilt ivaretas på en god måte, med spesielt fokus på sesongtrekkende hjort. 

Hægebostad kommune vil presisere viktigheten av at oppgraderingen av tilførselsveier prioriteres slik 
at ny E39 får større regional betydning. 
 
Hægebostad kommune vil presisere at det er viktig at Nye veier har et stort fokus på tiltak for å 
hindre avrenning av masse og miljøskadelige stoffer til vassdrag i anleggsperioden, og senere ved 
bruk av veistrekningene. 
 
 



  

 

Sirdal kommune 
 

 
 

 

Innspill fra Sirdal kommune til høring av planprogram for bygging av ny 

E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal 
  
LØPENR/SAKSNR: SAKSBEHANDLER: DATO: 

3636/2022-2017/215 Sven Magne Ousdal 23.03.2022 

 

UTV.SAKSNR: UTVALG:  MØTEDATO: 

22/24 Utvalg for teknikk, landbruk og miljø 26.04.2022 

22/40 Formannskapet 28.04.2022 

22/23 Kommunestyret 28.04.2022 

 

 

Bakgrunn 

Nye Veier har satt i gang et planarbeid for å avklare korridor for framtidig E39 mellom 

Lyngdal og Flekkefjord på strekningen Røysgård i Lyngdal, gjennom Kvinesdal kommune 

til kommunegrensen mot Flekkefjord. Målet med planarbeidet er å finne en ny, 

trafikksikker og fremtidsrettet firefelts hovedvei. 

 

Informasjon om saken finner man på veiprosjektets nettside som man kommer til ved å gå via 

denne lenken: 

 

https://sirdal.custompublish.com/e39-lyngdal-vest-kvinesdal.6517781-412719.html 

 

 

 Dokumentene som følger saken er: 

 

 
 

 

Sirdal kommune mottok et tilleggsvarsel 18.03.2022. Tilleggsvarselet informerer om videre 

optimalisering av veilinjen - vedlagt.  

 

Lyngdal og Kvinesdal kommuner er ansvarlige myndigheter og skal fastsette 

planprogrammet. 

 

Høringsperioden for planprogrammet er 01.03.2022 – 19.04.2022. Sirdal kommune har fått 

utsatt høringsfrist til fredag 29.04.2022. 

 

Veitiltaket er utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Det skal 

fastsettes et planprogram som redegjør for hvilke problemstillinger planarbeidet er 

ment å omfatte, og hvordan planprosessen skal gjennomføres. Planprogrammet viser 

https://sirdal.custompublish.com/e39-lyngdal-vest-kvinesdal.6517781-412719.html


  

hvilket alternativ som skal utredes og hvilke temaer som skal utredes for å gi et godt 

beslutningsgrunnlag. Planprogrammet beskriver i tillegg opplegg for medvirkning og 

informasjon, særlig i forhold til grupper og interesser som antas å bli særlig berørt. 

 

Mål for planarbeidet står i pkt. 1.3, side 7 og 8 i planprogrammet. 

 

Fra planprogrammets pkt. 1.2 Utfordringer som skal løses: 

 

Stikkord: 

• Hensynta IP-verdier (Ikke prissatte konsekvenser - vår tilføying.) 

• Kryssing av Fedafjorden 

• Plassering av kryss på vestsiden av Fedafjorden 

• Lokalveg fra nytt kryss til Øye 

 

Planprogrammets pkt. 6.4 omhandler prissatte konsekvenser. 

Analysen omfatter følgende tema: 

 

 • Trafikant- og transportbrukernytte 

 • Operatørnytte 

 • Budsjettvirkninger for det offentlige 

 • Ulykker 

 • Støy og luftforurensning 

 • Klimagassutslipp 

 • Skattekostnader 

 

Punkt 6.5 omhandler ikke-prissatte konsekvenser. 

De ikke-prissatte konsekvensene utredes innenfor de fem fagtemaene: 

 

• Landskapsbilde 

• Friluftsliv/by- og bygdeliv 

• Naturmangfold 

• Kulturarv  

• Naturressurser 

 

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet to silingsrapporter over alternativer Nye 

Veier har vurdert. En grovsilingsrapport fulgte melding om oppstart av planarbeid. 

Finsilingsrapporten følger planprogrammet som behandles i denne saken.  

 

Nye Veier har ansvaret for utbygging av E39 fra Kristiansand i Agder til Ålgård i 

Rogaland. Dagens E39-strekning er om lag 200 kilometer. Ny E39 planlegges som 

trafikksikker, firefelts motorvei med fartsgrense 110 km/t. Motorveien vil i tillegg til 

reduksjon i antall ulykker, gi vesentlig kortere reisetid for brukeren, og knytte Agder og 

Rogaland tettere sammen som felles bo- og arbeidsmarked. 

 

Utarbeiding av reguleringsplan med konsekvensutredning for parsellen Lyngdal vest- 

Kvinesdal er en del av dette oppdraget. 



  

 

Figur 1 Parsellen E39 Lyngdal vest-Kvinesdal med stiplet strek 

Prosjektet skal planlegges i henhold til retningslinjene i Nasjonal Transportplan (NTP) 

2022-2033. De viktigste utfordringene med ulykker, fremkommelighet og reisetid løses 

først. Dette sikrer en strategisk og overordnet utbygging av veier med vekt på 

samfunnsnytte. NTP skal legge til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig 

trafikksystem. 

• Høyest mulig nytte for trafikanter og næringsliv – til lavest mulig kostnader 

• Nullvisjon for drepte og hardt skadde 

• Regjeringen legger opp til halvering av utslippene fra transport innen 2030 

 

Samfunnsøkonomisk lønnsomhet, altså nytte minus kostnad, er med på å styre hvilke 

hovedveier som skal bygges ut når. Redusert reisetid for veibrukeren er den viktigste 

faktoren som påvirker samfunnsnytten. 

 

Lokalisering og veikorridor er avklart i kommunedelplan for E39 Vigeland-Lyngdal vest 

og kommunedelplan for E39 Lyngdal vest - Sandnes. Ny korridor fra Røyskår til 

Lølandsvatnet blir utredet av Nye Veier i videre planlegging, med kommunene som 

planmyndighet. 

 

Konsekvensene for ny korridor skal sammenlignes med korridoren for vedtatt E39 i 

Lyngdal og utredet korridor i Statens vegvesens kommunedelforslag for E39 Lyngdal 

vest – Sandnes. Det skal også gjøres en vurdering opp mot en redusert standard for ny 

E39 med stor grad av gjenbruk av eksisterende E39 over Kvinesheia. 

 



  

 

Figur 2 Anbefalt gjennomgående linje: Linje 5 – Frøytland, med vei vest i Høylandsdalen og 

vei over miljøstasjon på Øyesletta. Anbefalt linje har ikke kryss på Oppofte eller ny vei i 

Dragedalen. 

 

 

Figur 3 Skjematisk fremstilling av planprosessen 

 

Kommunestyret sendte høringsuttalelse til kommunedelplan E39 Lyngdal vest-Ålgård. 

Utdrag fra vedtak i k-sak 19/174:  
  

... 

 



  

Sirdal kommune mener Nye veiers forslag til trase gjennom Lister bør utredes videre. Nye 

veiers planforslag vil gi et prosjekt med en betydelig større samfunnsnytte enn det som følger 

av planforslaget til Statens vegvesen på denne strekning. 

 

... 

 

Nye Veier varslet 15. september 2021 oppstart av detaljreguleringsplan for strekningen fra 

Røyskår vest i Lyngdal kommune over Kvinesheia til Kvinesdals kommunegrense mot 

Flekkefjord. 

 

Vedtak i k-sak 21/79: 

 

Sirdal kommune fremmer innspill til detaljreguleringsplan for strekningen fra Røyskår vest i 

Lyngdal kommune over Kvinesheia til Kvinesdals kommunegrense mot Flekkefjord.  

 

Sirdal kommune henstiller til at linje 6 med kryss Frøytland velges som veilinje for ny E39.  

Kryss Frøytland vurderes som det beste alternativet for Sirdal da det har en direkte kobling 

mot FV4162 nordover mot Klungland ved Kongevollvatnet videre på FV 466 til Sandvatn og 

FV42 til Tonstad. 

 
Sirdal kommune viser til viktigheten av gode tilførselsveier og det henstilles om at 

tilførselsveiene må bygges samtidig med resten av veianlegget.  Sirdal kommune forutsetter 

at dette sikres gjennom rekkefølgekrav. 

 
Sirdal kommune mener at valg av linje 6 med kryss Frøytland, samt foreslåtte nye lokalveier  

som forbedrer det offentlige kollektivtilbudet og tilkomsten mellom Listerkommunene, vil gi et 

prosjekt med en stor samfunnsnytte. 

 

Et av dokumentene som følger saken om planprogram er høringsuttalelser til varsel om 

oppstart, kommentarer. Nedenfor gjengis Nye veiers vurdering av Sirdal kommune sitt 

innspill: 

 

 
 

 



  

Vurdering 

 

Under bakgrunn ovenfor er det vist til planprogrammets pkt. 1.2 om utfordringer som skal 

løses.  

 

Kryss på Frøytland og kryssing av Fedafjorden 

 

Til melding om oppstart av detaljreguleringsplan på strekningen, er det gitt innspill om at det 

beste alternativet for Sirdal er linje 6 med kryss Frøytland. Krysset vil gi en direkte kobling 

mot FV4162 nordover mot Klungland ved Kongevollvatnet videre på FV466 til Sandvatn og 

FV42 til Tonstad. Det er denne traséen med kryss Frøytland som er foreslått nå. På bakgrunn 

av dette vurderes at dette bør bygges.  
 

Lokalvei fra nytt kryss til Øye 

 

Det samme innspillet bygger på forutsetningen at lokalvei fra kryss Frøytland til Øye bygges.  

 

 

 
 

Figuren ovenfor er hentet fra tilleggsvarselet og angir plassering av kryss på Øyesletta. 

Hvilken trase som velges eller hvor krysset plasseres vurderes til ikke å være så viktig. Det er 

funksjonen til veien og krysset som vurderes som viktig for å ivareta flere hensyn. 

Tilkomsten både mot Kvinesdal sentrum og mot eksisterende E39 bør ivaretas best mulig. På 

bakgrunn av dette vurderes at lokalvei fra Frøytlandsdkrysset til Øye bør bygges.    

 

Tilleggsvarselet – andre forhold 

 

Veikoblingen mellom det nye krysset på Frøytland og eksisterende E39 på Birkeland vil bli 

vurdert opp mot ulike kryssløsninger på Oppofte. Det vil bli gjort en totalvurdering om 

hvorvidt denne veilenken kan erstattes med et kryss på Oppofte. 

 



  

 
 

 

I et regionalt perspektiv for Listerregionen, vurderes at best mulig tilkomst til eksisterende 

E39 er viktig. Flere hensyn gjør seg gjeldende her, men felles for dem alle er at 

trafikkavviklingen bør bli ivaretatt best mulig. Av den grunn vurderes at forbindelsen 

Frøytland – Birkeland også bør bygges.   

 

Kollektivtransport 

 

Til melding om oppstart av detaljreguleringsplan på strekningen, er det gitt innspill om å 

ivareta hensynet til den offentlige kollektivtrafikken. Planprogrammets pkt. 4.4 omhandler 

kollektivtransport.  

 



  

Som det er gjengitt ovenfor har Nye veier blant annet vurdert at « ... dette vil bli et tema i det 

videre arbeid med reguleringsplanen.» På bakgrunn av dette vurderes at det gis ingen nye 

merknader til dette temaet. 

 

Prissatte konsekvenser 

 

Det er tilrettelagt for stor industriell aktivitet i forbindelse med Ertsmyra på Tonstad i Sirdal. 

Sirdal er også en reiselivs- og skidestinasjon med stor årlig vekst. Ifølge Statistisk sentralbyrå 

per 5. april 2022 er det registrert 4221 fritidsboliger i Sirdal og 2732 i Bykle kommune. 

Saken opplyses om dette forholdet for å vise at Sirdal er en stor reiselivsdestinasjon og i 

stadig vekst.  

 

Ved bruk av nettløsninger til å beregne reisetid når ny E39 er bygget, ser en at reisetiden fra 

Kristiansand til øverst i Sirdal anslagsvis 1 time kortere enn til Hovden i Setesdal. 

 

Når ny E39 er bygget, reduseres reisetiden betydelig til Sirdal både fra Ålgård og fra 

Kristiansand. Det forutsettes at transportmodellen som benyttes for prissatte konsekvenser, 

tar høyde for potensialet som ligger i økt trafikk til Sirdal med hensyn til industriell aktivitet 

og reiseliv.     

 

Ikke prissatte konsekvenser 

 

Planprogrammet legger også opp til å utrede de fem fagtemaene som nevnt ovenfor under 

bakgrunn. Dette for å ta hensyn til ikke prissatte konsekvenser. Det vurderes at det gis ingen 

merknader til dette. 

 

   

• Konsekvenser for barn og unge 

Tiltaket vurderes å gi positiv effekt for barn og unge, fordi hensynet til den offentlige 

kollektivtrafikken ivaretas. I tillegg gir ny E39 et mer effektivt og trygt trafikksystem enn 

dagens.    

 

• Konsekvenser for helse, miljø, sikkerhet og beredskap 

Tiltaket vurderes å gi positiv effekt på ovennevnte interesser. 

 

• Økonomiske konsekvenser av forslag til vedtak 

 

A: Investering 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

B: Drift 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

C: Budsjettmessig inndekning 

Ingen kjente konsekvenser. 

 

 

Konklusjon 

Kommunedirektørens konklusjon er at dagens forslag til plassering av linje 5 med kryss på 

Frøytland og kryssing av Fedafjorden er positivt for Sirdal kommune.  

 



  

Kommunedirektøren påpeker at bygging av foreslåtte nye lokalveier vil forbedre tilkomsten 

mellom Listerkommunene. Tilkomsten mellom Listerkommunene er viktig for bo- og 

arbeidsmarkedet. 

  

Kollektivtransporten blir tema i det videre arbeidet med reguleringsplan. Kollektivtransporten 

er også av stor betydning for Sirdal, herunder også tilkomsten til Gyland stasjon. 

 

På bakgrunn av viktigheten av gode tilførselsveier henstilles det også om at tilførselsveiene 

må bygges samtidig med resten av veianlegget. Dette bør innarbeides som rekkefølgekrav i 

reguleringsbestemmelsene. 

 

 

Alternative forslag til vedtak 

 

Ingen. 

 

 

Forslag til vedtak 

 

Sirdal kommune fremmer innspill til planprogram for bygging av ny E39 mellom Lyngdal 

vest og Kvinesdal.   

 

Nye Veier sin anbefalte linje 5 med Kryss Frøytland og kryssing av Fedafjorden bør bygges. 

Dette vurderes som det beste alternativet for Sirdal kommune fordi kryss Frøytland har en 

direkte kobling mot FV4162 nordover mot Klungland ved Kongevollvatnet og videre på FV 

466 til Sandvatn og FV42 til Tonstad. FV4162 nordover mot Klungland bør også utbedres i 

størst mulig grad. 

 

Lokalvei fra Frøytlandskrysset til Øye bør bygges for å ivareta tilkomsten både mot 

Kvinesdal sentrum og mot eksisterende E39 best mulig.     

 

Forbindelsen Frøytland – Birkeland til eksisterende E39 bør bygges for å ivareta best mulig 

trafikkavikling i Listerregionen.  

 

Sirdal kommune viser til viktigheten av gode tilførselsveier og det henstilles om at 

tilførselsveiene må bygges samtidig med resten av veianlegget. Sirdal kommune forutsetter at 

dette sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen. 

 

Det forutsettes at transportmodellen som benyttes for prissatte konsekvenser, tar høyde for 

potensialet som ligger i økt trafikk til Sirdal kommune med hensyn til industriell aktivitet og 

reiseliv.     

 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for teknikk, landbruk og miljø - 26.04.2022 – PS 22/24 

 

 

Votering 

Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig tilrådt. 

 

Tilråding fra utvalg for teknikk, landbruk og miljø 

 



  

Sirdal kommune fremmer innspill til planprogram for bygging av ny E39 mellom Lyngdal 

vest og Kvinesdal.   

 

Nye Veier sin anbefalte linje 5 med Kryss Frøytland og kryssing av Fedafjorden bør bygges. 

Dette vurderes som det beste alternativet for Sirdal kommune fordi kryss Frøytland har en 

direkte kobling mot FV4162 nordover mot Klungland ved Kongevollvatnet og videre på FV 

466 til Sandvatn og FV42 til Tonstad. FV4162 nordover mot Klungland bør også utbedres i 

størst mulig grad. 

 

Lokalvei fra Frøytlandskrysset til Øye bør bygges for å ivareta tilkomsten både mot 

Kvinesdal sentrum og mot eksisterende E39 best mulig.     

 

Forbindelsen Frøytland – Birkeland til eksisterende E39 bør bygges for å ivareta best mulig 

trafikkavikling i Listerregionen.  

 

Sirdal kommune viser til viktigheten av gode tilførselsveier og det henstilles om at 

tilførselsveiene må bygges samtidig med resten av veianlegget. Sirdal kommune forutsetter at 

dette sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen. 

 

Det forutsettes at transportmodellen som benyttes for prissatte konsekvenser, tar høyde for 

potensialet som ligger i økt trafikk til Sirdal kommune med hensyn til industriell aktivitet og 

reiseliv.     

 

 

 

Saksprotokoll i Formannskapet - 28.04.2022 – PS 22/40 

 

Votering 

Utvalg for teknikk, landbruk og miljøs innstilling ble enstemmig tilrådt. 

 

 

Formannskapets tilråding 

 

Sirdal kommune fremmer innspill til planprogram for bygging av ny E39 mellom Lyngdal 

vest og Kvinesdal.   

 

Nye Veier sin anbefalte linje 5 med Kryss Frøytland og kryssing av Fedafjorden bør bygges. 

Dette vurderes som det beste alternativet for Sirdal kommune fordi kryss Frøytland har en 

direkte kobling mot FV4162 nordover mot Klungland ved Kongevollvatnet og videre på FV 

466 til Sandvatn og FV42 til Tonstad. FV4162 nordover mot Klungland bør også utbedres i 

størst mulig grad. 

 

Lokalvei fra Frøytlandskrysset til Øye bør bygges for å ivareta tilkomsten både mot 

Kvinesdal sentrum og mot eksisterende E39 best mulig.     

 

Forbindelsen Frøytland – Birkeland til eksisterende E39 bør bygges for å ivareta best mulig 

trafikkavikling i Listerregionen.  

 

Sirdal kommune viser til viktigheten av gode tilførselsveier og det henstilles om at 

tilførselsveiene må bygges samtidig med resten av veianlegget. Sirdal kommune forutsetter at 

dette sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen. 

 



  

Det forutsettes at transportmodellen som benyttes for prissatte konsekvenser, tar høyde for 

potensialet som ligger i økt trafikk til Sirdal kommune med hensyn til industriell aktivitet og 

reiseliv.     

 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 28.04.2022 – PS 22/23 

 

Votering 

Formannskapets tilråding ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak 

 

Sirdal kommune fremmer innspill til planprogram for bygging av ny E39 mellom Lyngdal 

vest og Kvinesdal.   

 

Nye Veier sin anbefalte linje 5 med Kryss Frøytland og kryssing av Fedafjorden bør bygges. 

Dette vurderes som det beste alternativet for Sirdal kommune fordi kryss Frøytland har en 

direkte kobling mot FV4162 nordover mot Klungland ved Kongevollvatnet og videre på FV 

466 til Sandvatn og FV42 til Tonstad. FV4162 nordover mot Klungland bør også utbedres i 

størst mulig grad. 

 

Lokalvei fra Frøytlandskrysset til Øye bør bygges for å ivareta tilkomsten både mot 

Kvinesdal sentrum og mot eksisterende E39 best mulig.     

 

Forbindelsen Frøytland – Birkeland til eksisterende E39 bør bygges for å ivareta best mulig 

trafikkavikling i Listerregionen.  

 

Sirdal kommune viser til viktigheten av gode tilførselsveier og det henstilles om at 

tilførselsveiene må bygges samtidig med resten av veianlegget. Sirdal kommune forutsetter at 

dette sikres gjennom rekkefølgekrav i reguleringsplanen. 

 

Det forutsettes at transportmodellen som benyttes for prissatte konsekvenser, tar høyde for 

potensialet som ligger i økt trafikk til Sirdal kommune med hensyn til industriell aktivitet og 

reiseliv.     

 

 

 

 

 

Aud Sunniva Fuhr Sven Magne Ousdal 

Kommunedirektør Enhetsleder arealforvaltning 

 

 

 



Fra: Øyvind Iversen <Oyvind.Iversen@sirdal.kommune.no> 
Sendt: fredag, april 29, 2022 3:49 pm 
Til: Post <post@nyeveier.no> 
Emne: Ny veitrase til Sirdal fra E39 Lølandskrysset.  
  
I mitt skriv til Nye Veier forleden dag, nevnte jeg en del industriell aktivitet som allerede foregår i 
Sirdal, men jeg kom i skade for ikke å nevne den positive utviklingen som allerede foregår innenfor 
ørret oppdrett i Sirdal Kommune. 
  
Dette har to elementer der det ene allerede er etablert, nemlig røkting av ørret i Sirdalsvannet. Dette 
er altså allerede etablert og i følge oppdretterne selv er det nå svært god utvikling etter et par 
utfordrende år. Dette betyr økt produksjon og dertil økt transport av fisk langs vei, enten som 
levende fisk til slakteri et annet sted i landet, eller som ferdig slaktet fisk, forutsatt etablering av et 
slikt slakteri på Tonstad. 
  
Det andre elementet er et dyrkingsanlegg for settefisk, altså for ørret, som planlegges lagt til 
Ertsmyra industrifelt, nettopp for å utnytte all denne energien i spillvarme fra Statkrafts 
omformerstasjon som jeg beskrev i forrige mail. Hele området har allerede blitt regulert av 
kommunen med  blant annet også settefiskproduksjon som formål og vedtatt plan. 
  
Denne produksjonen vil kunne betjene, ikke bare det lokale behov, men faktisk dekke hele landets 
behov for ørretyngel, siden man kan produsere med kraftig redusert energikostnad. Det finnes for 
øvrig et annet oppdrettsanlegg i området i Lundevannet ved Rekevik i Flekkefjord Kommune, så dette 
er en gryende industri i regionen. Både Sirdalsvannet og Lundevannet er store innsjøer med kapasitet 
til økt aktivitet. 
  
Eksport av slik yngel er naturligvis ytterligere en mulighet som fort kan bli interessant. 
  
Uansett utgjør en slik aktivitet økt press på veinettet og er således ytterligere et element som tilsier 
at man seriøst ser på forbedringer på vei, som både reduserer tidsforbruk, men samtidig øker 
regulariteten og reduserer energikonsumet langs veien og sørger for en så smidig aksess til E39 som 
mulig. 
  
Antall arbeidsplasser øker og da skal man tenke økt pendlertrafikk også. 
  
Da er det innsendte forslag med en ca 5-6 km lang snarvei fra Lølandskrysset til området rundt 
Nuland og Åtland svært spennende. Man reduserer distansen med ca 10km ( fra 15-16km til 5-6km ) 
og reduserer tiden med 10-12 minutter på sommerføre, enda mere på vinterføre. Tenker man 
tungtransport sparer man ytterligere tid, kanskje så mye som 20 minutter. 
 
  
Med vennlig hilsen 
Øyvind Iversen 
Prosjektkoordinator/prosjektleder 

   Sirdal kommune 
   Kraftfull, nær og nyskapande 
 

mailto:Oyvind.Iversen@sirdal.kommune.no
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Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid - E39 Lyngdal vest - Kvinesdal - 
høring av planprogram - finsilingsrapport 

Vi viser til oversendelse fra Sweco den 1. mars 2022, brev fra Nye Veier AS datert den 28. 
februar 2022 og tilleggsvarsel med brev datert 17. mars 2022. 
 
Det varsles at planprogram for E39 Lyngdal vest – Kvinesdal er sendt på høring sammen med 
finsilingsrapporten for aktuelle veilinjer. Når planprogram og linje/korridor er fastsatt, vil det 
gjenstå et omfattende arbeide med å optimalisere. Det vil da kunne bli endringer både 
sidelengs og i høyde for hovedlinje, sideveier og adkomster. 
 
Det opplyses at anbefalt trasé i rapporten vil bli lagt til grunn for det videre arbeidet med 
detaljreguleringsplan for E39 Lyngdal vest - Kvinesdal. Strekningen er på ca. 25 km, og ny 
E39 vil korte ned reisetid, bedre trafikksikkerheten og knytte sammen felles bo- og 
arbeidsmarked i regionen. I tillegg skal ny veg mot Øye utredes. Målet med planarbeidet er å 
finne den veikorridoren som totalt sett gir mest nytte for samfunnet. 
 
Hensikten med planprogrammet og finsilingsrapporten er å fortelle hvordan alternativene til 
linjer er rangert, anbefaling av gjennomgående linje som skal reguleres, hva som gjøres 
videre i planprosessen, hvordan arbeidet med konsekvensutredningen legges opp og hvilket 
opplegg der er for involvering og medvirkning for interessenter og berørte.  
 
Den anbefalte linjen går fra Røyskår på vestsiden av dalen forbi Høyland, og videre parallelt 
med dagens E39 til Ytre Tjomslandsvann. Deretter følger linje 5 dagens E39-trasé til 
Vatlandstunnelen. Tunnelen gjenbrukes med oppgradering til motorveistandard, samtidig 
som det bygges et nytt parallelt tunnelløp. På Oppofte følger den anbefalte traséen også 
linje 5, uten kryss, og uten oppgradering av Dragedalen. Linjen går fra Oppofte i tunnel, mot 
anbefalt kryssing av Fedafjorden mot Skarpnes, og videre i tunnel mot etablering av et nytt 



  
 

 

2 

toplanskryss på Frøytland. Linjen fortsetter med bru over Frøitlandsfossen, og fortsetter mot 
Meland og kommunegrensen. 
 
Linje 5 Frøytland vurderes å være en av de beste med hensyn på netto nytte per budsjett-
krone, samtidig som den legger til rette for et effektivt, trygt og miljøvennlig trafikksystem. 
Linjen har beregnet lavt CO2-utslipp, og er av de korteste E39-linjene. Nytt kryss på 
Frøytland gir kort og effektiv kobling mellom ny E39 og Øyesletta. 
 
Statens vegvesens rolle i planleggingen 
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 
vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 
sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 
 
Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 
Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 
helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 
stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 
gående og syklende. 
 
Innspill til planprogram og finsilingsrapport 
Statens vegvesen mener det er positivt at deler av dagens E39 gjenbrukes. Vi har ikke 
innvendinger til at det kan jobbes videre med linje 5 med kryss Frøyland i arbeidet med 
detaljreguleringsplanen.  
 
I det videre arbeidet forutsetter vi at det avklares hva som skjer med den resterende delen av 
dagens E39. En må se på gode tilknytninger og god utnyttelse av det regionale vegnettet. 
Det står i oversendelsen at det ikke planlegges oppgradering av den lokale vegen i 
Dragedalen, dvs. da er denne ikke egnet som omkjøringsveg/beredskapsveg.  
 
Ut fra dette må reguleringsplanen omhandle og beskrive omklassifisering og fremtidig bruk 
av dagens vegnett. Videre må planen si noe om hvordan omkjøring og beredskap er tenkt 
løst. Hendelser på vegnettet vil skje, og det er en del vedlikeholdsarbeid i tunneler som 
krever stenging og omkjøring. Den beste løsningen vil være at det legges opp til toveis 
trafikk i tunnelene. Dagens omkjøring på gammel E39 er lang og lite gunstig.  
 
Det vil være naturlig at gjenværende del av dagens E39 blir omklassifisert som fylkesveg.  
 
Anleggsgjennomføring og god fremkommelighet og sikkerhet i byggeperioden er et viktig 
moment slik at trafikken på E39 kan gå mest mulig uhindret når bygging av den nye vegen 
pågår.  
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I kryssområder og knutepunkt må det avklares behovet for løsninger for kollektiv og 
parkering (overgang buss bil og samkjøring). Samt om det er aktuelt med løsninger for 
gang- og sykkel. Kollektivtrafikk har en viktig transportfunksjon i byer, tettsteder, regioner 
og mellom landsdeler. Målet er at flere skal velge kollektivtransport i istedenfor bil som 
fremkomstmiddel til skole, jobb og hverdagsaktiviteter. Tilrettelegging for mer og bedre 
kollektivtrafikk kan bidra en økning i kollektivtrafikken noe som er et nasjonalt mål.  
 
Vi forutsetter at alt av infrastrukturtiltak gjennomføres sammen med veganlegget. Dette vil 
også gjelde ombygginger og tilpasninger av dagens vegnett. Dette må sikres gjennom krav 
til rekkefølge i bestemmelsene til planen.  
 
Vi ser at i planprogrammet at tiltakets trafikale konsekvenser skal utredes. Beregningene vil 
bli gjennomført ved hjelp av nasjonal transportmodell. Trafikkanalysen vil omtale 
omfordelinger av trafikkmengder i vegnettet som følge av ny E39. I tillegg vil trafikkanalysen 
omtale hvilke konsekvenser kryssenes plassering vil medføre. 
 
Ut over dette har vi ikke flere vesentlige merknader til høring av planprogrammet.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Erling Jonassen 
seksjonsleder Solberg Glenn 
  
 
Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
 
  
Kopi 
AGDER FYLKESKOMMUNE, Postboks 788  Stoa, 4809 ARENDAL 
NYE VEIER AS, Kjøita 6, 4630 KRISTIANSAND S 
STATSFORVALTEREN I AGDER, Postboks 504, 4804 ARENDAL 
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Epost datert 21.03.2022 

 

I et møte med Kvinesdal Kommune i dag, ble det nevnt at "Nye veier" var interessert i innspill 

angående ekstern interesse for lagring bruk av overskytende fjellmasse. 

  

Kvinesdal Småbåtforening vil sannsynligvis ha behov for masse i forbindelse med utfylling av molo i 

båthavna på Feda. 

Er du riktig kontaktperson i denne sammenheng? 

  

Mvh 

Vidar Kristensen 

Kvinesdal småbåtforening 

 

 



 

 

Sweco Norge AS  

v/Espen Motzfeldt Drange 

Fantoftvegen 14P 

5072 Bergen 

 

Prosjektnr. 115510: E39 Lyngdal vest – Kvinesdal 

 

Naturvernforbundet i Agder er med i nettverket FNF-Agder og står derfor bak 

og viser til den uttalelsen som FNF-Agder har sendt inn til planene for ny trase 

fra Lyngdal vest (Røyskår) til kommunegrense med Flekkefjord. Vi vil supplere 

uttalelsen med ytterligere kulepunkter som må utredes i tillegg til dem som 

FNF-Agder innleder sin uttalelse med. 

• Det samlete arealforbruket for motorveien fra Røyskår til 

kommunegrensa med Flekkefjord må fremkomme da målt mellom lede-

/viltgjerdene (tiltak som vil bli iverksatt etter selve veiarbeidene) – altså 

utover det som omfatter selve veiformålet. Dette arealet må så vurderes 

mot og om det er forenelig med det FNs naturpanel innstendig ber alle 

land om; å redusere forbruket av natur og dermed ødeleggelse av leve- 

og vokseområder for biologisk mangfold.  

• Arealforbruket må så vurderes mot naturmangfoldlovens § 10 om samlet 

belastning og § 8 om hvordan den planlagte veimaskinen vil påvirke alt 

dyreliv i de berørte og tilstøtende områdene. Vi minner her om at nye 

undersøkelser for biologiske mangfold må gjennomføres og inngå i de 

pålegg naturmangfoldloven her har. 

• Det er et uttalt mål å redusere bruk av privatbil inn til store bysentra – 

regjeringen Solberg og dagens regjering: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/fbbe488db37d4a79a7826db

3c5110da3/22_34797-6-ny-normal-for-kollektivtransporten-

17680901_1_0.pdf . Vi viser så til overordnende mål fra Nye Veier jfr 

følgende avisannonse, sommeren 2020: 

https://www.regjeringen.no/contentassets/fbbe488db37d4a79a7826db3c5110da3/22_34797-6-ny-normal-for-kollektivtransporten-17680901_1_0.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fbbe488db37d4a79a7826db3c5110da3/22_34797-6-ny-normal-for-kollektivtransporten-17680901_1_0.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/fbbe488db37d4a79a7826db3c5110da3/22_34797-6-ny-normal-for-kollektivtransporten-17680901_1_0.pdf


  
Å binde sammen og se Kristiansands- og Sandnesregionen som ett 

arbeidsområde er, etter Naturvernforbundets oppfatning, ikke forenelig 

med mål og å redusere privatbiltrafikken inn til bysentra. Det bør utredes 

om og i tilfellet hvordan disse målene er forenelig. 

• Vi viser så til uttalelser fra ledende politikere fra regjeringspartiene. 

Adresseavisen meldte søndag 27.03. at Jonas Gahr Støre varsler kutt i 

samferdsels- og byggeprosjekter som følge av krigen i Ukraina. 

Statsministeren mener tida er inne for å gå ærlig og åpent gjennom store 

samferdselsprosjekter. Leder for transport- og kommunikasjonskomiteen 

på Stortinget, Erling Sande har kommet med tilsvarende uttalelser m.a. i 

«Debatten» NRK 1 22.03. og parlamentarisk leder i Sp Marit Arnstad har 

kommet med liknende signaler. I uttalelser fra Sande gjelder det konkret 

å vurdere og redusere hastighet på veier til 90 km/t, noe Nederland har 

gjennomført etter sterke henstillinger fra IEA. Naturvernforbundet ber 

om at redusert fart til 90 km/t blir vurdert innen reguleringsområdet for 

derved å imøtekomme IEAs sterke oppfordring og ledende medlemmer 

fra regjeringspartiene om å vurdere store samferdselsprosjekter på nytt i 

lys av den internasjonale krisa – herunder også ikke minst den siste 



fremlagte rapporten fra FNs klimapanel. Det bør så framkomme hvilke 

endringer i planarbeidet en slik hastighetsreduksjon kan få. 

Naturvernforbundet legger i tillegg ved et notat om ny vei fra Røyskår (Lyngdal) 

mot Ålgård der vi slutter oss til veimyndighetenes valg av framtidsrettet og 

trafikksikker riksvei fra Lyngdal fram til høsten 2014 da fagmyndighetenes klare 

anbefaling ble overstyrt politisk med Frps gjennomslag i regjering og Storting 

med å bygge firefeltsmotorveier med fart 110 km/t. 

 

Med hilsen Peder Johan Pedersen, fylkesleder 

Monsøya 44 

4644 Søgne 

  



 
 
Miljøvennlig E39 fra Røyskår! 
 
Å bygge ny motorvei i ny trasé er gigantisk sløsing med penger og natur. 
Tilbakestille utbyggingen av E39 fra Lyngdal vest til det som 
veimyndighetene tidligere ( fram til 2014) anså som den mest trafikksikre 
og framtidsrettede veien til Ålgård; å bygge på dagens trase med 2/3 felt, 
midtdeler og fart 90km/t.» 

 
Arbeider med ny E39 - 4 felts motorvei er påbegynt i Lyngdal ved 
Herdalen og Røyskår. Videre fra Røyskår foreligger ikke 
reguleringsplan for ny E39, og dette arbeidet skal nå påbegynnes av 
SWECO første med høring av planprogram og finsilingsrapport for så 
mot slutten av dette året å begynne arbeidet med reguleringsplan. 
Planarbeidet skal omfatte en helt ny trase fra Røyskår gjennom 
Lyngdal og Kvinesdal fram til kommunegrensa til Flekkefjord og vil 
ikke inkludere den delen av E39 som ble åpnet i 2006 med ny bro 
over Fedafjorden og 7 tuneller til en kostnad av nær 1,3 milliarder.  
Denne veistrekningen skal så bli lokalvei. Det forestående 
planarbeidet skal følge opp et trasevalg som regjeringen fastsatte i 
mars 2021.  

 



Arealforvaltning er tillagt kommunene med ansvar for plan og 
bygningsloven, og vi vil oppfordrer lokalpolitikerne til å bruke denne 
muligheten til å sikre en bærekraftig og miljøvennlig utbygging av E39 
fra Lyngdal vest. Vi vil spesielt peke på følgende: 

• Høylandsdalen – Fra Røyskår forutsettes at ny E39 føres 

gjennom Høylandsdalen med åpen dagløsning. Dette er en 

løsning som vi innstendig ber dere om å stoppe. Det er to 

alternative muligheter, enten ved tunell eller å bruke dagens 

E39 som ikke berører Høylandsdalen. 

 

Høylandsdalen er i dag et eventyrlandskap av nasjonal verdi. 

Her har tiden i stor grad fått stå stille. Derfor og fordi dalen har 

så varierte naturtyper – edelløvskog, myrer, våtmark, gammelt 

kulturlandskap er artsrikdommen stor og verdifull. Dalen 

fremstår som en bortgjømt naturskatt med leveområder for 

arter som kongeørn, hubro, og bever, hekkeområder for 

storlom, trane, enkeltbekkasin, spillplass for orrfugl, god 

ørretbestand i vannene. I denne delen av Lyngdal er landets 

større trekkveier for hjort - vår og høst. En åpen dagløsning 

med 4 felts motorvei gjennom denne naturskatten vil fungere 

som en «Berlinmur» for alle dyr fra hjort og elg til gaupe, 

grevling, bever og amfibier og ødelegge deres leveområder og 

naturlige trekkveier for all framtid. Ingen har rett til å ødelegge 

så rike naturverdier, aller minst når det finnes alternativer. 

Eksemplene på artsrikdommen i denne dalen er godt kjent 

lokalt, men det fremkommer  ikke godt i den statlige 

konsekvensutredningen for nytt trasevalg. Det er viktig at det 

i den videre planprosessen ikke bare støtter seg til 

eksisterende kunnskap, men at det også gjøres nye 

undersøkelser i felt særlig med henblikk på å avdekke 

ytterligere naturverdier, både botaniske og zoologiske i 

Høylandsdalen og ellers i området for planarbeidet. 

 



• For delstrekning 05 mot kommunegrensa til Flekkefjord er det 
store inngrepsfrie naturområder som blir berørt når planen 
legger opp til åpen dagsone i dette naturterrenget. Store 
utmarksområder vil bli beslaglagt, og veien kommer til å lage 
helt uakseptable barrierevirkninger for økologiske funksjoner 
(dyreliv) og friluftsliv. For hele strekningen er det registrert et 
stort antall naturtyper, verdifulle leveområder for arter og 
andre forekomster med høy verdi for naturmangfold. Alle 
kryssalternativene påvirker i stor grad registrerte naturverdier, 
og har stort konfliktpotensial for naturmangfold. Det er viktig at 
det i den videre planprosessen ikke bare støtter seg til 
eksisterende kunnskap, men at det også gjøres nye 
undersøkelser i felt med tanke på å avdekke ytterligere 
naturverdier, både botaniske og zoologiske.  
 

 

• Vi viser så til hva ledende politikere i regjeringspartiene ( 

statsminister Støre, leder av Stortingets transport- og 

kommunikasjonskomite Erling Sande og parlamentarisk leder 

Marit Arnstad) nylig har uttalt og tatt til orde for med 

bakgrunn i den internasjonale, svært uoversiktlige situasjonen 

som følge av krigen i Ukraina. De har uttalt nødvendigheten av 

å gå «ærlig og åpent gjennom store samferdsels- og 

byggeprosjektet», mellom annet med kutt i store veiprosjekter 

og hastighetsreduksjon til 90 km/t. 

 

Beskjeden til oss alle om å gjøre nye valg, kommer igjen fra FN. 

Den 28. februar i år ble en ny klimarapport lansert, skrevet av 

over 700 eksperter fra 90 land med påfølgende innstendige 

oppfordringen fra FNs generalsekretær Guterres om å gjøre 

radikale endringer i forbruk og livsstil, en snuoperasjon for 

klima, natur og artsmangfold.  

 



Norge forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 50-55 

% innen 2030 for at målene i Paris-avtalen skal nås, og 2021 – 

2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. Det er ikke 

lenger nok å bevare natur, vi må i tillegg restaurere det som er 

ødelagt - også i Norge. Dette legger føringer for all arealbruk, 

og viser også til viktige verdivalg når det gjelder hvordan vi skal 

bygge våre samfunn på en måte som er bærekraftig også for 

kommende generasjoner. Begge krisene må løses i 

sammenheng. Vi kan ikke forstå hvordan Norge skal klare å nå 

sine forpliktelser hvis man fortsetter med så store 

naturødeleggende prosjekter som det medfører å 

gjennomføre utbygging av firefelts høyhastighets motorvei når 

områder som de på delstrekning 01 og 05 blir nedbygd og 

fragmentert. 

I 2006 ble en ny strekning av E39 i Lyngdal og Kvinesdal med 7 
tuneller og ny bro over Fedafjorden åpnet til en kostnad på nær 1,3 
milliarder. Det var en ferdigstilt del av veimyndighetenes plan for ny 
E39 fram til Ålgård, en plan som var gjeldende fram til høsten 2014 
med 2-3 felt, midtdeler og fart 90 km/t. Dagens trafikktellinger 
samsvarer med det som Vegdirektoratet da la til grunn – ca 5000 
døgnpasseringer (ådt) fra Lyngdal og nærmere 6000 fra Egersund 
mot Ålgård. Vegdirektoratet legger til grunn minst 12000 ådt for 4 
felts motorvei med fart 110 km/t.  
Noen ganger må vi tilbake i tid for å finne gode løsninger på dagens 
og framtidas utfordringer.  IEA peker på redusert fart som et tiltak for 
å kutte klimagassutslipp, noe Nederland har gjort. Vegdirektoratet er 
også tydelig på at 2-3 felts vei med fart 90 km/t er mer trafikksikker 
enn å bygge 4 feltsvei med fart 110 km/t.  Vegdirektoratet viser også 
til at det er vesentlig rimeligere og gir bedre samfunnsøkonomi. 
Ved å velge rimeligere løsninger kan de sparte pengene brukes til å 
utbedre mer av det veinettet vi har, og i tillegg blir det mindre 
bompenger. 
E39 må i framtida stort sett gå der den er i dag, ikke bare vest i 
Lyngdal, men videre over Fedafjorden og fram gjennom Rogaland til 



Ålgård. Vi har ingen rett til å forbruke naturkapitalen uten omtanke 
for hva vi etterlater oss, og som i vindkraftsaken må vi gi våre 
politikere klar beskjed.  Å bygge ny motorvei i ny trasé er gigantisk 
sløsing med penger og natur. 
Samtidig som vi retter denne henstillingen til dere lokalpolitikere i de 
berørte kommunene, vil Naturvernforbundet sentralt ta kontakt med 
stortingspolitikere og regjeringen (kommunal- og 
distriktsdepartementet) for å tilbakestille utbyggingen av E39 fra 
Lyngdal vest til det som veimyndighetene tidligere anså som den 
mest trafikksikre og framtidsrettede veien til Ålgård; å bygge på 
dagens trase med 2/3 felt, midtdeler og fart 90km/t. 
 
Med hilsen Naturvernforbundet i Agder v Peder Johan Pedersen 
(leder) og Rune Sævre (nestleder) 
 



U�alelser e�er varsel oppstart av reguleringsplanarbeid
Plannavn: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal
Arealplanid: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001
Frist for innspill: 19.04.2022
Al�nnreferanse: AR477529237

Svar fra mo�a�e parter:

Navn: Telefon: Epost:
NORGES LASTEBILEIER-FORBUND AVD. AGDER 90773207 rr@lastebil.no
U�alelse
Kris�ansand, 01.03.2022HØRING E39 LYNGDAL VEST – KVINESDALNLF Agder og Rogaland har følgende innspill
�l E39 Lyngdal vest - Kvinesdal.Det er kortere transpor�d som er vik�gste faktorer for oss som igjen betyr
reduserte utslipp i form av redusert drivstoff og reduserte �dskostnader. NLF Agder og Rogaland mener følgene
innspill er vik�g for en frem�dsre�et, miljøvennlig og trafikksikker vei:- Veien må bygges slik at den blir kortest
mulig i avstand og sam�dig tar de nødvendige miljøhensyn.- Dagens vei må ha fri ferdsel i byggeperioden.-
Minst mulig s�gninger da de�e er krevende for energiforbruk / CO2 utslipp- Minst mulig kurvaturer- Hele
strekningen må være 4-felt- At prosjektet gjennomføres helhetlig- At prosjektet gjennomføres på så kort �d som
muligDet må tenkes lade / fylleinfrastruktur på strekningen. Strøm og hydrogen fyllestasjon må oppre�es. Det
må er vik�g at man i forhold �l døgnhvileplasser tenker E39 fra Oslo �l Stavanger som et prosjekt.
Døgnhvileplassene må bygges ut �dsmessig i�t fram�dens behov for både service og energikilder. I �llegg må
det komme små hvileplasser i nærheten av de avkjørslene så også lokale bedri�er får muligheten for de
lovpålagte kjøre hvile�dsbestemmelser.Med vennlig hilsenNorges Lastebileier-ForbundReidar Re�erholt
Regionsjef Agder og Rogaland

VESTERHUS ALF KÅRE 40093246 Alf.kaare.ves@gmail.com
U�alelse
.

MODALSLI SVERRE
U�alelse
Støy og trafiķkproblemer..avskjermet,? Avkjørsel �l bebyggelse.



Epost datert 07.04.2022 

 

Herad bygdelag mener at tilkomst til E39 fra Farsund og østre del av Kvinesdal må skje på Opofte. 
Vi mener at infrastrukturen ikke må bli mindre effektiv ved bygging av ny firefelts vei, noe som vil 
være tilfelle hvis man må kjøre 1,5 mil ekstra dersom man skal inn på den nye motorveien. 
 
Dersom det vil være nødvendig å stenge motorveien vil det muligens være mer hensiktsmessig å 
benytte eksisterende E39 fra Opofte til omkjøring , enn å slippe trafikken ned mot Liknes på 
gamleveien over Kvinesheia som i dag. 
 
Hilsen 
Leif J. Kristiansen, leder Herad bygdelag 
 



Medvirkningsportalen 15.03.2022 

 

Innspill til Ny E39, Lyngdal-Ålgård 

Som kjent er vi inne i det grønne skiftet. Men vi har også en naturkrise, dvs at nedbygging av 

natur må reduseres. Flekkefjord SV er enig i at dagens E39 fra Lyngdal til Ålgård ikke holder 

dagens krav til miljøet, framkommelighet og trafikksikkerhet. Målet må derfor være å bygge en 

vei som for minst mulig inngrep i ekisterende bebyggelse og natur gir best mulig sikkerhet, 

framkommelighet og lavest mulig CO2 utslipp og forurensing. 

Strekningen er en del av Stamveien fra hovedstaden til Stavanger, og er strekningen med lavest 

trafikk og trafikkprognoser. Den må derfor bygges som 3-feltsvei med midtdeler og ved mest 

mulig gjenbruk av eksisterende strekinger.  

Miljømessig er det optimalt med 90-100 km/t med minst mulig stigninger. En 3-feltsvei med 

vekslende 1- og to felt vil gi en vei som er like sikker, nesten like rask og mye mer miljøvennlig 

enn en 4-feltsvei. 

Området omkring Fedafjorden med sine moderne tunneler må gjenbrukes. Flekkefjord SV mener 

også at traseen med kryss på Flikka er den beste fordi en mye større del av veien vil gå i tunnel 

og vi vil unngå å ødelegge Gausdalbygda og store kultur- og naturområder i Kvinesdal og Gyland. 

Vi er også kritisk til den enorme brua over Sira, like ved den unike Bakke bru. Her bør veien 

legges ved eksisterinde veibru ved Siraelvas utløp i Lundevannet. 

Flekkefjord SV  

Leder Steinar Dyrli 



                              

 

 

  

Samarbeidsnettverk mellom natur- og friluftslivsorganisasjoner 

agder@fnf-nett.no |  Postboks 101, 4662 Kristiansand S |  91 81 64 71 

organisasjonsnummer 914 046 831 | www.fnf-nett.no/agder 

Sweco Norge AS  

v/Espen Motzfeldt Drange 

Fantoftvegen 14P 

5072 Bergen 

Kristiansand, 19.04.2022 

 

Dette brevet sendes på vegne av 4H Agder, Agder botaniske forening, DNT Sør, Naturvernforbundet i Agder, 

Norges jeger- og fiskerforbund Aust-Agder, Norges jeger- og fiskerforbund Vest-Agder, Norsk zoologisk forening 

Sørlandsavdelingen 

 

Forum for natur og friluftsliv Agder (FNF Agder) er et samarbeidsnettverk for natur- og 

friluftslivsorganisasjoner i Agder og har som hovedformål å ivareta naturmangfoldet og friluftslivet 

i området. FNF Agder viser til brev fra Nye Veier AS, med varsel om at planprogram for E39 Lyngdal 

vest – Kvinesdal er lagt ut på høring.  Vi har følgende merknader til planprogrammet: 

 

• FNF Agder mener behovet for en 4-felts høyhastighets motorvei har endret seg siden 

planene for stamveiutbyggingen mellom Oslo og Stavanger startet 

• Viktige nasjonale og regionale føringer og retningslinjer, også for naturmangfold og friluftsliv, 

må legges til grunn og inkluderes i planarbeidet 

• For at kunnskapen som frivillige organisasjoner besitter skal komme til nytte, er det viktig å 
invitere dem til å delta i planprosessen før planer kommer på høring. Folkemøter og åpne 
kontordager må legges til ettermiddag/kveld. Høringsperioder må legges utenom 
sommerferien.  

• Det er viktig at den nye E39 bygges med passeringspunkter for turløyper og veier 

• Det er viktig at det fortsatt gjøres undersøkelser i felt med tanke på å avdekke ytterligere 

naturverdier, både botaniske og zoologiske 

• Vannforekomster må beskyttes mot forringelse i anleggs- og driftsfasen. Kryssingen av 

vassdrag må bli gjort på en slik måte at det fører til minst mulig naturinngrep. Opp- og 

nedvandring av anadrome og katadrome arter må kartlegges og sikres.  

• For naturverdier og friluftslivsinteresser framstår fortsatt utbedring av eksisterende 

veistrekning med redusert hastighet som det beste alternativet. FNF Agder mener derfor at 

gjenbruksalternativet fortsatt må inkluderes i videre planprogram og konsekvensutredninger.  

Prosjektnr. 115510: E39 Lyngdal vest - 
Kvinesdal 
Uttalelse fra FNF Agder 
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• Forbruk av natur er ikke gratis, og de økosystemtjenestene vi mister ved utbygging må tas med 

i regnestykket 

• Tapt nytteverdi for allerede utbygd E39 og kostnader til fortsatt drift og vedlikehold av de 

delene som eventuelt ikke blir gjenbrukt, må inkluderes i de samfunnsøkonomiske 

utregningene 

• Det må utredes hvilke avbøtende tiltak man kan igangsette for å redusere de konsekvensene 

som en ny veiutbygging medfører. Videre må det kompenseres for de friluftslivsområdene og 

naturverdiene som blir skadelidende eller går tapt.  

• Nye Veier må få en oversikt over bruken av gammel og ny vei på allerede utbygde 

strekninger mellom Oslo og Stavanger, før arbeid med nye strekninger igangsettes.  

• Kartlegging av CO₂-utslipp fra alle berørte myrer, ikke bare kartlegging av myr som naturtype, 

må gjennomføres. Videre bør det lages en konkret oversikt for kompenserende og avbøtende 

tiltak for myrområder som ødelegges. 

 

Bakgrunn 

Formålet med planarbeidet er å lage detaljreguleringsplan for framtidig E39 mellom Lyngdal vest og 
Kvinesdal på strekningen fra Røyskår til kommunegrensen mot Flekkefjord. Målet med planarbeidet er 
å finne den veikorridoren som har mest nytte for samfunnet. Vedlagt planprogrammet er en 
finsilingsrapport som vurderer konfliktpotensialet for prissatte og ikke-prissatte verdier for de aktuelle 
veilinjene, og en sammenstilling av en anbefalt gjennomgående linje. 

Anbefalt gjennomgående linje for ny E39 jf. finsilingsrapporten er linje 5 Frøytland. Denne linjen går 
fra Røyskår på vestsiden av dalen forbi Høyland, videre parallelt med dagens E39 til Ytre 
Tjomslandsvann, for deretter å følge linje 5 i dagens E39-trasé til Vatlandstunnelen. Vatlandstunnelen 
gjenbrukes med oppgradering til motorveistandard, samtidig som det bygges et nytt parallelt 
tunnelløp. På Oppofte følger den anbefalte traséen også linje 5, uten kryss, og uten oppgradering av 
Dragedalen. Linjen går fra Oppofte i tunnel, mot anbefalt kryssing av Fedafjorden med ny bro mot 
Skarpnes, og videre i tunnel mot etablering av et nytt toplanskryss, anbefalt på Frøytland. Linjen 
fortsetter med bru over Frøitlandsfossen, og fortsetter mot Meland og kommunegrensen. Kryss på 
Frøytland er rangert foran kryss på Birkeland for ikke-prissatte verdier.   
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Generelt 

FNF Agder er svært positive til at planprogrammet legger opp til gjenbruk av deler av dagens E39 øst 
for Fedafjorden, der anbefalt linje benytter seg av 5,3 km gjenbruk. Dette er i tråd med FNF sitt ønske 
om at man i prosjektet unngår at unødvendig store natur- og friluftslivverdier går tapt gjennom 
ytterligere ødeleggelse og fragmentering av naturområder. Linjer som ligger i samme trase som 
eksisterende vei gir mindre konsekvenser for de ikke prissatte fagene og klimagassutslipp, enn linjer 
med dagsone i naturterreng.  
 
Det framgår av planprogrammet at det er gjennomført kartlegginger av biologisk mangfold og 
økologiske funksjoner innenfor planområdet i prosjektperioden, inkludert kartlegging av naturtyper og 
arter, ferskvannsøkologi, hjortevilttrekk og rovfugl-forekomster. Det er bra at anbefalt linjer er forsøkt 
å legges utenom områder der det er påvist naturmangfold med særlig sårbarhet/verdi. Nye Veier 
forsikret i folkemøter mars 2022 at arbeidet med kartlegging og optimalisering vil fortsette videre i 
neste fase ved utarbeidelse av konsekvensutredning og forslag til detaljregulering. Dette er i tråd med 
hva FNF Agder ønsker, og vi er svært fornøyde med at anbefalt linje benytter seg av dagens 
Vatlandstunnel, slik at det viktige vilttrekket i området blir bevart slik det er i dag.  
På delstrekning 01 og 05 vil anbefalt linje føre til at store utmarksområder blir beslaglagt, og skape 
store barrierevirkninger for økologiske funksjoner, friluftsliv og rekreasjon. Vi viser til vår 
høringsuttalelse til oppstart av planarbeidet, der vi mener behovet for en 4-felts 
høyhastighetsmotorvei har endret seg siden planene for stamvegutbyggingen mellom Oslo og 
Stavanger startet. Vi mener fortsatt at behovet for mobilitetsløsninger er i betydelig forandring, da 
teknologisk utvikling, klimaproblematikk og endrede brukervaner er i stor endring. Det er blitt mer 
oppmerksomhet rundt tilrettelegging for redusert bilbruk, planlegging for aktiv forflytning til fots og 
på sykkel, og ikke minst, et mye større engasjement og forståelse rundt klima- og naturkrisen og at 
endringer må skje nå. Norge forpliktet seg til å kutte sine klimagassutslipp med 50-55 % innen 2030 
for at målene i Paris-avtalen skal nås, og 2021 – 2030 er utpekt til FNs tiår for restaurering av natur. 
Det er ikke lenger nok å bevare natur, vi må i tillegg restaurere det som er ødelagt - også i Norge. 
Dette legger føringer for all arealbruk, og viser også til viktige verdivalg når det gjelder hvordan vi skal 
bygge våre samfunn på en måte som er bærekraftig også for kommende generasjoner. Begge krisene 
må løses i sammenheng. Vi kan ikke forstå hvordan Norge skal klare å nå sine forpliktelser hvis man 
fortsetter med så store naturødeleggende prosjekter som det medfører å gjennomføre utbygging av 
firefelts høyhastighets motorvei når områder som de på delstrekning 01 og 05 blir nedbygd og 
fragmentert. For naturverdier og friluftsinteresser framstår fortsatt utbedring av eksisterende 
veistrekning i 2-3 felt og 80-90 km/t som det klart beste alternativet. FNF Agder mener derfor det er 
nødvendig med videre utvikling av alternativer til veitransport, og at gjenbruk av dagens veinett 
fortsatt må utredes som et alternativ og være med videre i konsekvensutredningene. 
 
Byggingen av E39 mellom Lyngdal vest og Kvinesdal er bare en av store utbygginger i Agder. Vi har også 
utbyggingen av flere andre delstrekninger av E39, E18-utbyggingen, planer om og pågående utbygging 
av vindkraftverk, planer om kraftkrevende industri som batterifabrikker og datalagringssentere, 
utbygging av store hyttefelt, oppgradering av strømnett osv. Alt dette krever areal, og dette bør sees i 
sammenheng når man skal vurdere belastningen av enkelte utbygginger. Vi ber derfor om at man 
strekker seg langt i å legge til rette for løsninger som kan kompensere og virke avbøtende på 
konsekvensene planen har for naturmangfold og friluftsliv.  
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Overordnede føringer 

I kapittel 2. listes nasjonale, regionale og lokale planer og føringer som er med å danne rammer og 

forutsetninger for planarbeidet opp. Da planarbeidet i stor grad påvirker naturverdier, 

friluftslivsverdier og jordvern mener FNF Agder at også følgende overordnede føringer og retningslinjer 

må inkluderes i planprogrammet:  

• Stortingsmelding om friluftsliv og handlingsprogrammet  

• Stortingsmelding om naturmangfold  

• FNs tiår for naturrestaurering 

• Regional vannforvaltningsplan 2022-2027 

• Regionplan Lister 2030 

 

Planprosess og medvirkning 

For FNF Agder er det viktig at det føres en inkluderende prosess som sikrer medvirkning og faglige 
vurderinger i beslutninger som har betydning for natur- og friluftsinteresser i de berørte områdene. 
Det er betydelig kunnskap som besittes i frivillige organisasjoner lokalt og regionalt, og det er derfor 
viktig å involvere disse til å delta i planprosesser, ikke bare via åpne folkemøter, men også ved å ta 
direkte kontakt med dem og invitere dem inn før planer kommer på høring.  
De aller fleste i natur- og friluftslivsorganisasjonene arbeider med aktiviteter og på frivillig basis. De 
har annet arbeid eller skole på dagtid. Folkemøter og åpne kontordager må derfor legges til 
ettermiddag/kveld. Høringsperioder må ikke legges til sommerferien.  
 

Dagens situasjon 

Friluftsliv 

Det er viktig at den nye E39 bygges med passeringspunkter for turløyper og veier. Det er store 

utmarksområder med viktige friluftslivsområder i regionen. Flere områder er tilrettelagt for fotturer, 

toppturer og andre aktiviteter. Vi viser til vår høringsuttalelse til oppstart av planarbeidet for E39 

Lyngdal vest – Kvinesdal, der vi beskriver viktige friluftslivsverdier i området.  

Naturmangfold 

Vi viser til vår tidligere høringsuttalelse til oppstart av planarbeidet, der vi beskriver viktige 
naturverdier i området. Vi mener at disse ikke blir godt nok ivaretatt for de strekningene som ikke 
benytter seg av gjenbruk av dagens E39.  
 
For delstrekning 05 mot kommunegrensa er det store inngrepsfrie naturområder som blir berørt når 
planen legger opp til åpen dagsone i dette naturterrenget. Store utmarksområder vil bli beslaglagt, og 
veien kommer til å lage store barrierevirkninger for økologiske funksjoner, friluftsliv og rekreasjon. For 
hele strekningen er det registrert et stort antall naturtyper, verdifulle leveområder for arter og andre 
forekomster med høy verdi for naturmangfold. Alle kryssalternativene påvirker i stor grad registrerte 
naturverdier, og har stort konfliktpotensial for naturmangfold. Det er viktig at man i den videre 
planprosessen ikke bare støtter seg til eksisterende kunnskap, men at det også gjøres nye 
undersøkelser i felt med tanke på å avdekke ytterligere naturverdier, både botaniske og zoologiske.  
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-18-20152016/id2479100/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/handlingsplan-for-friluftsliv/id2607767/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-14-20152016/id2468099/
https://www.vannportalen.no/sharepoint/downloaditem?id=01FM3LD2QMWDWEXEGTBNDJT6JOAL5F3TDK
https://agderfk.no/_f/p1/ic223278b-9999-4163-aae5-8ad07ae0614f/regionplan-lister-2030_endelig.pdf
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Det er bra at Nye Veier har hentet inn ny kunnskap om viltpassasjene i deler av planområdet. Vi 
oppfordrer til at det også videre i prosessen legges opp til aktiv medvirkning fra lokale 
interesseorganisasjoner underveis i planprosessen slik at faunapassasjer legges på de beste stedene 
for viltet.  
 
Planområdet berører flere vannforekomster som vil bli påvirket både gjennom de fysiske inngrepene 
ved veiutbygging, og gjennom tilførsler som påvirker den kjemiske vannkvaliteten i drifts og 
anleggsfasen. De fleste vannforekomstene i planområdet har i dag kun en moderat miljøtilstand, og 
veiutbygging vil kunne redusere miljøtilstanden ytterligere og gjøre det enda vanskeligere å nå 
vannforvaltningsmålet om god miljøtilstand. Kryssingen av vassdrag må bli gjort på en slik måte at det 
blir gjort minst mulig naturinngrep, og slik at elvene ikke blir tilført forurensning fra vegen. Opp- og 
nedvadring av anadrome og katadrome arter må kartlegges og sikres. 
 

Anbefaling av gjennomgående linje 

FNF Agder er fornøyde med valg av linje 5 for de delene som gjenbruker, eller ligger parallelt med, 

dagens E39. Vi viser til vår høringsuttalelse til oppstart av planarbeidet der vi ønsker at mest mulig av 

eksisterende E39 skal gjenbrukes dersom ny E39 må bygges. Dagens vei har allerede ført til store 

naturinngrep som vanskelig kan tilbakeføres. For naturverdier og friluftsinteresser framstår fortsatt 

utbedring av eksisterende veistrekning i 2-3 felt og 80-90 km/t som det beste alternativet. FNF Agder 

mener derfor at gjenbruksalternativet fortsatt må inkluderes i videre planprogram og 

konsekvensutredninger.  

Vi er klar over at Nye Veier AS sitt oppdrag er å bygge vei med lav kostnad. Dette mener vi også må 
gjelde lav kostnad for ikke-prissatte verdier. Forbruk av natur er ikke gratis, og de økosystemtjenestene 
vi mister ved en slik utbygging blir sjeldent tatt med i regnestykket. Vi mener at de ikke-prissatte 
verdiene må vektes høyt i vurderingen når man skal velge linje. 
 

Konsekvensutredninger 

I vår høringsuttalelse til oppstart av planarbeidet, ba vi om at det måtte gjøres grundige utredninger 

rundt naturverdier og friluftsliv i forbindelse med den videre planleggingen. Mye av dette er blitt gjort. 

Vi mener fortsatt at i tillegg til konsekvensutredninger, så må det utredes hvilke avbøtende tiltak man 

kan igangsette for å redusere de konsekvensene som en ny veiutbygging medfører. Videre må det 

kompenseres for de friluftslivsområdene og naturverdiene som blir skadelidende eller går tapt. Areal 

er ikke en ubegrenset ressurs, og ødeleggelse av naturområder er ikke gratis. 

Prissatte konsekvenser 

Trafikale konsekvenser 

Vi ber om at tapt nytteverdi for dagens E39 og kostnader til fortsatt drift og vedlikehold av de delene 

som eventuelt ikke blir gjenbrukt, må inkluderes i de samfunnsøkonomiske utregningene. Videre ber 

vi om at Nye Veier gjør en analyse av trafikken på allerede utbygde strekninger av E18/E39 mellom 

Oslo og Stavanger. Flere oppslag i media kan tyde på at lokale foretrekker å benytte seg av 

gamleveien. Vi ser det derfor som viktig og riktig at Nye Veier kartlegger trafikkmønsteret på gammel 

vs. Ny veit på allerede utbygde strekninger, at dette inkluderes i planarbeidet og er på plass før 

arbeid med nye strekninger igangsettes.  
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Klimagassutslipp 

Klimagassutslipp skal være en del av analysen for prissatte konsekvenser. Som Nye Veier skriver vil 

klimagassutslippet variere som følge av arealbeslag, og det vil i neste planfase bli sett på 

justeringsmuligheter for linjene for å redusere det totale klimagassutslippet. Det er bra at 

planprogrammet vil prøve å unngå inngrep i myrer. En rapport fra NTNU viser at drenert myr og 

torvmark har et årlig utslipp som tilsvarer 10 prosent av de totale utslippene i Norge. Hver myr i 

planområdet kan ha ulik dybde og derfor også ulikt utslipp av CO₂. Det er derfor viktig å få kartlagt 

CO₂-utslippene fra alle berørte myrer, ikke bare myrer som naturtyper.  

Når det gjelder myrer mener vi at det bør lages en konkret oversikt for kompenserende og 

avbøtende tiltak for myrområder som ødelegges, og at denne må inn i detaljplanen. 

 

 

Vennlig hilsen 

Forum for natur og friluftsliv Agder 

 

Camilla Moseid 

Koordinator 

FNF Agder 

 

Kopi til: 

Statsforvalteren i Agder, Agder fylkeskommune, Lyngdal kommune, Kvinesdal kommune 

https://www.ntnu.no/documents/10476/1262347829/2015-10+Rapport+Klimagassutslipp.pdf/c83fab53-b626-4c6e-988e-efcc675e8ff2


Rekkefølge 

1. Linn-Evy og Bjørn Arvid Fidjeland 

2. Henry Gerhard Høyland Lande 

3. Harald og Tove Jølle (3b vedlegg) 

4. Altifiber 

5. Hans K. Teie-Høyland 

6. Lars Aksel Teistedal  

7. Teistedal Amfi v/ Lars Aksel Teistedal  

8. Kvinesdal kirkelige fellesråd 

9. Nils Erik Olsen 

10. Kiristi K. Sømme 

11. Geir Ove Olsen (11b vedlegg) 

12. Rolf Terje Klungeland 

13. Ove Fjeld 

14. Terje Rørvik 

15. Bjørn Frestad 

16. Svein Åge Breimoen 

17. Moi Eiendomsutvikling v/ Randi Rusdal 

18. Asfaslt Sør v/John Inge Kvinlaug 

19. Jan Kåre Eie 

20. Viggo Didriksen 

21. Arild Kristensen 

22. Eramet  

23. Hilde Halvorsen 

24. Netland og sønner v/ Per Arne Netland 

25. Helicon v/Eivind Rødland 

26. Odd Kristian Frøitland 

27. Anne-Sofie Opofte 

28. Agnar Narvestad 

29. Øystein Tesaker 

30. Sverre Modalsli 

31. Inge Bastelid Risnes Teis (31b vedlegg) 

32. Sindre Lande og Madeleine Foss Eikenes 

33. Inger Johanne Træland 

34. Arnsein S. Hølmebakk 

35. Lohne Sameie v/Helen Christie 

36. Oddvar Egil Teistedal 

37. Sven Tommy Grøtteland 

38. Lister Ferdigbetong v/Kjell Inge Olsen 

39. Christian og Martin Opofte 

40. Anne Britt og Svein Hovden 

41. Teodor Teistedal 

42. Drageland advokatfirma AS pva. Tor Helge Aas 

43. Oddvar Tesaker (Innspill 1) (43b innspill 2) 

44. Olav Torgersen 

45. Astrid Alberta Ubostad Akre 

46. Jonny Kvinlaug 

47. Bjarne Meland 

48. Nina Therese Vehus Tofteland (48b vedlegg) 

49. Petter Birkeland (49b vedlegg) 



 

03.03.2022 

Innspill ny E39 Lyngdal vest - Kvinesdal 

Som grunneiere av gnr/bnr 116/3, 114/2 og 117/1 i Lyngdal kommune har vi noen kommentarer og 

innspill til planlagt linjevalg.  

Som bakgrunnsinformasjon for våre kommentarer, følger et oversikts kart over våre eiendommer (figur 

1.) 

 

Figur 1. 

 

 

 

 

 



Det anbefalte linjevalget går i umiddelbar nærhet til bygningsmassen på Fidjeland. 

Se figur 2, grønn markering. 

 

Figur 2. 

Det vil være viktig for oss at tilgang til eiendommene sikres med tilsvarende type kulvert som i dag (ikke 

nødvendigvis på samme sted). Dagens kulvert er dimensjonert for skogsmaskiner da det tas ut skog i 

området. 

Vi vil anta at de tilstøtende grunneierne, særlig Magnor Nordhelle (Håland nedre) og Karl-Oscar Håland 

(Håland øvre) vil sikre adkomst til sine eiendommer. Deres nåværende adkomst vil ligge begravd under 

foreslått trase og følgelig vil ny adkomst måtte bygges. Fra vårt perspektiv vil vi strekke oss svært langt 

for å unngå at en slik adkomst forskyves enda nærmere husene på Fidjeland.  

Det er også av stor viktighet å sikre tilgang til gården Fidjeland (inklusive bygninger) for bil under 

anleggsfasen. 

Når det gjelder støy, så er det for oss viktig at avbøtende tiltak blir iverksatt for å minimere dette. Vi går 

ut ifra at vi kommer tilbake til dette punktet senere i prosessen 

 

Vennlig hilsen 

Linn-Evy og Bjørn Arvid Fidjeland 



Epost datert 04.03.2022 

 

Innspillet er fra 2 husstander med 4 personer, 3 av oss i fast arbeid, på Øvre Lande som bruker 

omkjøringen om Tjomslandskrysset for så å kjøre vestover gjennom Vatlandstunnellen, når den 

bratte veien ned til Opofte er utilrådelig å kjøre med utfordrende snø og isføre. Hvis den anbefalte 

linje 5 fra nye veier blir vedtatt blir omkjøringsmuligheten om Tjomsland borte for alltid. 

Tjomslandskrysset inn på E39 forsvinner. Den omkjøringsmuligheten har vi hatt siden E39 ble åpnet i 

2006. Fylkesveien ned til Opofte er den bratteste Fylkesveien i Vest - Agder. Smelia har en stigning på 

22.5 %. I vinter snudde jeg på vei til jobb på Alcoa Lista kl 08:20 på Høylandsrea, fordi det var for 

farlig å fortsette nedover. Det var da hardt snø og isunderlag og 15 cm nysnø på toppen som ennå 

ikke var brøytet. Vi anmoder sterkt om at Nye veier finner en løsning slik at veien ned fra Lande mot 

Opofte kan kobles sammen med eksisterende E39 ved  Avkommen, nå som vi for alltid mister 

omkjøringsmuligheten om Tjomsland. Kart side 18. Denne veien kan da brukes som omkjøringsvei for 

lokaltrafikken som skal østover under anleggsperioden fra Opofte, Ulland, Skranefjell, Rørvik, 

Teistedal og Guse. Det er også sterkt ønskelig at bakken ned mot Rørdal blir lagt om slik at veien ikke 

blir så bratt. Kart side 18. Lekleiva har en 90 graders sving og stigning på ca 20 %. Det blir da en bedre 

omkjøringsvei for lokaltrafikken under anleggsperioden. 

Med hilsen Henry Gerhard Høyland Lande 106 4480 Kvinesdal Tlf. 47839462 

 



Epost datert 09.03.2022 
 
Hei. 
 
Videresender eposter av idag til og fra Nye Veier AS. 
 
Min kone. Tove Jølle, eier en hytteeiendom på Vintland i Lyngdal (gnr 119 bnr 12). Slik vi oppfatter 
mottatt plankart vil den nye motorvegen komme så nær hytta at denne vil bli ødelagt for fremtidig 
bruk. Vi signalisere derfor at vi ønsker å få eiendommen vurdert innløst, hvilket vi er anbefalt å 
signalisere som en del av planprosessen. Det vises til mailen nedenfor fra Nye Veier AS v/Terje 
Bjorheim. 
 
mvh 
Harald Jølle 
på vegne av Tove Jølle 
 
 



Videresendt melding: 
 
Fra: Terje Bjorheim <terje.bjorheim@nyeveier.no> 
Emne: SV: Varsel om arkeologiske undersøkelser og eventuelle utgravinger 
Dato: 9. mars 2022 kl. 15:49:25 CET 
Til: "hjolle@online.no" <hjolle@online.no> 
Kopi: Åge Rovik <aage.rovik@nyeveier.no>, Thomas Kaaløy Jensen 
<thomas.kaaloy.jensen@nyeveier.no>, "olav@torgersen.dk" <olav@torgersen.dk>, 
"tjolle@online.no" <tjolle@online.no> 
 
Hei, fikk videresendt denne fra Åge. Vi takker for samtykket til arkeologi. Dersom det er spørsmål i 
den sammenheng, så vil Åge kunne svare på dette. 
  
Når det gjelder svar på innløsning og løsning for adkomst, så er dette noe man vil se på i selve 
detaljreguleringen. Det er men andre ord litt for tidlig å si helt konkret hvordan og hvorledes 
eiendommen vil bli berørt. Den korridoren som foreligger som en del av planoppstarten er ganske 
bred og selve arealbeslaget vil reduseres som en del av detaljreguleringen. 
  
Når det gjelder innløsning må vi derfor jobbe oss mer ned i detaljene før vi kan gjøre en vurdering om 
vi mener eiendommen bør innløses eller ikke. Hvordan man skal løse adkomst til eiendommen blir 
også en del av denne prosessen.  
  
Men det er mulighet for dere som en del av planprosessen å spille inn at dere ønsker å få 
eiendommen vurdert innløst og eventuelt bekymringer rundt adkomst. Dette kan spilles inn til vår 

plankonsulent på e-post: E39LK@sweco.no Her vil det være flere høringsrunder med mulighet for å 
komme med innspill gjennom planprosessen. 

  
Jeg minner også om at det er satt opp informasjonsmøte og åpne kontordager til uken. For Lyngdal 
så er det folkemøte/kontordag til mandagen klokken 1700 på rådhuset. 
  
  
  
TERJE BJORHEIM 
Rådgiver grunnerverv 
+47 941 22 860 

  

  
 
 
 
 
 

 

ÅGE ROVIK 
Rådgiver grunnerverv 
 

+47 976 33 909  |  
 

aage.rovik@nyeveier.no  

   

Nye Veier AS  |  
 

Svanedamsveien 10 
 

| 
 

4621  
 

Kristiansand 
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This email (incl. attachments) is solely intended for the recipient and may contain confidential 
information. Have you received this email in error, please contact us as soon as possible, and please 
note that any publication, copying and distribution of confidential information is prohibited. 

 
  

-----Opprinnelig melding----- 
Fra: Harald Jølle <hjolle@online.no>  
Sendt: onsdag 9. mars 2022 12:28 
Til: Åge Rovik <aage.rovik@nyeveier.no> 
Kopi: Tove Jølle <tjolle@online.no>; Olav Torgersen <olav@torgersen.dk> 
Emne: Varsel om arkeologiske undersøkelser og eventuelle utgravinger 
 
Jeg viser til brev av 28.02.2022 (Arkiv 2021/715); mottatt i dagens post. 
 
På vegne av min kone, Tove Jølle, samtykkes det til at det foretas arkeologiske undersøkelser og 
eventuelle utgravinger på hennes fritidseiendom, som ledd i det planlagte vegprosjektet ny E39. 
Eiendommen har betegnelsen gnr 119 bnr 12 i Lyngdal. 
Hun samtykker til det samme også som sameier i skogeiendommen gnr 119 bnr 1,2,3,5,6,7,8, 9 og 
gnr 118 bnr 8 i Lyngdal. 
 
—— 
 
Av mottatt plankart fremgår det at den nye motorvegen vil komme så nær hytteeiendommen at 
denne vil bli ødelagt for fremtidig bruk. Vi ber derfor allerede nå opplyst hvordan Nye Veier AS vil 
stille seg til krav om innløsning av eiendommen. 
 
Dessuten: Samme plankart viser at eksisterende kjøreveg fra dagens E39 inn til Vintland vil forsvinne. 
Hvordan er den fremtidige atkomsten tenkt løst? 
 
 
Imøteser en tilbakemelding. 
 
mvh 
Harald Jølle 
på vegne av Tove Jølle 
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Epost datert 28.03.2022 

 

Hei. 

 

Etter det vi kan se av den foreslåtte gjennomgående linjen blir infrastrukturen til Altifber AS 

berørt på enkelte punkter markert i rød(e) ringer på vedlegg, "Telecom_Fiber_Altifiber-

AS_Telia.png". (se kart s.2) 

 

I den grad det blir nødvendig å ta oss med på planlegging av håndtering av fiber/telecom 

infrastruktur for deres utførelse av anlegget venter vi å høre fra dere på dette.  

 

Primært er vår kanal inn gravemelding@altifiber.no for dette. 

 

-- 

Hilsen 

Terje N. Abusland 

Altifiber AS 

 

mailto:gravemelding@altifiber.no


 



Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: TEIE-HØYLAND HANS K

Telefonnummer: 47640544

E-post: hans.kristian.hoyland@gmail.com

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Lande 105 39 5

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
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saksbehandlingen.

Ved gjenbruk av E39 Vatlandstunellen til nye E39 og den ikke kan brukes som lokalvei blir veien
mellom Opoftekrysset og Tjomslandkrysset lokalveien fra oss boende på gårdene på og rundt
Opofte.
Denne veien er direkte farlig på vinteren med bratte bakker opptil 25% stigning og mange
høydemeter stigning. Da E39 Vatlandstunellen ikke kan brukes som lokalvei må veien fra Opofte
til Tjomsland legges om fra Høylandsreia over til dagens E39 for å slippe de værste bakkene
ned og opp Opofte. Samt ønske om å justere Lekleiva ved Rørdal så denne ikke har så kraftig
sving og stor stigning.
 
 

Signert av

HANS KRISTIAN TEIE-HØYLAND på vegne av TEIE-HØYLAND HANS
K 22.03.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Til  
Nye veier V/Sweco Norge AS  
v/ Espen Motzfeldt Drange,  
Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen.  
 
Lars Aksel Teistedal,  
Teistedal 51, 
4480 Kvinesdal  
gnr.34 bnr. 10 
           Kvinesdal 04.04.22 

 
Innspill til planprogram og anbefaling av linje for ny E39  
Lyngdal vest – Kvinesdal 
 
Takker for en god og informativ planprosses så langt!  
Synes det er tatt mange gode hensyn og valg nå som dere anbefaler linje 5.  
Mitt hovedanliggende med dette innspillet er å argumentere for at det er helt avgjørende for det lokale 
trafikkmønsteret at det blir et fullverdig plankryss på Opofte.  
Dette ble foreslått droppet p.g.a. for høy kostnad i forhold til en trafikktelling.  
Og tilføringsvei fra Birkeland til Frøytland skulle erstatte lokaltrafikken  
som kjører inn på E39 på Opofte i dag.  
Med denne løsningen vil det bli ca 15km lengre reise vei for dem som kommer fra østsiden av Fedafjorden, 
og skal i retning Kristiansand på denne nye veien. Ingen fra Kvinesdal kommer til å bruke tilføringsvei fra 
Birkeland til Frøytland, da de allerede har tunnelveienen fra Øye til Frøytland. De som bor på Feda kan ikke 
komme til dette krysset uten at de først må kjøre til Angholmen via Fedaheitunnelen. De kommer nok 
heller til å kjøre lokalvei opp via Refsti til Frøyland. Så hvem skal da ha en større nyte av denne lokalveien 
kontra kryss på Opofte. Det må jo da bli Flekkefjord kommune, men etter mine beregninger så vil de få en 
lengre vei, når de nå må kjøre et par kilometer nordover opp til Frøyland, kontra om de kjører rett frem 
over dagens bro igjennom Teistedalstunnelen, til et kryss på Opofte.  
Så jeg ser ingen ulemper for Flekkefjord i det å måtte kjøre til Opofte for å komme på den nye veien.  
For Farsund kommune vil det jo være store fordeler med et kryss på Opofte de vil kunne komme raskt inn 
på ny E39 både for dem som skal østover og vestover.  
 
Det er mange som bor på østsiden av Fedafjorden som jobber i Lyngdal, og uten kryss på Opofte, vil de 
enten måtte kjøre den gamle historiske postveien via Opofte og til Tjomsland, eller å få en jobbreise som er 
30km lengre hver dag. Dette synes jeg er helt urimelig, det er mange grunneier på denne siden av fjorden 
som har mistet grunn til dagens E39, men vi fikk et kjempe løft for bygda da vi nå kunne komme både 
vestover og østover på en trygg og sikker vei. Det har også blitt etablert næringsområder, steinbrudd, 
sprengstofflager og sementfabrikk som uten et kryss på Opofte vil bli sterkt redusert eller bli borte.  
At det nå blir forslått at vi skal bli fratatt denne lokalveien som nå mange har blitt avhengig av føles urett 
og uklokt.  
 
Vil derfor sterkt anbefale Nye Veier å droppe tilføringsveien Birkeland/Frøytland, og dere har selv uttalt at 
pengene dere sparer på dette vil betale for et kryss på Opofte.  
 
Og en annen stor gevinst ved å ha et kryss på Opofte vil være at en får en glimrende omkjøringsmulighet. 
Man slipper da å måtte kjøre om Utsikten og Liknes sentrum hvis det skulle oppstå vedlikeholdsbehov eller 
ulykker på den nye trasen.  
 
Mvh Lars Aksel Teistedal 
 



Til  
Nye veier V/Sweco Norge AS  
v/ Espen Motzfeldt Drange,  
Fantoftvegen 14P, 5072 Bergen.  
 
Teistedal Amfi, v Lars Akse Teistedal  
Teistedal 51, 
4480 Kvinesdal  
Org. nummer 927.956.373 
           Kvinesdal 04.04.22 

 
Innspill til planprogram og anbefaling av linje for ny E39  
Lyngdal vest – Kvinesdal 
 
For Teistedal Amfi som er en konsertarena som har besøkende fra både vest og øst, vil det bli et sterkt 
redusert publikumsgrunnlag om det ikke blir et kryss på Opofte.  
Det har blitt brukt mye tid og midler for å utvikle dette amfiet til en utendørsscene i den flotte naturen 
som ligger på østsiden av Fedafjorden.  
 
Ber om at dere må vurderes på nytt alle ulempene det vil medføre og ikke ha et kryss på Opofte  
  

 
Bilde fra en av sommerkonsertene i Teistedal Amfi  
 
 
Mvh Lars Aksel Teistedal 
 



Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: KVINESDAL KIRKELIG FELLESRÅD

Telefonnummer:

E-post:

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Nedre Feda 5 10 55
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Vi har ingen innsigelser til planen.
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Signert av

PER ØISTEIN ROGSTAD på vegne av KVINESDAL KIRKELIG
FELLESRÅD 28.03.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: OLSEN NILS ERIK

Telefonnummer: 91133108

E-post: nierols@online.no

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Det er viktig at ved vurderingen av lokalvei Frøytland - Birkeland vs kryss på Oppofte tar hensyn
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til ønske om å eliminere gjennomgangstrafikken gjennom Feda "sentrum"
 
 

Signert av

NILS ERIK OLSEN på vegne av OLSEN NILS ERIK 28.03.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Medvirkningsportalen 03.03.2022 

 

Jeg ber om at det i utarbeidelsen av ny veitrase søkes å finne løsninger som i minst mulig grad 

ødelegger natur og biologisk mangfold, og at hensyn til vilt ivaretas med tilstrekkelig antall 

viltoverganger og eventuelt underganger.  

Jeg mener også at tilførselsveien fra Feda/Birkeland til ny E39 ved Frøytland vil medføre et alt for 

stort og unødvendig naturinngrep og ekstra kostnader i forhold til nytteverdien. Adkomst til Feda 

kan heller skje ved at vi som skal til Feda kjører av i avkjørselen til Kvinesdal (tunnelen) eller at de 

kjører av/på ny E39 ved Flekkefjord og bruker dagens E39 derfra til/fra Feda. Det viktigste er å få 

en sikker europavei med minst mulig ødeleggelser for natur og miljø.  

Det er positivt at Linje 5 er valgt, men mener det bør ses på om en kan bygge ut/gjenbruke 

dagens E39 på østsiden av fjorden i stedet for å lage en helt ny trase med de store konsekvenser 

for natur og miljø som det vil medføre. 



Medvirkningsportalen 15.03.2022 

 

Jeg vil få påpeke at tilførselsvei fra nytt kryss på Frøytland til gamle E39 nord for Feda vil være 

overflødig om det innarbeides et nytt kryss ved Opofte som kobler seg til gamle E39 der. Et 

tilleggskryss på Opofte vil gi mange fordeler som må taes med i den videre planleggingen, f.eks. - 

tilførselsvei fra Frøytland til gamle E18 utgår- forbedret nytte av ny E18 for alle som skal vestover 

i retning Moi/Stavanger fra Lista/ Farsundsområdet- kun mindre naturinngrep i et område på  

Opofte som allerede har store inngrep fra før og som i tillegg er tilrettelagt for næring/industri- 

mer fleksible muligheter for omkjøringer- en mer fleksibel og fremtidsrettet løsning mhp. 

utvikling i regionen på lang sikt samtidig som man gjenbruker gamle E18 på en god måte for 

lokaltrafikken. 



Medvirkningsportalen 15.03.2022 

 

Et fullverdig kryss på Oppofte istedet for tilførselsvei mellom Birkeland og Frøytland vil gi langt 

bedre trafikkflyt lokalt i Lister-regionen. Det vil legge grunnlag for at lokaltrafikken vil flyte enda 

bedre enn idag, både nord-sør og øst-vest i Listerregionen.  

Jeg ser en lang rekke fordeler med å ta bort vegen fra Birkeland til Frøytland og erstatte den med 

et fullverdig kryss på Oppofte. Om prisene for ett ekstra kryss på Oppofte ikke er vesentlig 

høyerer enn prisen for tilførselsveien Birkeland-Frøytland så må dette krysset bygges. I tillegg 

mener jeg et kryss på Oppofte vil være langt bedre for de ikke-prissatte konsekvensene enn en 

vei fra Birkeland til Frøytland. 

 



Medvirkningsportalen 15.03.2022 

 

Dersom det skal være gjenbruk av nåværende E39 bør det bygges ny tilførsel mellom Kvinesdal 

og Lyngdal før man utbedrer nåværende vei. Dette for å unngå mest mulig bruk av den gamle 

veien over Kvinesheia. 



Medvirkningsportalen 15.03.2022 

 

Når alternativ 5 med gjenbruk av Vatlandstunnel er det alternativet som en går for bør en sjekke 

kost nytte i forhold til kryss på Opofte i forhold til Frøytland. Lokalt er Frøytland en omvei til de 

fleste plasser og har ingen verdi i forhold til trafikk fra og til Feda, Flekkefjord og Lista området.  

Det vil og være en omvei for Kvinesdal for trafikk østover. For flekkefjord sin del vil det være 

kortere å kjøre til Opofte en å kjøre tilbake om Birkeland eller Lølandsvann om de skal østover. 

For lister-regionen vil et kryss på Opofte være mer hensiktsmessig en et på Frøytland. En vil og 

kunne bevare store deler av Frøytland slik det er i dag.  

Gjennbruksverdien av eksisterende E39 vil og bli høyere. Anbefaler fullt kryss på Opofte og ikke 

ha kryss på Frøytland 



Medvirkningsportalen 15.03.2022 

 

Hei Ønsker at der må vurderes kryss på Opofte. Det er slik at folk fra Farsund og de fra ytre del av 

Kvinesdal får dårligere adkomst østover en vi har i dag. Visst der ikke blir kryss så må vi bruke 

gamle Dragedalen eller kjøre over til Frøytland . Da må der rustes opp fra Opofte over til 

Thjomsland for at industrien på Kvinesdal næringsområde må bruke gamle Dragelandsveien for 

å komme til Lyngdal. Trist å gå 15 år tilbake i tid. 



Medvirkningsportalen 15.03.2022 

 

Gjelder gammel tilkomst til jordstykke gnr/bnr som vist nedenfor. Aktuelt hvis ny vei Frøytland 

gammel E39 blir aktuell. 

 

 



Medvirkningsportalen 29.03.2022 

 

Områdene som er tegnet inn ved Frøytlandsveien kan brukes som deponi/riggområder når dere 

skal komme og bygge veier og tuneller. Området nord for bolig er idag myr som går ut i vannet 

Felsåma. Denne myra er det godkjent tillatelse av Kvinesdal Kommune for å fylle opp og gjøres 

om til dyrket mark.  

Her vil det være plass til ca.50000m3 med skytemasse. Bekken må legges inn til fjellet for å kunne 

renne ut. (Vedlegg om innvilget søknad er lastet opp.) Området sør for bolig er idag myr/dyrket 

mark som burde bli hevet. Her kan det fylles 1m-1,5m ved vei, og 6m-7m inne ved fjell. Det vil 

være plass til ca.30000m3 med masse totalt her. Det kan også planlegges å bruke denne delen av 

tomta til riggområde/brakkerigg for dere om det kan være av interesse.  

Området nede i Indrevika kan disponeres for opplagring av f.eks en lekter. Her er det gode 

pullerter, og det kan lages flere pullerter ved behov. Kommunen har innvilget søknad om opplag 

av skip her. Vi kan gjerne ha en befaring på tomta og se på muligheter. Det er sentralt for 

påkjøringa til kvinesdal og broa over Fedafjorden, så det her kan det deponeres en god del av 

skytemassen.  

For spørsmål er det bare å ringe meg på tlf: 90812247 eller mail: sveinageb@hotmail.com.  

Med vennelig hilsen Svein Åge Breimoen. 

 

 

mailto:sveinageb@hotmail.com


Medvirkningsportalen 01.04.2022 

 

Jeg skriver innspillet på vegne av Moi Eiendomsutvikling AS. Vi utvikler fritids eiendommer i blant 

annet Åpta/ Farsund kommune. Det er et meget attraktivt område for folk fra Rogaland. Ny vei er 

en positiv effekt for turist utvikling i vår region. Vi er veldig opptatt av å kunne legge til rette for 

kjapp, trygg og miljøvennlig adkomst fra Rogaland til Åpta/ Farsund. For oss blir det mye mer 

gunstig for hele vår virksomhet med fullt kryss på Opofte, Det vil også gjelde for våre 

leverandører og kunder. Dette vil også gjelde for turistnæringen i hele Lister. Kjernen av kunder 

til hele turist næringen er fra Rogaland. Vi ber om at våre synspunkter i saken hensynstas i den 

videre behandlingen.  

 

Med Vennlig Hilsen Randi Rusdal, Daglig leder i Moi Eiendomsutvikling AS 





Medvirkningsportal 06.04.2022 

Da forrige veistrekning ble lagt for noen år siden fikk vi til en løsning med bro over Fedafjorden 

og kryss på Opofte med forbindelse til Farsund. Poenget var å knytte Listerregionen sterkere 

sammen. Dette ser vi var vellykket. Nå skal ny veg planlegges og det er uforståelig for meg 

hvorfor krysset er tenkt lagt på vestsiden av Fedafjorden dersom det er mulig å få dette plassert 

på østsiden. Ser bare fordeler med en plassering på østsiden og ingen gevinster med å legge 

dette på vestsiden. Vil også anta at dette vil være det mest økonomiske alternativet da en slipper 

mange nye veiforbindelser og kan utnytte de eksisterende. 

 

Jan Kåre Eie 



Epost datert 24.03.2022 

 

Takk for varsel, jeg har ikke så mye å si bortsett fra at jeg er drittlei av støy og alt dette medfører for 

beboerne her oppe.  

 

Det går i ett her med linjer og den gamle E39 som skaper støy for oss daglig, nå er vi innringet av 

veier og linjer, alt skjer rundt oss her uten at det noengang har vært utbetalt et øre i kompensasjon 

for dette det har påført oss, hva de vil gjøre med eiendomsprisene fremover er det ingen som vet 

eller bryr seg om. 

 

Viggo Didriksen 

Melandsveien 46 

4485 Feda 

 



Side 1 av 2 
 

Nye Veier / Sweco 
  

 

       Frøytland 07.04.2022  

 

 

Innspill til høring av finsilingsrapport om trase valg Lyngdal vest - Kvinesdal  

Forslaget til Nye Veier som ble presentert i finsilingsrapporten vil totalt utradere Frøytland som 

grend, ødelegge all dyrket mark samt gjøre store inngrep i natur og kulturlandskap.  

Men i ‘Tilleggsvarsling - planprogram og anbefaling av linje for ny E39’ som kom 18 mars står det:  

kryss på Frøytland ligger i utgangspunktet fast, men det vil fremover arbeides grundig med å forbedre 

den anbefalte linjen gjennom hele planområdet. Det vil bli vurdert endringer både sidelengs og i 

høyde for hovedlinje, sideveier og adkomster. 

Med basis i dette vil vi foreslå en liten justering på veitrase (kalt Frøytland 2 – rød linje) som i praksis 

vil spare alle boliger og gårdsbruk på Frøytland, og det vil ikke bli tap av jordbruksareal. Ikke 

prissatte temaer som kulturlandskap, kulturarv og bygdeliv vil bli betydelig mindre rammet. 

Adkomstvei til Øye vil være omtrent samme lengde som inntegnet i foreslått veitrase i 

finsilingsrapporten.  

 

 

 



Side 2 av 2 
 

Frøytland er en av de eldste gårdene i Kvinesdal, og bla. min eiendom har vært i familien siden 

slutten av 1600 tallet. Hver generasjon har utviklet gården. Det er gamle bygninger og en rik 

kulturarv. Slikt får man aldri tilbake i erstatninger. Det samme gjelder de andre gårdene på Frøytland 

 

Sakset fra finsilingsrapport: Frøytland oppleves som et lukket helhetlig landskapsområde med intakt 

bebyggelse og tilhørende kulturlandskap, med steingjerder og jorder som blir beitet og slått.  

Vannspeilet Lonen med omgivelsene rundt tilfører landskapet verdifulle elementer. 

Det vurderes å være høyest konfliktnivå for kryss ved Frøytland.  Antatt berørt jordbruksareal er 

størst ved Frøytland, Kryssalternativet ved Frøytland vil trolig berøre i overkant av 110 daa 

jordbruksareal.   

Det står og følgende i ‘Tilleggsvarsling - planprogram og anbefaling av linje for ny E39’  

Det vil være viktig at det planlegges et velfungerende og effektivt trafikksystem, som legger godt til 

rette for de ulike brukergruppene og berørte grunneiere. Samtidig skal veianlegget ta hensyn til 

natur og miljø på en tilfredsstillende måte. Kostnadsbesparende tiltak og planlegging av en effektiv 

anleggsgjennomføring skal ikke gå på bekostning av de ikke-prissatte verdiene. Disse verdiene skal 

unngås eller beskyttes. 

Nedbygging av jordbruksareaI og ødelegging av natur- kulturlandskap blir stadig mer politisk 

kontroversielt, og med dagens krigs/mat situasjon i verden blir det ikke mindre aktuelt å bevare det 

man har.    

Med dette som bakgrunn ber vi Nye Veier velge foreslått veitrase som vil bevare Frøytland for 
fremtidige generasjoner, samtidig som man får den veien man ønsker.  
 
 
Tiltak på min eiendom 
Skulle den veitrase som er presentert i høringsforslag bli valgt så vil den totalt avskjære min tilgang til 

en viktig del av eiendommen min – 5/3. Dere må da sørge for at jeg får skogsvei tilgang (som i dag) 

slik at jeg kan kjøre traktor inn i terrenget. Det er bla. dyrket mark, skog, potensielle hyttetomter og 

jaktterreng som jeg da ikke har direkte adgang til.  

Jeg forventer og at det blir gjort alle mulige støyskjermingstiltak – både rundt selve veien, men og 

nødvendige tiltak på bygningsmassen min – vinduer, isolasjon etc.   

 

 

Arild Kristensen 

Tlf. 90532591 

Grunneier Frøytlandsveien nr. 293 & 295 

Gnr. 5 Bnr. 3 & 15 i Kvinesdal kommune  



Hei 
Viser til hyggelig Teams møte fredag 4. februar. 
Vi har gjort en del interne avklaringer og situasjonen er ganske komplisert om vår eiendom blir 
berørt. 
 
For å først ta dagens situasjon og konsekvens av å plassere en rundkjøring i området hvor vi har 
liggende kabler: 

- Overordnet må vi i en slik situasjon kjøre ovner på reserveløsning fra AE  
- Kulvert fra trafostasjon til verket må etableres før produksjonen stanses og koples om til ny 

trase i kulvert.  
- Det kan ikke gjøres arbeid på vår eiendom, i umiddelbar nærhet av kablene, før strøm er 

koplet fra pga. risiko for kabelfeil og uforutsett stans. 
 
Å flytte eksisterende kabler vekk fra området er ikke mulig. Det vil ikke være lengde nok. Da må det 
legges nye kabler noe som vil kreve en stopp av ovn 3.  
 
Om en legger våre grove anslag over til grunn vil jeg også si at uforutsett/risiko faktor er ganske høy. 
 
Om en så skal vurdere fremtiden så ser vi at å etablere en rundkjøring på eiendommen vår er svært 
negativt. Uansett hva som skjer så er den eiendommen/trafoen/tilførselskablene, energi 
knutepunktet som vil bli benyttet ved en eventuell utvidelse av produksjonskapasitet. Dette vil gjelde 
for en evt. ovn4 eller for ny produksjonsteknologi med lavere Co2 avtrykk som vår FoU avdeling 
jobber med. 
 
Eiendommen vi her snakker om har vært en fremtidig sikring av nødvendig areal knyttet til utvidelse 
av produksjonskapasitet eller endret teknologi. Eramet Kvinesdal vil trenge tilsvarende størrelse på 
arealet som vi eier i dag for fremtiden, det trenger ikke være samme areal, men det må være 
tilknyttet eksisterende trafo/energi anlegg. 
 
Vi må søke løsninger som ikke begrenser muligheten til fortsatt utvikling av Eramet i Kvinesdal. 
 
 

 
www.eramet.com 

Sem Gysland 
 
Plant Director 
  

 +47 38 35 72 00 

+47 95 88 43 26 

! 

 

https://urldefense.com/v3/__http:/www.eramet.com/__;!!HBVxBjZwpQ!geVZ9cFvxAQ40EpvSxazwX9E5UxhJMGLDJ3DXQ9xA_kPToPV9BXMP-JWDDvYqxXCUnR9TQMJ$


Medvirkningsportalen 12.04.2022 

 

Vi ønsker viltbro med tilgang til Solheia. Vi ønsker god tilgang til terreng med skog og vilt. 

 

 

Hilsen 

Hilde Halvorsen 

Gnr/bnr 118/5 



Epost datert 12.04.2022 

        Kvinesdal 12.04.2022 

 

Innspill til planprogram og anbefalinger av ny linje E39 Lyngdal Vest – Kvinesdal 

Først Litt om Netland & Sønner AS: 

Vi er ett firma som driver med avfall. Vi henter forskjellige fraksjoner avfall ute hos kunder, som igjen 

blir sortert omlastet og transportert ut fra vårt anlegg på Øyestranda i Kvinesdal. 

Vi er store i distriktet på containere og har søppelbiler som går på faste ruter på industriavfall. 

Vi driver også med farlig avfall. 

I tillegg driver vi miljøstasjon for Interkommunalt Renovasjon selskap på vårt anlegg på Øyestranda. 

Der er stor aktivitet med vårt eget avfall hver dag fra ca 06.00-17.00 hver dag i snitt. 

I tillegg er miljøstasjonen åpen hver dag for kunder fra 07.30-15.00 man-ons 07.30-19.00 på 

torsdager og 07.30-12.00 på fredager. I tillegg har vi åpent første lørdag i mnd. 

Vi har egen sorteringsrampe, verksted og kontorbygg pluss ett større telt for oppbevaring. Vi har 

også bilvekt på område. 

Hvis de anbefalinger som vi ble presentert på siste folkemøte, og også i teams møte med dere skulle 

bli valgt vil tilføringsveien fra Kvinesdal til Frøitland krysset gå rett gjennom anlegget vårt og tomta 

som i dag er på ca. 10 mål være ubrukelig for oss. 

Det vil da føre til at vi må flytte og finne ett nytt sted til vår virksomhet. 

Vi har i dag godkjenninger og tillatelser til å drive vår virksomhet dagens anlegg.  I det tilfelle vi skal 

opparbeide en ny plass krever det mye arbeid som også vil ta tid. Det må reguleres og 

statsforvalteren må inn å godkjenne plassen og legge føringer hvordan plassen skal opparbeides. 

Kostnadene med dette er store. 

Vi er ikke motstander av en eventuell flytting, men forventer ett ordentlig oppgjør for den tomta vi 

har i dag, slik at vi kan klare de utfordringene der vil være med å bygge nytt. 

Vi trenger også å få førstehåndbeskjed hvis det blir endringer i de planer som dere informerte om 

sist. 

Vi har sett på ett område på Opofte som ett mulig sted for å flytte til. 

Da vil på kjøringskryss der være en forutsetning for oss. 90 % av det vi kjører ut fra anlegget går 

østover så på og avkjøring østover er helt nødvendig for oss. 

 

Tidsmessig for oss fra vi får en endelig beskjed er nok at vi trenger minst 2,5-3 år før ett nytt anlegg 

vil være klart. 

Regulering, godkjenning, bygging og flytting. 

Per Arne Netland 











19.04.2022 

 

Sendes via epost til: E39LK@sweco.no 

 

 

Høringsinnspil, høringsmerknad til Høring av planprogram og anbefaling av 

linje/korridor. Og Tilleggsvarsling til høring av planprogram og anbefaling av 

linje/korridor;   "Videre optimalisering og detaljering av anbefalt linje." 

 

Veilinje 5 med kryss på Frøytland.(Veilinje 6.på Frøytland) 

Nye Veiers vurdering: Linje 1, 4 og 6 side 79 i grovsilingsrapporten. 

«Kryssområde på Frøytland. Linje 4 og 6 har en noe mer kompakt utforming enn linje 1. Alle 

disse linjene vil med sine høye fyllinger endre karakteren til området totalt og både 

kulturlandskapet ødelegges og gårdsbrukene vil måtte fjernes. Lokalt på Frøytland gir disse 

linjene svært stor negativ konsekvens.» 

 

Sakset fra finsilingsrapport: Frøytland oppleves som et lukket helhetlig landskapsområde 
med intakt bebyggelse og tilhørende kulturlandskap, med steingjerder og jorder som blir 
beitet og slått.  Vannspeilet Lonen med omgivelsene rundt tilfører landskapet verdifulle 
elementer. 
Det vurderes å være høyest konfliktnivå for kryss ved Frøytland.  Antatt berørt jordbruksareal 
er størst ved Frøytland, Kryssalternativet ved Frøytland vil trolig berøre i overkant av 110 daa 
jordbruksareal.   
 

Det står og følgende i: ‘Tilleggsvarsling - planprogram og anbefaling av linje for ny E39’  
Det vil være viktig at det planlegges et velfungerende og effektivt trafikksystem, som legger 
godt til rette for de ulike brukergruppene og berørte grunneiere. Samtidig skal veianlegget 
ta hensyn til natur og miljø på en tilfredsstillende måte. Kostnadsbesparende tiltak og 
planlegging av en effektiv anleggsgjennomføring skal ikke gå på bekostning av de ikke-
prissatte verdiene. Disse verdiene skal unngås eller beskyttes. 

 

For veilinje 6 Frøytland må de svært negative konsekvensene for bosettingen, tap av boliger, 

driftsbygninger, aktiv landbruksdrift med dyrehold, landbruksjord, dyrket mark og 

kulturlandskap av stor verdi vektlegges så høyt at veilinje 6 utgår og at veien må legges til et 

område med lavere landskapsverdi og mindre negative konsekvenser. 

 

 

 

 

 

mailto:E39LK@sweco.no
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39/e39-lyngdal-vest-kvinesdal/planprosess/kunngjoring-horing-av-planprogram-og-anbefaling-av-veilinje/
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39/e39-lyngdal-vest-kvinesdal/planprosess/kunngjoring-horing-av-planprogram-og-anbefaling-av-veilinje/


Mitt hoved innspill:  
 

Basert på de samlede argumentene som Nye Veier selv har fremført i finsilingsrapporten, 

samt "tilleggsvarsling til høring av planprogram og anbefaling av linje/korridor" så anbefaler 

jeg at veilinje 7 med kryss Høyland 2 likevel blir valgt fordi at: Linje 7 - kryss Høyland 
2 gir en god løsning og har minst negative konsekvenser for bosetting, boliger, 
gårdsbruk, aktiv landbruksdrift med dyrehold, kulturlandskap og andre ikke prissatte 
fag. 
  

Mitt subsidiære innspill:  

Viser til siste avsnitt side 1 i tilleggsvarsling – planprogram og anbefaling av linje for 

ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal: 

«Videre optimalisering og detaljering av anbefalt linje Prinsippet med gjenbruk fra Tjomsland 

til og med Vatlandstunnelen, brukryssing mot Skarpnes og kryss på Frøytland ligger i 

utgangspunktet fast, men det vil fremover arbeides grundig med å forbedre den anbefalte 

linjen gjennom hele planområdet. Det vil bli vurdert endringer både sidelengs og i høyde for 

hovedlinje, sideveier og adkomster. Konsekvensene av de ulike sideveiene og kryssene vil bli 

vurdert opp mot det fremtidige trafikantbehovet i området, og dersom det viser seg 

fordelaktig, kan sideveier og kryss bli tatt bort, lagt til eller justert.» 

Hvis derimot ikke linje Høyland 2 blir valgt så vil jeg på denne bakgrunn av at det kan bli 

vurdert endringer både sidelengs og i høyde så vil jeg gi innspill på en endret veilinje, en 

Frøytland 2 linje, der tunnelutløpene på Frøytland fra Fedafjorden forskyves ca. 300 m 

vestover, for så og krysse over Høylandsveien omtrent ved innkjørsel til Statnetts anlegg ved 

Hestespranget. For så og fortsette vest for Høgåsen til veikryss i Raunedalen for så å krysse 

Fedaelva rett over Frøytlandsfossen, videre vest for Bulegås til veilinjene så går sammen 

igjen før dalføret nord for Høylandsbotnen. Ved denne skisserte veilinjen vil dette være en 

god løsning der man unngår de svært store negative konsekvensene for Frøytland. Man 

unngår at svært verdifullt kulturlandskap og 110 dekar dyrket mark og andre ikke prissatte 

fag går tapt. Boliger og bosetting samt videre utvikling og aktiv landbruksdrift på 

gårdsbrukene kan opprettholdes. Tilførselsveien til Øye vil heller ikke medføre store negative 

konsekvenser for Frøytland ved at den legges parallelt øst for veilinjen, som vist i skissen 

nedenfor. Nytt kryss på Frøytland gir like kort og effektiv kobling mellom ny E39 og 

Øyesletta. 

Ved en slik Frøytland 2 løsning vil der kunne stilles store arealer til disposisjon som er godt 

egnet som deponi av masser og som samtidig kan være med på å forbedre og øke arealet av 

dyrket mark.  

 



 



Jakt og Friluftsliv 

Jakt og friluftsliv har vært, og er fremdeles en populær aktivitet i området hvor veilinjene er 

inntegnet. For fortsatt å kunne drive med jakt og friluftsliv etter at ny vei er bygd så er det 

helt nødvendig at det settes opp gode viltgjerder og at det etableres funksjonelle 

viltoverganger slik at trekkveier opprettholdes. 

 

Skogbruk. 

Av hensyn til skogbruket så er det viktig at skogsveiene opprettholdes der hvor den valgte 

veilinjen skjærer over skogsveiene. Det må heller ikke ende opp med at skogsareal blir 

utilgjengelig for avvirking på grunn av den nye veilinjen. 

 

Mvh. 

Odd Kristian Frøitland 

Frøytlandsveien 173 

4485 Feda 

Epost-adresse krifroe@online.no 

Grunneier: Gnr.5, bnr 24, 25, 37, 39 og 34 Gnr.117, bnr. 13. Gnr114, bnr. 132. 

Gnr.7, bnr. 26 og deleier Gnr. 7, bnr. 41 

Boligeier: Frøytlandsveien 173 og 249 

 

 

 

 

 

 

 





 
Innspill «E-39 Lyngdal vest -  Kvinesdal.» 
 
 

 

FNs naturpanel har i sin rapport, mai 2019, slått fast at arealtap og arealendringer er den største 

trusselen mot naturmangfoldet i verden. Direktør i Miljødirektoratet, Ellen Hambro, uttalte den 

gang: «Dette er en historisk rapport, den mest omfattende i sitt slag og et enestående bidrag til en 

felles forståelse av de store utfordringene tap av naturmangfold gir.» (Kilde: NRK) Vi står i dag 

midt i en global krise, mens vi bivåner fortsettelsen av enorme inngrep i naturen. 

 

Nye Veier skriver i sitt planprogram: «Prosjektet skal gjennomføres i tråd med tiltakshierarkiet for å 

unngå, begrense, istandsette og kompensere for vesentlige skadevirkninger på naturmiljøet. Skade 

på økologiske verdier skal begrenses så langt mulig. Dette vil ligge til grunn for registreringer, 

vurderinger og anbefalinger i konsekvensutredningen av naturmangfold.» 

Det er vanskelig å se realiteten i dette. Når man bygger 4-felts motorveger for 110 km/t, er det 

rimelig komplisert å tilpasse vegen til terrenget. 

 

Jeg vil uttrykke min skuffelse over at linje 1 (tunnelalternativet) blei lagt bort under grovsilinga. 

Planene som foreligger nå, vil få store følger for området rundt Opofte. Det være seg nye og 

omfattende inngrep i Timbreåsen, endringer på Steggan  (terrenget knytta til eksisterende Opofte-

kryss) og konsekvensene for bekkefar med utløp i Opoftevatnet.  Statsforvalteren i Agder foreslår  i 

sitt innspill, datert 15.10.2021, at det gjøres enkelte tilpasninger av linje 5: «Vi vil anbefale å 

vurdere en alternativ linjeføring mellom Vatlandstunnelen og ny tunnel ved Opofte. Etter vår 

vurdering bør det ses på muligheter for tunnel på deler av strekningen, eksempelvis under 

Timbreåsen, samt et alternativ som unngår gjenfylling av Indretjønn.» Jeg uttrykker min støtte 

vedrørende tunnel under Timbreåsen. Tilbakemeldinga fra Nye Veier er: «Optimalisering av 

løsninger ved Oppofte blir viktig i det videre arbeidet.» 

 

I NVE sitt innspill, datert 14.10.2021, heter det: «Det er stor variasjon mellom de foreslåtte linjene, 

også når det gjelder bruk av tunnel. Det er i utgangspunktet positivt for vassdragene når vegen 

legges i tunnel.» Hva Indretjønn angår: «Vi gjør også oppmerksom på at samtlige linjer per i dag er 

lagt over Indretjønn. Dette er svært uheldig, og vi vil oppfordre til at veglinjene bearbeides videre i 

dette området.» Videre: «NVE mener generelt at samferdselsanleggene bør unngå utfylling i vann 

og vassdragsnære områder.»  NVE får omtrent likelydende svar fra Nye Veier som det 

Statsforvalteren gjør. 

 

I dokumentet Sårbarhetsvurdering vannforekomster, defineres sårbarhet slik: «En vannforekomst 

sin evne til å tåle og eventuelt restitueres etter aktiviteter eller endringer i miljøforholdene.» 

Begrepet økosystemtjenester inngår i analyseskjemaet, og indikerer at man vil se på komplekse 

økologiske samspill. I denne sammenheng vil jeg trekke fram bekken som kommer fra Steggan 

(Ytre- og Indretjønn), og renner ut i Opoftevatnet.  (Av lokalbefolkninga kalt Sagebekken.)  

Totalvurdering i analysen er «Middels sårbarhet». Jeg veit ikke noe om hvorvidt man har fulgt opp 

med undersøkelser av Sagebekken siden bygginga av E-39, og Opofte-krysset, men jeg finner det 

underlig om så ikke er tilfelle. Et betydelig inngrep i naturen ved anlegging av et eventuelt nytt 

kryss på Opofte, frarådes på det sterkeste. 

 

Nye Veier har en uttalelse i grovsilingsrapporten, side 78, som har festet seg i minnet: «Opofte er 

under transformasjon. Konsekvensen akkurat der er ikke avgjørende.» Dette står ikke i 

sammenheng med kompleksiteten Nye Veier har pekt på i sine rapporter, der man vurderer 

strekninga forbi Opofte. Herunder problema knytta til sjølve anleggsfasa. 

 



Avslutningsvis vil jeg peke på en voksende bevissthet vedrørende behovet for vedlikehold og 

utbedring av fylkesveger og broer. Det er ikke uten videre sikkert at man i framtida kan prioritere 

bygging av motorveger med 110 km/t, på strekninger der det hadde vært tilstrekkelig med to-

/trefelts veg, med midtdeler og 90 km/t. Noe som igjen kan ha positiv innvirkning på trafikkflyten 

regionalt og lokalt. Jeg vil også trekke fram det faktum at FN har bestemt at 2021-2030, skal være 

tiåret for restaurering av natur. Da virker det ganske absurd at man legger opp til den 

gjennomgripende raseringa som bygging av motorveger innebærer. 

 

 

Mvh 

Anne-Sofie Opofte.  (Grunneiger 37/10 og 37/13.)   

 



Epost datert 19.04.2022 
 
Høringsinnspill  - Tilleggsvarsling av høring av planprogram og anbefaling av 
linje/korridor.  
 
Høringsmerknad.  
 

Veilinje 5 med kryss på Frøytland.(Veilinje 6.på Frøytland) 
Nye Veiers vurdering: Linje 1, 4 og 6 side 79 i grovsilingsrapporten. 
«Kryssområde på Frøytland. Linje 4 og 6 har en noe mer kompakt utforming enn linje 1. Alle 
disse linjene vil med sine høye fyllinger endre karakteren til området totalt og både 
kulturlandskapet ødelegges og gårdsbrukene vil måtte fjernes. Lokalt på Frøytland gir disse 
linjene svært stor negativ konsekvens.» 
  

Sakset fra finsilingsrapport: Frøytland oppleves som et lukket helhetlig landskapsområde 
med intakt bebyggelse og tilhørende kulturlandskap, med steingjerder og jorder som blir 
beitet og slått.  Vannspeilet Lonen med omgivelsene rundt tilfører landskapet verdifulle 
elementer. 
Det vurderes å være høyest konfliktnivå for kryss ved Frøytland.  Antatt berørt jordbruksareal 
er størst ved Frøytland, Kryssalternativet ved Frøytland vil trolig berøre i overkant av 110 daa 
jordbruksareal.  
  

For veilinje 6 Frøytland, må de svært negative konsekvensene for bosettingen, tap av 
boliger, driftsbygninger, aktiv landbruksdrift med dyrehold, landbruksjord, dyrket mark og 
kulturlandskap av stor verdi, vektlegges så høyt at veilinje 6 utgår og at veien må legges til 
et område med lavere landskapsverdi og mindre negative konsekvenser. 
  
 
Hoved innspill: 
Anbefaler at veilinje 7 med kryss Høyland 2 blir valgt. 
Linje 7 - kryss Høyland 2 gir en god løsning og har minst negative konsekvenser for 

bosetting, boliger, gårdsbruk, landbruksdrift, kulturlandskap og andre ikke prissatte fag. 

 

Alternativ innspill  - Frøytland 2 

Viser til ‘Tilleggsvarsling - planprogram og anbefaling av linje for ny E39’. Der står det kryss på 
Frøytland ligger i utgangspunktet fast, men det vil fremover arbeides grundig med å forbedre den 
anbefalte linjen gjennom hele planområdet. Det vil bli vurdert endringer både sidelengs og i høyde for 
hovedlinje, sideveier og adkomster. 

Vil dermed foreslå en alternativ rute for den delen av veien som treffer Frøytland – kalt Frøytland 2 
på tegning.  

Ved å parallellforskyve ruten som inntegnet vil man i praksis spare Frøytland med alle bygninger og 
dyrket mark nærmest intakt. Også "Ikke prissatte temaer" som kulturlandskap, kulturarv og bygdeliv 
og vil bli betydelig mindre rammet.  



Det står og følgende i ‘Tilleggsvarsling - planprogram og anbefaling av linje for ny E39’ : 
Det vil være viktig at det planlegges et velfungerende og effektivt trafikksystem, som legger godt til 
rette for de ulike brukergruppene og berørte grunneiere. Samtidig skal veianlegget ta hensyn til 
natur og miljø på en tilfredsstillende måte. Kostnadsbesparende tiltak og planlegging av en effektiv 
anleggsgjennomføring skal ikke gå på bekostning av de ikke-prissatte verdiene. Disse verdiene skal 
unngås eller beskyttes. 

Ber Nye Veier  vurderer Frøytland 2 som en løsning. Det vil gi en mer skånsom utbygging relatert til å 
ta vare på eiendommer, diverse bygninger og jordvern.  

 
 

 
 
 
Jakt og Friluftsliv 

Jakt og friluftsliv har vært, og er fremdeles en populær aktivitet i området hvor veilinjene er 
inntegnet. For fortsatt å kunne drive med jakt og friluftsliv etter at ny vei er bygd så er det helt 
nødvendig at det settes opp gode viltgjerder og at det etableres funksjonelle viltoverganger slik at 
trekkveier opprettholdes. 



  

Skogbruk. 

Av hensyn til skogbruket så er det viktig at skogsveiene opprettholdes der hvor den valgte veilinjen 
skjærer over skogsveiene. Det må heller ikke ende opp med at skogsareal blir utilgjengelig for 
avvirking på grunn av den nye veilinjen. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
Agnar Narvestad 
Blomstermyra 3, 
4485 FEDA 
TLF: 90653277 
Mail: agnar.narvestad@coop.no 
 
Grunneier på Frøytland, Gnr.5, bnr.1,38. 
Bolig Frøytlandsveien 297 og fritidsbolig  299. 
 
 
 

mailto:agnar.narvestad@coop.no


 

Sendes via epost til: E39LK@sweco.no 

 

Høringsinnspill,  

Høringsmerknad til «Høring av planprogram og anbefaling av linje/korridor», samt til 

«Tilleggsvarsling til høring av planprogram og anbefaling av linje/korridor»; og som bygger på 

"Videre optimalisering og detaljering av anbefalt linje. (Grovsilingsrapporten)" 

 

Dette innspillet gjelder Nye Veiers anbefalte valg av Veilinje 5 med kryss på Frøytland. 

(~=Veilinje 6 på Frøytland). Jeg mener dette valget er feil grunnet manglende vektlegging av 

de Ikke-Prissatte fagene. Nye Veiers konklusjon kan sannsynligvis bare forsvares når verdien 

av de Ikke-Prissatte fagene settes til nær 0 (null), noe som åpenbart ikke er i tråd med 

intensjonen i planarbeidet.  

 

Videre er min forventning til Nye Veier at det legges frem nye netto nytte per budsjettkrone 

(NNB) tall for de vurderte endringene av sideveier og adkomster slik at endringene kan 

dokumenteres og sammenlignes med finsilingsrapporten. 

 

For mitt gårdsbruk så vil i stor grad all min eiendom på Frøytland bli gjennomskåret av den 

foreslåtte E39 linjen. Det vil dermed ikke være eiendom igjen for Gnr. 5 / bnr. 16 som kan 

utvikles og benyttes videre. Hele bruket blir således rasert. 

 

Litt bakgrunn: 

Sakset fra Nye Veiers vurdering av: Linje 1, 4 og 6 i Grovsilingsrapport - E39 Lyngdal vest – 

Kvinesdal (Side 79 av 109, datert 15/9-2021): 

«Kryssområde på Frøytland. Linje 4 og 6 har en noe mer kompakt utforming enn linje 1. Alle 

disse linjene vil med sine høye fyllinger endre karakteren til området totalt og både 

kulturlandskapet ødelegges og gårdsbrukene vil måtte fjernes. Lokalt på Frøytland gir disse 

linjene svært stor negativ konsekvens.» 

 

Sakset fra Finsilingsrapport - E39 Lyngdal vest – Kvinesdal (Side 79 av 141, datert 28/2-2022):  

«Frøytland oppleves som et lukket helhetlig landskapsområde med intakt bebyggelse og 

tilhørende kulturlandskap, med steingjerder og jorder som blir beitet og slått. Vannspeilet Lonen 

med omgivelsene rundt tilfører landskapet verdifulle elementer. Det vurderes å være høyest 

konfliktnivå for kryss ved Frøytland. Antatt berørt jordbruksareal er størst ved Frøytland, 

Kryssalternativet ved Frøytland vil trolig berøre i overkant av 110 daa jordbruksareal.» 



 

Sakset fra: ‘Tilleggsvarsling - planprogram og anbefaling av linje for ny E39  Lyndal vest - 

Kvinesdal’ (Side 2 av 8, datert 17/3-2022):  

«Det vil være viktig at det planlegges et velfungerende og effektivt trafikksystem, som legger 

godt til rette for de ulike brukergruppene og berørte grunneiere. Samtidig skal veianlegget ta 

hensyn til natur og miljø på en tilfredsstillende måte. Kostnadsbesparende tiltak og 

planlegging av en effektiv anleggsgjennomføring skal ikke gå på bekostning av de ikke 

prissatte verdiene. Disse verdiene skal unngås eller beskyttes.» 

 

 

 

For veilinjene gjennom Frøytland må de svært negative konsekvensene for bosettingen, tap av 

boliger, driftsbygninger, aktiv landbruksdrift med dyrehold, landbruksjord, dyrket mark og 

kulturlandskap av stor verdi vektlegges så høyt at veilinjen utgår og at veien må legges til et 

område med lavere landskapsverdi og mindre negative konsekvenser. 

 

 

Mitt primær innspill: 

Basert på de samlede argumentene som Nye Veier selv har fremført i finsilingsrapporten, samt 

"tilleggsvarsling til høring av planprogram og anbefaling av linje/korridor" så anbefaler jeg at 

veilinje 7 med kryss Høyland 2 likevel blir valgt fordi at: Linje 7 med kryss Høyland 2 gir en god 

løsning og har minst negative konsekvenser for bosetting, boliger, gårdsbruk, aktiv 

landbruksdrift med dyrehold, kulturlandskap og andre ikke prissatte fag. 

 

 

 

Mitt sekundær innspill: 

Jeg viser til siste avsnitt side 1 (side 1 og 2 av 8) i «Tilleggsvarsling – planprogram og anbefaling 

av linje for ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal»: 

«Videre optimalisering og detaljering av anbefalt linje. Prinsippet med gjenbruk fra Tjomsland til 

og med Vatlandstunnelen, brukryssing mot Skarpnes og kryss på Frøytland ligger i 

utgangspunktet fast, men det vil fremover arbeides grundig med å forbedre den anbefalte linjen 

gjennom hele planområdet. Det vil bli vurdert endringer både sidelengs og i høyde for 

hovedlinje, sideveier og adkomster. Konsekvensene av de ulike sideveiene og kryssene vil bli 

vurdert opp mot det fremtidige trafikantbehovet i området, og dersom det viser seg fordelaktig, 

kan sideveier og kryss bli tatt bort, lagt til eller justert.» 

 



Hvis derimot ikke linje Høyland 2 blir valgt så vil jeg på bakgrunn av at det kan bli vurdert 

«endringer både sidelengs og i høyde» gi innspill på en endret veilinje, en Frøytland 2 linje, der 

tunnelutløpene på Frøytland fra Fedafjorden forskyves ca. 300 m vestover, for så å krysse over 

Høylandsveien omtrent ved innkjørsel til Statnetts anlegg ved Hestespranget. Videre fortsette 

vest for Høgåsen til veikryss i Raunedalen for så å krysse Fedaelva rett over Frøytlandsfossen, 

samt vest for Bulegås til veilinjene så går sammen igjen før dalføret nord for Høylandsbotnen. 

Skisse av foreslått endring er vedlagt. 

Ved denne skisserte veilinjen, Frøytland 2, vil dette være en fordelaktig løsning der man unngår 

de svært store negative konsekvensene for Frøytland. Man unngår at svært verdifullt 

kulturlandskap og 110 dekar dyrket mark og andre ikke prissatte fag går tapt. Boliger og 

bosetting samt videre utvikling og aktiv landbruksdrift på gårdsbrukene kan opprettholdes. 

Tilførselsveien til Øye vil heller ikke medføre store negative konsekvenser for Frøytland ved at 

den legges parallelt øst for veilinjen, som vist i skissen nedenfor. Nytt kryss på Frøytland gir like 

kort og effektiv kobling mellom ny E39 og Øyesletta. Ved en slik Frøytland 2 løsning vil der 

kunne stilles store arealer til disposisjon som er godt egnet som deponi av masser og som 

samtidig kan være med på å forbedre og øke arealet av dyrket mark. 
 

 

 

Mvh, 

Øystein Tesaker  (Email:  otesake@gmail.com) 

Bosteds adresse: Bjørnøygata 17, 4009 Stavanger 

Eier av gård: Frøytlandsveien 232, 4045 Kvinesdal, Gnr. 5 / bnr. 16 



 





Altinn 03.01.2022 

 

Støy og trafiķkproblemer..avskjermet,? Avkjørsel til bebyggelse. 

 

MODALSLI SVERRE 



Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: RISNES TEIS INGE BASTELID

Telefonnummer: 92678781

E-post: teis.risnes@gmail.com

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Opofte 37 1

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.
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Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Dersom det velges trase gjennom Opofte i dagen, forstår vi det som at ny vei vil komme nord for
eksisterende europavei trase. Utbygger må da besørge adkomst i sør av nordre teig av vår
eiendom gnr 37, bnr 1, se vedlagte kart, som tilknyttes eksisterende traktorvei. Dette kan løses
ved at det reguleres inn og bygges traktorvei, eksempelvis klasse 7 vei fra enten øst eller vest.

Denne uttalelsen er også på vegne av øvrige deleiere av eiendommen;
Morten Bastelid Risnes
Trond Bastelid Risnes
Geir Brede Bastelid Risnes
 
 

Signert av

TEIS INGE BASTELID RISNES på vegne av RISNES TEIS INGE
BASTELID 17.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Filvedlegg:
Utsnitt kart gnr 37 bnr 1 Opofte med kommentar.pdf





Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: LANDE SINDRE

Telefonnummer: 90134885

E-post:

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Drangsland 118\4
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Uttalelse til E39
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Vi driver med skogbruk og bruker nordsiden av E39 mye og er avhenging av skikkelig tilkomst
slik vi har i dag.
På nordsiden av E39 har vi en del av dybblemyra den kan brukes til deponi område.
Det må anlegges støyvoller langs E39 mot bebyggelsen 

Mvh Sindre Lande og Madeleine Foss Eikenes
 
 

Signert av

SINDRE LANDE på vegne av LANDE SINDRE 18.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Altinn 04.18.2022 

 

Etter å ha lest rapporten og 185 sider stappet med miljøkriminelle forslag, er det umulig å trekke 

fram hvilket veialternativ som er   minst brutalt. Jeg er i mot hele veiprosjektet, da jeg mener det gjør 

eksistensen til alt levende enda  mer kritisk. Jeg mener det må være dyrenes og plantenes, 

mikroorganismenes og mosens tur denne gang. Jeg ber om at vi  velger det alternativet som 

forvolder minst skade og ødeleggelse for disse. Dernest ber   jeg om at   vi tar en   tenkepause.   

Inger Johanne Træland 

TRÆLAND INGER JOHANNE 



Altinn 04.18.2022 

 

Jeg er sterkt i mot at kryss og tilførselsvei til planlagt ny E-39 mot Flekkefjord skal legges over 

Birkeland, og mener at krysset bør ligge på Oppofte.  

 

HØLMEBAKK ARNSTEIN S 



Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: CHRISTIE HELEN, Lohne sameie

Telefonnummer: 95825303

E-post:

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

lona 4485 kvinesdal 4 2
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Vedrørende Nye eiers planer for utbygging av parsellen E39 Lyngdal- vest Kvinesdal.
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 Vi viser til invitasjon til ny uttalelse vedrørende nåværende innstilling og planer for utbygging av
denne veitraséen . Denne uttalelsen er fra Lohne sameie, som består av 6 andelseiere med et
eget styre. Andelseierne er: Einar Johnsen, Solveig Dahl, Nils Johnsen, Astri Johnsen, Irene
Engelstad og Helen Christie. Vi har tidligere (se 09.10.21) sendt inn våre kommentarer og viser
til denne. Vi konkluderte der med at det burde søkes mulighet for utbygging av eksisterende E39
av hensyn til naturmangfold, landskapsverdier, og faren for ødeleggelse av arts- og
naturmangfold ved flere av de skisserte forslagene. Vi støttet derfor utbyggingen av E39 slik det
ble beskrevet på s 105-109/ Linje 10 i Grovsilingsrapporten fra 15/9 2021, som innebærer størst
mulig bruk av eksisterende veinett. Vi vil her presisere at dette også må gjelde for vestsiden av
Fedafjorden. Det er positivt at alternativ 10 og delvis alternativ 5 følger eksisterende trasé på
østsiden av Feda fjorden. På vestsiden av Fedafjorden foreligger dette ikke. Vi anmoder at det
også her søkes etter muligheter for å benytte eksisterende vei. Dette kan fremmes ved at man
går ned på veistandarden til f eks 2/3 bredde, eller 4 felts med nedsatt fartsgrense (90 km/t). Vi
påpekte også at trasé 1 og 6 både ville ødelegge eksisterende bo- og jordbruksområder, samt
ødelegge verdifulle rekreasjonsområder med aktivt jakt-, fiske og turområder (også i vårt
område rundt Lona). Vi påpekte også de dramatiske ødeleggelsene omlegging av veien om
Meland ville medføre. Siden den tid har det blitt betydelig større fokus på forurensing og
naturødeleggelse i den offentlige debatten. Vi står foran en betydelig energikrise. Anbefalinger
fra IEA går ut på at ett av tiltakene må bli å redusere farten på veiene, fra 110 til 90 kmt. Vi ser
en utvikling over hele verden mht slik reduksjon av fartsgrensene. Å redusere farten vil både
medføre reduksjon av utslipp og være et kostnadseffektivt tiltak. I NRK Debatten 22.mars 2022
argumenterte Erling Sande, formann i transportkomiteen på Stortinget, for større grad av
viderebruk av veinett vi allerede har, fremfor utbygging av store nye traséer. Professor em
Harald Norem ved NTNU påpekte likeledes både det kostnadseffektive og det naturbesparende
ved både utnytting av eksisterende veinett og av å bygge smalere 4-felts veier med 90km
fartsgrense. I Dagsavisen 21. mars 2022 underskriver NAF, Norges Bondelag,
Naturvernforbundet og MDG på rådet om å redusere farten til 90 km. Både biler på fossil
brennstoff som bensin og diesel og el-biler er rammet av de høye prisene på bensin, diesel og
strøm og vil profittere på en slik reduksjon av fartsgrensene. Billigere utbygging vil også frigjøre
midler til høyst påkrevet vedlikehold og rassikring av eksisterende veier. Norges Bondelag
understreker nødvendigheten av vern av matjord. Dette er noe vi ser også gjelder Frøytlands-
området. Naturvernforbundet i Vest Agder er også engasjert i dette området, og går i likhet med
vår anbefaling inn for å i hovedsak bygge på eksisterende veinett. Vi kan ikke se at Nye Veier i
dette området har tatt hensyn til retningslinjene fra politisk hold. Det gjelder både hensyn til
miljø- og naturvern. Det gjelder også vern av truede arter. Vi håper våre innsigelser vil bli tatt til
etterretning.
 Undertegnet sameierne: Einar Johnsen, Solveig Dahl, Nils Ludvig Johnsen, Astri Johnsen,
Irene Engelstad, Helen Christie
 På vegne av styret for Lohne sameie Oslo Dato 12.04.22 Styreleder Helen Christie signert    
 
 

Signert av

HELEN CHRISTIE på vegne av CHRISTIE HELEN 12.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Altinn 18.04.2022 

 

OPOFTEKRYSSET. Helt siden åpningen av nåværende E-39 i 2006 har Opoftekrysset hatt en viktig 

funksjon som knutepunkt i Listerregionen. Den funksjonen vil bli like viktig med ny firefeltvei.  Jeg 

slutter meg til uttalelsen fra Flekkefjordsordfører Torbjørn Klungland slik det er referet i avisen Agder 

29.03.2022 : " Det ville være galskap å bygge noe annet enn fullt kryss på Opofte" . Enklere kan heller 

ikke jeg si det. Lykke til med planleggingen videre. 

TEISTEDAL ODDVAR EGIL 



Medvirkningsportalen 19.04.2022 

 

Jeg ønsker at det nye forslaget til Nye Veier ang tilkomstvei til Kvinesdal/Øye blir tatt med videre i 

planene. Med det nye forslaget mener jeg at tunellen (kall den gjerne Raustadtunellen) trekkes mer 

ut mot Indrevika/Fedafjorden. 

 

Til info: 

Det nye forslaget vises ikke i denne høringen. 

 

Sven Tommy Grøtteland 



Medvirkningsportalen 19.04.2022 

 

Lister Ferdigbetong AS 

Opofte 

4480 Kvinesdal 

 

Sweco Norge AS  

v/ Espen Motzfeldt Drange  

Fantoftvegen 14P 

5072 Bergen 

 

Innspill til arbeidet med planprogram og anbefaling av linje/ korridor for ny E39 mellom Lyngdal vest 

og Kvinesdal, i Lyngdal og Kvinesdal kommuner. 

Lister Ferdigbetong AS har hatt produksjonsanlegg på Opofte i Kvinesdal Kommune siden 2013. Vi 

etablerte oss her etter at Listerpakken ble ferdig bygd med tanke på beliggenhet og tilgang til dagens 

E39. 

Med dagens tegninger uten kryss på Opofe vil vi miste deler av markedet østover pga økte avstander, 

kostnader og klimautslipp. 

For Lister Ferdigbetong, og andre fremtidige næringsaktører på Opofte, vil en full kryssløsning på 

Opofte være en forutsetning for full utnyttelse av transportfordelene som en ny hovedvei vil gi. Det 

åpner seg nye markeder for en produksjons- og salgsbedrift som Lister Ferdigbetong når 

transporttiden nær halveres til både Mandal og Moi. En kryssløsning som gir oss muligheten til å 

knytte oss enkelt på ny E39 vil sikre redusert reisetid, lavere utslipp, bedre trafikksikkerhet og 

forbedret bedriftsøkonomi. I tillegg vil det forenkle adkomst for ansatte, kunder og andre 

samarbeidspartnere til vårt anlegg. En utvikling av næringsaktiviteten på Opofte og for øvrig også 

Farsund og andre deler av Lister vil også være avhengig av en god tilknytning til den nye veien.  

Videre vil vi påpeke at et fullt kryss på Opofte bidrar til å ivareta intensjonen i Listerpakken og det 

nye transportmønsteret som er skapt i vår region. 

Vi mener også at et kryss på Opofte vil sikre gode kommunikasjonskanaler for skoleelever og andre 

offentlige tilbud i vår region. Nødetater, renovasjon og kollektivtilbud er eksempler på dette. 

Vi ber med dette om at våre synspunkter i saken hensyntas i den videre behandling. 

Kvinesdal 06.04.22 

Med vennlig hilsen 

Kjell Inge Olsen 

Lister Ferdigbetong AS 

Daglig leder 



Medvirkningsportalen 19.04.2022 (3 innspill satt sammen) 

Vi respekterer våre sambygdingers ønsker om kryss på Opofte. Samtidig ønsker vi å synliggjøre at 

ikke alle på østsiden av Fedafjorden deler dette. Vi mener at en 8 minutters omkjøring via krysset på 

Frøytland er en liten pris å betale for å minske inngrepene på Opofte – gitt at linje 5 blir realisert. Vi 

er kritiske til valg av linje 5 totalt sett (ref. vårt innspill til grovsilingsrapporten), men støtter likevel 

Nye Veiers vurdering av kryssalternativene. 

Hvis linje 5 mot formodning blir realisert, bør denne legges i tunnel gjennom Timbråsen. Vi kan ikke 

skjønne at dette vil være mindre gjennomførbart enn når Opoftetunnelen ble anlagt. Timbråsen er et 

trekkområde for vilt. En tunnel vil både seg bedre ut i terrenget og være det beste alternativet for 

viltet.   

Vi viser til innspill om passering Timbråsen. Ut fra samme argumentasjon foreslår vi at det også 

anlegges tunnel gjennom Hepterinda - i stedet for høy skjæring.   

Christian Opofte og Martin Opofte 



Detaljregulering ny E39 Lyngdal vest – Kvinesdal. Høring av forslag til planprogram med 

finsilingsrapport.             

                                      
Det er fint at Nye Veier skal ha fokus på mest mulig gjenbruk av E39. Men vi er sterkt kritisk til at det 

planforslaget som nå foreligger fordi det har utelatt den viktigste delen for Lyngdal Kommune som er 

Høylandsdalen.  

Nå vil både natur og innbyggere bestående av eldre bebyggelse og boliger, gårdsbruk i drift og fritidsboliger 

i Lyngdal kommune bli kraftig berørt. Fylkeskommunedirektøren oppfordrer til å søke å komme frem til 

løsninger som best mulig ivaretar hensynet til dem som bor og driver landbruksvirksomhet i området. Det 

kan vi ikke se er tatt noen slags hensyn til nå. Med å unngå selve boligene og gård vil de spare selve 

bygningene, men det vil bli uholdbart å bo så nærme en ny 4 felts motorvei. Både Eikeland og 

Høylandsdalen vil bli sterkt redusert av dyrka mark. Dalen vil bli svært ødelagt og bokstavelig talt lagt i 

grus. Med å benytte seg av tunell vil det spare både natur og miljø. Alternativt benytte seg av større deler 

av den eksisterende E39 som er kun ca. 16 år gammel med å utbedre den.  

Høylandsdalen bestående av Eikeland, Høyland og Vintland er en høytliggende langstrakt dal som ligger i 

260 meters høyde. Vi kan nevne at det er kan bli problem vinterstid med ofte store snømengder som kan 

skape trafikk kaos. Det kan bli unngått ved å legge dalen gjennom en tunell.  

Høylandsdalen er en estetisk vakker dal som det ikke er så mange igjen av en slik karakter. Dalen er rik på 

biologisk mangfold med et av Lyngdals beste våtmarksområder hvorav det blant annet er registrert trane 

som hekker. Spesielt den innerste delen av dalen er usedvanlig viktig naturområde og må bevares i sin 

helhet. Dalen er også et kulturlandskap av de sjeldne og er full av fornminner.  

Det er også en kjent hubrolokalitet. De eldre som har oppvokst opp i dalen så var hubrolokaliteten en kjent 

sak. Dalen har en av Lyngdals største bestand av bever. 

Høylandsdalen er en svært rik dal med hjortevilt. Det mest alvorlige som blir ødelagt ved Nye Veiers forslag 

er den store vilttraseen hvor hjort og elg trekker gjennom dalen. Ettersom Nye Veier er i ferd med å 

ødelegge den store hjortetraseen ved Røysgård så blir Høylandsdalen en enda viktigere trekkvei enn det er 

nå. Det er lagt opp til Fauna passasjer, men det er svært vanskelig å styre hjorten over slike passasjer fordi 

spesielt hjorten vil velge sin egen trasse selv.  

Svein Hovden har påpekt på møte i Kvinesdal med Nye Veier AS at hjorten også trekker sør øst for Shell Pit-

Stop Lyngdal. Se vedlagte bilder tatt av Vibeke Abusland.  

Vi vil si at det er ganske absurd at Lyngdal igjen skal gi fra seg et vakkert naturområde når de for ca 16 år 

siden gav ifra seg et rikt dalføre som Iddeland, Iddelandsvannet, Dublevann og Tjomsland.  Lyngdal 

Kommune ble kåret som landets dårligste til å ta vare på naturen i Sabima 10 september 2021.  

https://www.lister24.no/nyheter/i/v56E4m/kaaret-til-landets-daarligste-paa-naturvern 

La ikke et nytt naturødeleggende prosjekt legge stein til byrden for Lyngdal Kommune med å miste et av de 

vakreste gjenværende naturområde som de har. Sammenhengende natur områder er utrolig viktig for alle 

arter og ikke minst for kommende generasjoner å få opplevd natur i sitt nærmiljø. Det burde ikke være slik 

at en må reise langt for å ha natur og fritidsopplevelser. Kortreist er viktig på alle måter.  

Fotavtrykket til Nye Veier vil bli altfor stort gjennom den nå foreslåtte veien. Vi kan avslutningsvis si at 

dette er ikke bærekraftig.  

Vennlig hilsen Anne Britt og Svein Hovden, 19.04.22 

 

https://www.lister24.no/nyheter/i/v56E4m/kaaret-til-landets-daarligste-paa-naturvern


 

 

Hjortespor/trekk sør øst ved Shell Pit-Stop Lyngdal. Bilder tatt av Vibeke Abusland, april 2022. 



Epost datert 19.04.2022  

Innspill til:  

"Varsel om oppstart av reguleringsarbeid", dat. 20.03.22. 

E39 Lyngdal vest – Kvinesdal.  

Som grunneier til hytteeiendom gnr. 36, bnr. 8 Teistedal i Kvinesdal kommune, har jeg følgende innspill til 
"Finsilingsrapport", - kapittel 11: (Revisjon, dat. 16.03.22) 

Kryssløsning Oppofte. 

Jeg ser det som meget uheldig dersom det nye veianlegget ikke gir en tilfredsstillende kryssløsning på Oppofte. 
Dagens Oppoftekryss har en sentral funksjon for store deler av kommunene i Lister-området. Det vil derfor 
være et betydelig tilbakeskritt om det nye veianlegget mangler en direkte tilkobling. Særlig gjelder det for 
trafikken østover.  

Jeg minner også om de store investeringene, arealbruk og tilpasninger som allerede er gjort i dette området. 
Etter min mening vil det være dårlig samfunnsøkonomi å degradere Oppoftekrysset p.g.a. manglende direkte 
tilkobling til ny E39-trasé. 

Vennlig hilsen 

Teodor Teistedal 

Mollandsveien 86 

4879 Grimstad 









E39 forbi Feda, Innspill 1 april 2022 

 

NEI TIL E39 OG RUNDKJØRINGER PÅ FRØYTLAND 

Prosjektleder ingeniør Øverland, Sweco AS presenterte 16. mars 2022, oversiktlige tegninger 

og beskrev forskjellige aktuell «korridorer» for en fremtidig veg gjennom Kvinesdal. Ingen 

enkel oppgave med Vegvesenets mange tekniske krav, grunneiernes synspunkter og 

kommunenes ønsker og krav!  Øverland avsluttet imidlertid sitt innlegg med å anbefale 

Frøytlands-alternativ 5: Vei i dagen, midt gjennom den mange hundre års gamle 

jordbruksgrensda: 

 

 

En ting er motorveien uten kryss som hvis den senkes noe, vil kunne passere i tunell. En helt 

annen ting er motorveg i dagen med stor-kryss, flere rundkjøringer og nye tilførselsveiene til 

både Øye og Birkeland, en dramatisk løsning. Så langt vi kjenner til er det spesielt Kvinesdal 

kommune som krever Frøytlands-krysset og tunell til Øye. Flekkefjord har signalisert at de vil 

prioriterer et Oppofte-kryss. Hvis Tonstad-trafikken også velger å kjøre om det nye det nye 

Lølands-krysset, er trafikkgrunnlaget for et storkryss på Frøytland ekstremt svakt. Kostnaden 

Frøytland, midtre del med Øyeveien, bildet tatt i ca 1955. Øverst skimtes Heimegården som kan bli stående 

igjen, men uten dyrka mark. Alle hus nede på bildet, ca 10 bygninger må rives da motorveien planlegges å gå 

mellom våningshuset og den røde låven til mine foreldre Selma og Oskar Tesaker nederst til høyre. En 

rundkjøring planlegges bak det grønne huset til venstre, ytterligere 2 rundkjøringer kommer lenger nede i 

bakken i tilknytning til ett store planfritt krysset på de store jordene lenger nord. 

  

  



ca en kvart milliard vil nok Kvinesdal forsøke å bli lagt inn i bompenge-ordningen slik at vi alle 

må være med på å betale krysset og tunellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Kvinesdal kommune var selv med på å utforme dagens kun 16 års gamle veganlegget med 

tuneller, fjellkryss og broa til ca 1,7 milliarder. Vegen kan rassikres på utsatte plasser og det 

brukes noen ti-talls millioner til å utvide rundkjøringen,  ombygge tunell-kryss-anlegget. 

Kvinesdal vil da kunne få en fullverdig moderne tilkoblingsvei til den nye motorveien, fult på 

høyde med Frøytlands-krysset, og til en langt lavere pris. 

Frøytland har sannsynligvis vært bebodd siden år 1200, og er Feda`s designert største grend 

ifg Bygdeboka. Den har 10 bruk med et samlet areal på ca 4500 mål inkl. utmark. Steder er 

gjennom generasjoner opparbeidet med hest og plog, steinbukk, spade og trillebør, og det er 

«lagt ned et stort arbeid i å få garden steinfri» leser vi i Bygdeboka. Det finnes derfor 

hundrevis av meter «hellige» steingjerder som ingen til nå har fått lov å røre. Og rester av 

«gamle-veien» til Gyland, Øye og Feda er synlig i terrenget. Frøytland ligger ved foten av 

Feda`s høyeste fjell, den populære Frøytlandsveden på 535 moh, som et minne fra hedensk 

tid hvor krig ble varslet ved bålbrenning. Frøytland`s utmark har så lenge jeg kan huske vært 

et populært jaktområde, da den nye E39-traceen nordover kan være «spikeren i kista» når 

det gjelder jakt på elg og hjort. 

 

Det var skuffende at Kvinesdal kommune på møtet 16/3 ikke tok ordet eller kom med 

motforestillinger mot å rasere Frøytlands-bygda. Tvert i mot virker det som om Frøytlands-

krysset ligger inne i prosjektet som et krav for at Kvinesdal skal godkjenne den nye 

motorveien. Som tidligere beboer og eier på Frøytland mener jeg at her overskrider klart 

grensen for hva som dagens eiere kan akseptere. Spesielt når det finnes flere andre 

trafikkmessige gode motorvei-tracer hvor bygninger, dyrka mark og uberørt natur spares. 

Derfor sier jeg nei til linje 5 som i henhold til dagens tegninger raserer bygda fullstendig. 

 

Frøytland 19. april 2022. Oddvar Tesaker. Ingeniør og tidligere eier 

Filnavn: 220419-Ny E39 forbi Feda-Froytlandsgrenda.docx 

 

 

 

 

 

 

 

 



Når det gjelder sistnevnte 

 

 

Frøytland – midtre del  med Øyeveien – tatt i ca 1955. Øverst skimtes husene på Heimegården som kan bli stående igjen, men uten dyrka mark. Alle hus nedenfor på bildet, tilsa,,¨mmen ca 10 

bygninger må rives for motorveien som planlegges lagt gjennom låven/våningshuset til mine foreldre Selma og Oskar TesakerTil venstre for huset til Kjell Svindland planlegges en stor rundkjøring. 

Ytterliggere 2 rundkjøringer og selve hovedkrysset blir liggende nedenfor til venstre på bildet, på Odd Frøytland`s store dyrka mark`s jorder  



Ny E39 forbi Feda. Innspill 2, april 2022:  

SAMMENDRAG AV TIDLIGERE INNSPILL FRA ODDVAR 

TESAKER 

1 Strekningen Lyngdal – Moi skiller seg ut av flere grunner: 

• Uegnet terreng for 4-felts motorvei pga mye fjell med tversovergående daler. Mye 

tuneller øker kostnadene  med 3-4 ganger i forhold til flate Jær-landet 

• Ny 2 felts veg bygd i 2007. God kvalitet, ferdig bompengefinansiert. Fungerer 

utmerket som lokalvei mellom Flekkefjord, Kvinesdal og Lyngdal/Farsund      

• Lavt trafikk-tall, 7000 ADT ref. 2022. Problemet: høy helgetrafikk, små 

forbikjøringsmuligheter. 

• Da hvert tredje kjøretøy på strekningen er trailer med 90 km/h sperre vil trafikken 

allikevel ikke gå i 110 km/h  

• Dagens jernbane på strekningen umoderne og lite fremtidsrettet, spesielt mange 

kurver mellom tunellene og rasutsatt strekning vest for Moi 

 

Ny 4-felts motorvei nå parallelt med den nye 2007-veien vil få en uøkonomisk stor 

overkapasitet. Ved 2 % årlig stigning vil veistrekning derfor kunne ta unna trafikken 

til langt ute i 2100-årene. Bygg derfor nå – en «halv 4-felts vei» - en 3-felts vei med 

2 kjørefelt i alle motbakker – bompengefinansiert gjerne direktevei mellom 

Moi/Heskestad og Lyngdal vest, spesielt tilpasset rogalendinger på veg til sine 

hytter.  

Innsparte milliard(er) benyttes til opprustning av jernbanen slik at hastigheten på 

togene på strekningen Gyland – Heskestad kan økes til 120 km/h. 

 

2 Alternativet til Frøytlandskrysset 

…vil være Oppofte-krysset, Lølandskrysset, og en tunnelløsning Drangeid – Løland. 

Birkelandskrysset kan sannsynligvis utgå? 

 

3 Alternativet til Frøytlands-traceen 

…vil være å benytte den revne og ledige 60 kV betonglinje traseen Øye – Sira. Den 

vil da passere ubebodd område mellom Frøytland og Høyland, et parti uten 

bygninger eller andre hindringer. Innenfor Botnen vil den kunne følge et veibygge-

vennlig dalsøkk nesten til Meland. 

• Fordel: Verdifullt jakt-terreng for elg, hjort og rådyr mellom Lohne og Meland bevares 

 

Frøytland 19.april 2022. Oddvar Tesaker. Ingeniør og tidligere eier 

Filnavn: 220419-Ny E39 forbi Feda-tidligere innspill.docx  



 



 



Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: AKRE ASTRID ALBERTA U.

Telefonnummer:

E-post:

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Når beslutningen har landet der den er, må man undre seg over valget. Dalen en omgitt av stort
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areal med uproduktiv krattskog og likevel velger man å gå gjennom et dalføre med mye aktivitet
og bosetting, pluss en historie tilbake til steinalderen. Dyrelivet il bli ødelagt dersom veien blir
bygget slik e39 fra Kristiansand og vestover, med enorme nedslagsfelt hvor alt blir rasert. Det
som angår meg, erfølgende. Uansett om det blir vest eller øst som velges, så forlanger jeg at
alle krav om skjerming av lyd og lys og utsikt blir i varetekt i henhold gjeldende regler, med full
kontroll av det ferdig produkt og utbedring omikke talene stemmer.
Erstning bør komme i gang straks, slik at man kan skaffe seg et nettsted. I påsken var vi på
eiendommen, husetrister ved sprenging syd for Åtland, hvor skal man gjøre av seg under
byggeperioden.??er utrolig skuffet over hvordan dere farer frem, men det er alltid plass til
forbedringer.

Astrid Ubostad Akre
 
 

Signert av

ASTRID ALBERTA UBOSTAD AKRE på vegne av AKRE ASTRID
ALBERTA U. 18.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: KVINLAUG JONNY

Telefonnummer: 90023840

E-post: jonny@kvinesdalbp.no

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

klevemonen 2 113 86
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

har ingen nye store innvendinger etter de eg sente inn sist gang. bortsett fra dei nye arkologiske
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funnene som er gjort i området. nær klevemonen. å syns de nye forslaget for ny tilførselsvei til
kvinesdal, som går gjennom gjennvinningsstasjonen, virker å være ett bra alternativ, er jo synd
att dei må flytte driften av stasjonen til ein annen plass, vist dette blir valgt da, men bortsett fra
de, så er min mening dette de beste alternativet, med minst børøring av eneboliger med tanke
på støy, 
mvh 
jonny kvinlaug
 
 

Signert av

JONNY KVINLAUG på vegne av KVINLAUG JONNY 19.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: MELAND BJARNE

Telefonnummer: 48252398

E-post: bjarne.meland@eramet.com

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Orrekjerra 7 10 227
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Gjelder kryss på Frøytland og adkomst til det fra Feda via en smal og trafikkfarlig vei. Deler av
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veien er 50 sone med mye gående og syklende.
Med kryss på Frøytland vil trafikk fra Fedaområdet gå via denne veien.

Uten kryss på Opofte og sløyfing av tilførselvei fra Birkeland til Frøytland vil trafikk fra Lista som
skal inn på E39 kjøre gjennom Feda. Dette vil gi en enda større belastning på veien til
Frøytland.
Mitt forslag er fullt kryss på Opofte og sløyf krysset på Frøytland.
 
 

Signert av

BJARNE MELAND på vegne av MELAND BJARNE 19.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: E39 Lyngdal vest - Kvinesdal

Planident: Lyngdal: 4225 202107 | Kvinesdal: 4227 2021001

Kommune: Kvinesdal

 

Forslagsstiller er
Navn: Nye Veier v/ Sweco

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 
 

Plankonsulent er
Navn: SWECO NORGE AS

Organisasjonsnummer: 967032271

Kontaktperson: Espen Motzfeldt Drange
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: TOFTELAND NINA THERESE V

Telefonnummer: 41230072

E-post: ninatech@hotmail.no

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Vestre Høylandsvei 225 120 2

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Vestre Høylandsvei 225 120 5

Adresse: Gårdsnr.: Bruksnr.:

Vestre Høylandsvei 225 121 6
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.
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Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Vi er grunneiere av gårdsbruk på Vestre Høyland i Lyngdal. Vi blir påvirket av begge
alternativene i Høylandsdalen.

Skog og mark på Høyland blir flittig brukt til jakt, fiske, turer, naturfotografering, vedhogst, beite
for hest, lek og kos. Disse aktivitetene ødelegges totalt av veibyggingen. 

Den rike faunaen som vi har fulgt med på i årevis vil forsvinne og leveområde til en rekke
dyrearter blir totalt rasert av en firefelts vei.

Vi synes det er synd at naturen og dyrelivet som er på Høyland ikke blir verdsatt nok til at enten
eksisterende E39 kan gjenbrukes eller at veien blir lagt i tunnel. 

For meg (Nina), som er oppvokst på Høyland, med både foreldre, besteforeldre og oldeforeldre
som livnærte seg av gården, er det ekstra sårt å se på hvordan politikere og veiselskaper bare
bestemmer å ødelegge hele deres livsgrunnlag. De har jobbet og slitt for at neste generasjoner
skal kunne høste og nyte av gårdens goder. Det er en skam at det stopper nå med vår
generasjon. 

Legger ved noen bilder av dyr som bor i traseen.
 
 

Signert av

NINA THERESE VEHUS TOFTELAND på vegne av TOFTELAND NINA
THERESE V 19.04.2022

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Filvedlegg:
Dyreliv.pdf



Dyreliv på Høyland 
Traneparet på Høyland 

 

Ål  

 
Hegre 

 

Elg 

 
Rådyr 

 
 

Ringtrost 

 

Grønnspett 

 
 
 
 
 
 

Rådyr 

 
 



 

 

Ender 

 

Bever 

 
Hare 

 

Elg 

 
Rev Grevling 

 
Traneunge And  



1

Fra: Petter Birkeland <petter.birkeland@birkelandbruk.no>
Sendt: tirsdag 3. mai 2022 10:13
Til: E39LK@Sweco.no
Kopi: Rune Birkeland <rune.birkeland@birkelandbruk.no>
Emne:

Hei

Jeg er eier av 115/4 og sender inn forslag på mulige masse deponi for ulike masser fra tunnel / vei driften etter
dialog med Espen Drange.
Alle feltene her merket på kart kan potensielt dyrkes til jorde/innmark.
Skal være mulig å kunne kjøre med dumper direkte fra tunnel og tippe på alle disse feltene.
Felt nr 1 har en bekk som krysser, men den kan muligens legges i rør for å kunne tippe mer masse å få større flate
dyrket mark.
Felt nr 2 er lett tilgjengelig og flatt og ligger inntil dyrket mark i dag, bare med en bekk i mellom.
Felt nr 3 kan være aktuelt hvis dere skal bli kvitt mye masse, her er det ei stor naturlig forsenking  som kan vurderes
å fylle i.
Hører fra dere igjen hvis det er av interesse og kan være med på befaring på aktuelle områder.

Mvh Petter Birkeland
115/4
Tlf 91886369
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