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Innledning
I finsilingsrapporten datert 28.02.2022 og på prosjektets medvirkningsportal er det vist
foreløpige geometrier og veilinjer, for å kunne beskrive og vurdere de ulike løsningene i
silingsfasen. Når planprogram og linje/korridor er fastsatt - gjenstår det et omfattende
arbeide med å optimalisere.
Den foreløpige geometrien vil være utgangspunktet for en tverrfaglig
optimaliseringsprosess, som skal ende opp i et detaljert veianlegg for utarbeidelse av
reguleringsplankart og konsekvensutredning (KU).
Med dette brevet ønsker vi å gi alle den samme informasjonen om videre optimalisering,
slik at alle får best mulig grunnlag for å gi sine merknader.
Innholdet i denne tilleggsvarslingen ble også presentert på folkemøtet i Lyngdal
14.03.2022, og folkemøtet i Kvinesdal 15.03.2022.
Finsilingsrapporten med revidert kap.11 er lastet opp på prosjektets nettside.
Nye Veier ber om dine innspill eller merknader som kan være relevant for prosjektet
innen 19. april 2022.

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.
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. Dersom dette ikke lar seg gjøre, skal det etableres avbøtende tiltak.
Det vil i den kommende perioden bli gjennomført grunnundersøkelser i planområdet.
Disse vil gi oss opplysninger om massetyper og tykkelser, og vil danne grunnlag for å
optimalisere skjæringer og fyllinger med hensyn på å oppnå god massebalanse og
reduksjon av inngrep.

Figur: Skjæring og fylling langs linjen.

I forbindelse med arbeidet med konsekvensutredning, vil det bli gjort supplerende
befaringer og undersøkelser for å komplettere kunnskapen om ikke-prissatte verdier i
planområdet. Dette vil gi oss mulighet til å unngå, beskytte, eller gjøre avbøtende tiltak
for de registrerte verdiene.
Prosjektet «Arkeologi på nye veier» vil fortsette registreringsarbeidet, og eventuelle funn
vil bli fortløpende vurdert i optimaliseringsarbeidet. Det vil bli arbeidet videre med å
identifisere eksisterende vilttrekk i planområdet, og nye viltkryssinger vil bli planlagt der
det er formålstjenlig for å opprettholde god bevegelighet for vilt gjennom området.
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Figurer: Markering av vilttrekk og eksempel på viltkryssing.

Vassdrag og vannverdier i planområdet vil bli registrert, og det vil bli utarbeidet
løsninger for kryssing og langsføring av disse. Dette arbeidet vil bli dokumentert, slik at
konsekvensene for vassdrag blir så små som mulig.
Eksisterende lokalveier, adkomster, driftsveier og skogsveier vil bli registrert, og vurdert
beholdt, lagt om eller justert.
Parallelt med optimaliseringsprosessen vil det bli utarbeidet planer for effektiv
anleggsgjennomføring, med oversikt over nødvendig riggareal og anleggsbelte. Det vil
bli vurdert mulige lokasjoner for både midlertidige og permanente masselager. Det er et
mål å bruke mest mulig av overskuddsmassene til samfunnsnyttig formål, og i denne
prosessen vil innspill fra kommuner, grunneiere og prosjektutviklere være et nyttig
verktøy for identifisering av egnede områder og formål for masselagring.
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Figur: Eksempel på masselager i terrenget.

Det vil i den kommende fasen med videreutvikling og optimalisering, gjøres detaljerte
beregninger av kostnader, kjøremønster og fremtidige trafikale behov i planområdet.
Konsekvenser og omfang av inngrep på grunn av de planlagte veianleggene vil vurderes
opp mot bruksnytten.
Det er allerede identifisert områder og deler av anlegget som vil være gjenstand for
nærmere vurdering.
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. Foreløpige
vurderinger tyder på at dette kan ha en samlet positiv effekt, både for ikke-prissatte
verdier, kostnader og trafikkavvikling.
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Figur: Lokalvei mellom Frøytland og Birkeland som skal vurderes.

Figurer: Halvt og helt kryss på Oppofte vurderes som erstatning for lokalvei Frøytland-Birkeland.
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Det vil bli gjort vurderinger av plassering av tunnelportal og trasé for vei og tunnel til
Øyesletta. Omfang av inngrep og lengde/kostnad vil være viktige vurderingskriterier. Det
er så langt sett på et alternativ, som vist i skissen under. Dette vil gi kortere tunnel og
mindre konsekvenser for bebyggelsen. I den kommende perioden vil det også bli søkt
etter andre mulige alternativ.

Figur: Endret trasé for vei og tunnel til Øyesletta vurderes.

På strekningen fra Tjomsland til Rørdal, og gjennom Vatlandstunnelen, vil eksisterende
E39 bli gjenbrukt. Dette er foreløpig synliggjort med gjenbruk av dagens vei og tunnel til
østgående kjøreretning. Det vil videre bli gjort vurderinger om hva som er den mest
gunstige plasseringen. Det vil bli vurdert å plassere to nye kjørefelt nord for eller sør for
dagens vei, eller en mellomting. Høyden på ny vei vil også vurderes, blant annet på
bakgrunn av flomnivå, underganger og kulverter. Plassering av nytt parallelt tunnelløp,
vil bli vurdert på begge sider av Vatlandstunnelen. Figuren under viser plassering av nye
felt både nord og sør for dagens E39.
I forbindelse med plassering av traséen for ny E39 fra Tjomsland til Vatlandstunnelen, vil
plassering og utforming av lokalveien Dragedalen samt adkomstveier til eiendommene
også bli påvirket. Lokalveien er vist med kryssing over ny E39 ved Ytre Tjomslandsvann,
men det eksakte kryssingsstedet vil bli vurdert videre. Den endelige plasseringen vil
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avhenge av grunnforhold, kulturminneverdier, andre veier og adkomster samt ikkeprissatte verdier. Figuren under viser flere alternative plasseringer.

Figur: Nye felt for E39 både nord og sør for dagens E39 samt ulike alternativer for lokalveien Dragedalen og kryssing av
E39.

I den kommende optimaliseringsfasen vil ny E39 med tilhørende veier og sideanlegg bli
grundig vurdert i hele planområdet, og endringer i forhold til den foreløpige geometrien
vist i planprogram og finsilingsrapport vil være aktuelt. Endringene vil bli dokumentert
og faglig begrunnet i det videre arbeidet frem mot utlegging av reguleringsplan med
konsekvensutredning til første gangs høring. Høring av planforslaget er foreløpig
estimert vinteren 2022/2023.
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Mer informasjon
Nye Veier har engasjert Sweco for å bistå i planarbeidet. Kontaktpersoner for
informasjon om planarbeidet er:
Jan Håvard Øverland
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Tlf.: 951 20 124

Tlf.: 975 05 853

Prosjektnettside:
Kartportalen DinE39 på
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-lyngdal-vest-kvinesdal
blir kontinuerlig oppdatert med informasjon om prosessen. Her kan man få tilgang til:
•

Rapporter, herunder finsilingsrapport

•

Medvirkningsportal; mulighet til å legge innspill rett inn i kartet.

•

Status på fremdrift

•

Opptak av folkemøter

•

Kontaktinformasjon

•

Melde seg på nyhetsbrev

Vi ber om innspill til planprogrammet, innspillene må sendes inn skriftlig:
via kartportalen DinE39 på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39lyngdal-vest-kvinesdal/
• eller via epost: E39LK@sweco.no
• eller via post til Sweco Norge AS v/ Espen Motzfeldt Drange, Fantoftvegen 14P,
5072 Bergen. Merk innspill med «E39 Lyngdal vest - Kvinesdal»
Nye Veier ber om innspill eller merknader til anbefalt linje og planprogram innen 19.
•

april 2022.

Med vennlig hilsen
Thomas Kaaløy Jensen, Prosjektleder plan, Nye Veier AS
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