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E39 Bue – Ålgård. Detaljregulering 202001. Sak oversendes til sluttbehandling 

Nye Veier har siden høsten 2019 jobbet med detaljregulering for ny E39 mellom Bue og Ålgård. 
Planarbeidet har vært basert på statlig kommunedelplan for E39 mellom Lyngdal vest og Ålgård. 

Forslag til detaljregulering for strekningen Bue til Ålgård var utlagt til høring og offentlig ettersyn i 
perioden 13. oktober til 28. november 2021. I høringsperioden arrangerte Nye Veier i samarbeid med 
Bjerkreim og Gjesdal kommuner åpent informasjonsmøte på Veverier i Ålgård den 11. november 
2021, og det ble avholdt åpen kontordag samme sted 17. november 2021. Det ble mottatt rundt 25 
merknader til planforslaget under høring og offentlig ettersyn. Merknadene har blitt oppsummert og 
behandlet i revidert merknadshefte, januar 2022. Mange av de andre plandokumentene har også 
blitt revidert i større eller mindre grad. Endringene framkommer med farget tekst i dokumentene. Se 
også revideringstidspunkt av vedleggslisten i dette brevet. 

Til førstegangsbehandling og i høringen la Nye Veier fram to alternative veitraséer i sør. Dette var det 
såkalte vannalternativet A1 og landalternativet A4. Under høringen har det kommet innsigelse fra 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til alternativ A1. NVE skriver i sin høringsuttalelse: 
«… NVE har innsigelse til alternativ A1. Utfyllingen som følger av alternativ A1 i Ytra Kydlandsvatnet 
medfører betydelige inngrep i Ytra Kydlandsvatnet, som er en del av det vernede Figgjovassdraget. 
Alternativet vil ikke få konsesjon etter vannressursloven §8. For å løse innsigelsen må alternativet tas 
ut av planforslaget. …» 

I tillegg foreligger det faglig råd fra Statsforvalteren i Rogaland, fylkesutvalget i Rogaland 
fylkeskommune og Statens vegvesen om å gå videre med A4. Alternativ A1 er krevende å 
gjennomføre og har en økt kostnad på rundt 100 millioner i forhold til A4. Med en innsigelse fra NVE 
er alternativ A1 ikke mulig å gjennomføre og alternativet er derfor tatt ut ved endelig bearbeiding av 
planmaterialet. Nye Veier fremmer derfor bare alternativ A4 ved innsendelse til 
annengangsbehandling. 

Samtidig foreligger det også innsigelse fra Rogaland fylkeskommune sin kulturseksjon til et større 
tilretteleggingsareal for nydyrking ved Gautedal i Gjesdal kommune. Dette var arealer som Nye Veier 
tok inn i planforslaget etter innspill fra Gjesdal bondelag etter førstegangsbehandling i Gjesdal 
kommune i juni 2021.  Innsigelsen gjelder at det ikke er gjennomført arkeologiske undersøkelser av 
området. Det er et nasjonalt krav at alle arkeologiske undersøkelser skal være gjennomført før 
reguleringsplanen kan godkjennes. Riksantikvaren vil ikke gjøre unntak for området på Gautedal.  Det 
er ikke mulig for Nye Veier å gjøre tiltak i området med en innsigelse fra Rogaland fylkeskommune og 
Nye Veier trekker derfor dette området ut av planen. Rogaland fylkeskommune sin kulturseksjon har 
på bakgrunn av dette informert Nye Veier at de vil trekke sin innsigelse. 

I tillegg er det mottatt to andre innsigelser fra NVE som hovedsakelig er basert på ønske om mer 
informasjon om tiltakets påvirkning på omgivelsene. Nye Veier har sendt utfyllende dokumentasjon 
til NVE og det vil bli gjennomført et møte med NVE 10. februar. Nye Veier vil arbeide videre med NVE 
inntil disse innsigelsene er trukket. 
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Det er også mottatt flere andre innsigelser fra Statsforvalteren i Rogaland til tilretteleggingsarealene 
for nydyrking på Gautedal. Nye Veier har foreslått å fjerne disse områdene fra planen.  Det ble 
gjennomført et møte med Statsforvalteren i Rogaland 26. januar. Statsforvalteren i Rogaland meldte 
da at de vil gi en rask tilbakemelding på om de kan trekke sine innsigelser. Oversendt dokumentasjon 
til annengangsbehandling er basert på at tilretteleggingsarealet på Gautedal er fjernet fra planen. 

Nye Veier ber med dette om at foreliggende planmateriale legges fram for sluttbehandling i 
respektive utvalg i Bjerkreim kommune og i Gjesdal kommune så snart som mulig. 
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Vedlegg 
1. Planbeskrivelse, januar 2022 
2. Plankart, datert 14.01.22 
3. Reguleringsbestemmelser, datert 31.01.22 
4. Konsekvensutredning 

a) Landskapsbilde, januar 2022 
b) Friluftsliv/by- og bygdeliv, januar 2022 
c) Naturmangfold, januar 2022 
d) Kulturarv, januar 2022 
e) Naturressurser, januar 2022 

5. ROS-analyse, januar 2022 
6. Oppsummering og oppfølging av merknader til planarbeidet (merknadsbehandling), januar 2022 
7. Fagrapporter 

a) Lokal og regional utvikling, januar 2022 
b) Støy, januar 2022 

a. Støykart (vedlegg til støyrapport) har ingen endringer etter høringsperioden. De er 
tilgjengelige for nedlasting på https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-
bue-algard/ 

c) Luft, januar 2022 
d) Silingsnotat strekning A med bro, juni 2020 
e) Klimabudsjett, januar 2022 
f) Hydrolog, april 2021 
g) Vann, avløp og overvann (VAO), april 2021 
h) Ivaretakelse av vilt, og forslag til faunapassasjer, januar 2022 
i) Massedisponering, januar 2022 
j) Anleggsgjennomføring, januar 2022 
k) Ytre miljøplan, inkludert vedlegg miljørisikovurdering, april 2021 

https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-bue-algard/
https://www.nyeveier.no/prosjekter/e39-sorvest/e39-bue-algard/
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l) Estetisk oppfølgingsplan, april 2021 
m) Miljøteknisk grunnundersøkelse Måganeset, desember 2020 
n) Vurdering av resipienter, september 2020 
o) Overvåkingsprogram vannresipienter, datert 15.06.2020 

8. Arealoppgave, januar 2022 
9. COWI AS, Transportmodellberegning E39 Bue-Ålgård, desember 2021 


