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MERKNADSSKJEMA FOR HØYRING AV PLANPROGRAM - KOMMUNEDELPLAN FOR E39 - HEIANE - ÅDLAND/NORDRE 
TVEITA 

Formannskapet handsama planprogrammet i sitt møte den 09.06.21, men ynskte å leggje inn ei endring i planprogrammet ut frå 
trafikksikringsomsyn og omsynet til rask utbygging med reduserte kostnader. Endringa omfatta ei stegvis utbygging der 2 felt fyrst vart realisert. 
Dette er skildra i planprogram og sakspapir. 
 
Endra planprogram vart sendt på ei avgrensa høyring til Statens vegvesen, Statsforvalteren og fylkeskommunen. Fylkeskommunen kom ikkje 
med merknad. Innkomne merknader til avgrensa 2. gongs off. ettersyn er vist under. Innkomne merknader til 1. gongs off. ettersyn er vist i 
avsnittet under. 
 
 

Innkomne merknader til avgrensa 2. gongs offentleg ettersyn 
 
NR AVSENDER INNSPEL KOMMUNEN SIN KOMMENTAR 
1 Statens vegvesen 1. Endringa i planprogrammet er ikkje i tråd med 

føresetnadane i gjeldande kommunedelplan. 
Løysinga med 4-feltsveg er basert på ei 
dimensjonering av vegen ut frå vegnormalane. 
Ei løysing med 2 felt vil ikkje vera i tråd med 
gjeldande vegnormal. 

2. Endringa vil gjera ny veg dyrare og vil ikkje 
vera i tråd med nasjonale interesser. 
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Konklusjon: Statens vegvesen vurderer at 
endra planprogram datert 14.06.2021 er i 
strid med godkjent kommunedelplan for E39 
Heiane/Ådland Nordre Tveita. Planprogrammet 
samsvarer ikkje med tidlegare føresetnadar 
for oppstart av endring av gjeldande 
kommunedelplan for strekninga, og er i strid 
med nasjonale interesser knytt til framtidig 
utvikling av E39. 
Ei utbygging av E39 som framstilt i kapittel 2 i 
planprogrammet med trinnvis utbygging av 2-
felts veg og seinare 4-felts veg, vil gi auka 
totalkostnad for prosjektet og vil ikkje vere i 
samsvar med gjeldande vegnormalar. 
På bakgrunn av dette ber vi om at 
planprogrammet vert justert i samsvar til 
opprinneleg varsel om oppstart. 
 

2 Statsforvalteren Statsforvaltaren er derfor positiv til at kommunen i 
planprogrammet legg opp til vegløysingar som kan 
avgrense naturinngrepa. 
 

 

    
 
 
 
 
 
 
 

Innkomne merknader til avgrensa 1. gongs offentleg ettersyn 

 
NR AVSENDER INNSPEL KOMMUNEN SIN KOMMENTAR 
1 Statsforvaltaren i 

Vestland 
Statsforvaltaren ser ikkje behov for å kome med ei 
ny detaljert fråsegn i denne saka. Dei viser til 

Tatt til orientering. 
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utgreiinga over, tidlegare dokument, dialog, 
korrespondanse og møte i saka. 
Ber om at kommunen tek høgde for ny kunnskap og 
nye retningslinjer og utgreiingskrav. 
 
Rår kommunen til å vere særleg merksam på dei 
utfordringane som var knytte til dei to aktuelle 
alternativa ved førre gongs handsaming av saka. 
 

2 Ådlandsvassdraget 
Fiskelag 

Fiskelaget er eit sameige av grunneigarane langs 
Ådlandsvassdraget. 
Kryssing av Ådlandsvatnet må vera på bru og ikkje 
på fylling. Fylling vil gje store og varige skader på 
Ådlandsvatnet og Frugardselva. 
Samandrag av negative konsekvensar: 

1. Ei fylling med ei høgd på 8m og med ei bredd 
på 30m på toppen og 52m i botn vil gi ei 
løysing som vil øydeleggja miljø og natur for 
dagens og framtidige generasjonar 

2. Ei fylling vil bli ein stor og dominerande vegg 
i vassdraget spesielt når ein kjem frå 
Frugardselva. Me meiner og at fyllinga vil 
verta meir enn 52m i botn. For med ei djupne 
på frå 6 til nær 20m i vatnet og ein totalhøgd 
på opptil 28m må den verta mykje breiare 
enn 52m noko som vil ha innverknad på 
opningane gjennom fyllinga 

3. Ei fylling vil kunne gi avrenning av stoff ( 
Aluminium og Nitrogen) frå fyllmassen som er 
sprengt frå tunnel og andre stader og som 
ikkje er ønskjeleg i vassdraget. 

4.  Fare for ei forureining som er som gift for 
fisk. Her vil vegvesenet bruke duk for å 
hindre avrenning av giftstoff frå utsprengt 
masse, men duk vert vanlegvis berre brukt i 
stilleståande vatn. 

5.  Då fyllinga ligg ved innlaup til Frugardselva 
frå Ådlandsvatnet må ein forventa stor 

1 og 2 – tatt til orientering. 
3 og 4. Vil vera gjennomført tiltak i prosessen 
for å hindre uønska utslepp av forureining. 
6 og 7. Tatt til orientering. Vil vera eit tema i 
planprosessen. 
 

Forslag til bruløysing 
Det er i utgangspunktet lagt opp til fylling. Ein 
vil i det vidare arbeidet sjå om det er rom for å 
vurdera andre løysingar for kryssing av vatnet. 
 
Kryssløysing Ådland 
Dette punktet vil verta diskutert med 
vegvesenet vidare i prosessen. 
 
Forureining 
Vil vera tatt med vidare i prosessen, men 
ureining frå vegen i drift må vurderast av 
vegvesenet som er eigar og ansvarleg for drift 
av veg. 
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vassføring, og med fare for ein kan få 
lekkasjar med dei følgjer dette måtte få. 

6.  Ei fylling vil kunne endra vassføringa 
vesentleg noko som kan påverka både fisk og 
miljø. Ei stor steinfylling vil krevja store 
betong kulvertar gjennom fyllinga. Denne 
fyllinga vil krevja ein konstruksjon med ein 
storleik som dekker flaum, ferdsel med båtar 
i elva og for turstien på begge sider av 
vatnet. Dette vil redusera naturopplevinga og 
gi ei dårleg oppleving for folk. 

7.  Kulvertar må lagast for både vassføring og 
for tursti på både sider av vatnet 
 
Forslag til bruløysing 

Må lagast som ei slank bruløysing for å avbøte dei 
negative verknadane. 
 

 Kvalitetar i vassdraget med tanke på miljø i 
vassdraget vil ikkje bli permanent skada 
spesielt for gode forhold for vill laks og annan 
fisk 

 Landskap oppleving, dagens landskap vil bli 
minst mogeleg endra, ein vil ikkje bli møtt av 
ein stor vegg. 

 Hydrologiske forhold og betre sikring mot 
framtidig flaum 

 Minst risiko for forureining 
 Ferdsel til og frå Frugardselva 
 Ferdsel til fots på begge sider av vatnet 
 Den populære badeplassen under Ådland bru vil 

kunne brukast vidare 
 Sikra tilgang med traktor for både vedlikehald 

av tursti og for skogsdrift 
 Fare for ising på brua kan sikrast med 

varmekabla 
 
Kryssløysing Ådland 
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Det planlagde planfrie krysset på Ådland / Nordre 
Tveita må flyttast lengre mot nord for å sikra at 
friluftsområdet og naturmangfaldet ved 
Ådlandsvatnet blir betre skjerma for støy. 
 
Forureining 
All avrenning frå ny E39 må gå i lukka løysing og 
ikkje ned i vassdraget, for å hindre uønska 
forureining. 
 

2 Norges vassdrag og 
energidirektorat 

NVE viser til at dei gav fråsegn til gjeldande plan i 
brev datert 15.03.2016. I fråsegna er det vist til at  
NVE ikkje har avgjerande merknader til nokon av 
alternativa 2, 4, og 5 i høve til ålmenne interesser i 
vassførekomstane som alternativa råkar. Dei har 
ikkje andre merknadar til denne høyringa. 

Tatt til orientering. 

3 Statens vegvesen Viser til at alternativ 2 kan vera ei tilfredstillande 
løysing for ny E39. Dei ser positivt på at kommunen 
har meldt oppstart på eit noko omarbeida alternativ 
2. 
Det bør gjennomførast  transportmodellberekningar 
for den nye planløysinga. I tillegg bør 
ein gå gjennom dei ikkje-prissette konsekvensar og 
gjennomføre ny kostnads- og effektberekning. 
Alternativ 2 kan gje ei god linjeføring for E39 i forhold 
til lokale forhold og moglegheiter auke nytte for 
prosjektet Dette kan gjerast gjennom trinnvis 
utbygging av E39, og å kunne 
utnytte større deler av eksisterande veg. Alternativ 2 
vil også kunne samtidig spare viktige natur- og 
friluftsområde og hindre «byspreiing». 

Tatt til orientering. 

4 Kjell Håvard 
Sævareid, 
grunneigar gbnr 
27/1 

1. Viser til at fylling vert svært dominerande ved 
kryssing av vatnet. 

2. Viser til at ei bruløysing er estetisk mykje 
finare. 

3. Betre kontroll på vassføring ved ei bruløysing. 
4. Vil kunne ferdast uhindra frå Frugardselva til 

Ådlandsvassdraget. 

Utgangspunktet for kryssing er fylling. Punktet 
om korleis ein skal krysse vassdraget vil 
imidlertid bli tatt opp med vegvesenet. 
Lokalisering av tunnelopning avheng av ulike 
faktorar som er knytt til tekniske akseptable 
løysingar. Utgangspunktet er at det er 
eksisterande alt 2 som skal vurderast, det kan 
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5. Vil kunne nytta turvegen uhindra. 
6. Laksen vil kunne gå opp for å gyte uhindra. 

 
Auka kostand ved bruløysing må samfunnet 
akseptera. Bruk av masser må kunne nyttast til 
andre samfunnstenelege føremål. 
Det er vist til at det kan gjerast tiltak som gjer at 
bruløysing ikkje vil gje auka fare for trafikkulukker. 
 
Ei fylling vil gje: 

1. negativ verknad, jf konsekvensutgreiinga. 
2. Risiko for spreiing av miljøgifter til vassdraget 
3. Må byggast kulvert for å sikre ferdsel av båt, 

landbruksmaskiner og turgåarar. 
4. Risiko for hindring av laks som skal gyte. 
5. Endra hydrologiske tilhøve og fare for 

brakkvatn. 
6. Ein populær badeplass vil bli øydelagt. 

 
Ny tunnelopning må bli lagt nord for dagens E39. 
Tunnelopning må vera lagt slik at dagens E39 kan 
vera nytta som lokalveg. 
 
Sona for bandlegging må vera minst mogleg i den 
vidare planlegginga. 
 
 

difor ikkje avvikast vesentleg i høve til den 
dialogen ein har hatt med 
samferdselsdepartementet. Ein vil imidlertid ta 
dette punktet opp med vegvesenet. 

5 Grunneigargruppa 
Høyland-Langeland 
-Tveita 

Medlemma i grunneigargruppa vert alle råka av både 
alt. 2 og 4. Desse må avstå grunn til veg. Ingen av 
grunneigarane ynskjer veg over eigedomane sine 
men siden prosessen er i gong ynskjer dei å kome 
med følgjande innspel. 
 

1. Kan sjå ut som om alt 2 allereie er bestemt. 
Må kome klarare fram av planprogrammer at 
det skal gjerast ei reel og likeverdig vurdering 
av dei ulike alternativa. Dette må inn i 
planprogrammet. 

1. alt. Er det einaste alternativet som vert 
vurdert, og vurderinga vert gjort mot 
allereie vedtatt alt. 4. Kommunen har 
etter førre planprosess ikkje vurdert at 
dei andre alternativa er aktuelle, og vil 
sjå på alt. 2 i denne prosessen. 

2. Utgangspunktet er at 
konsekvensutgreiinga e rdekkande for 
dei problemstillingane som planforslaget 
skal drøfte. Ein vil imidlertid ta med 
dette innspelet til vurdering. 
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2. Konsekvensutgreiingar frå 2015 og ulykkesanalyse 
frå 2010 er ikkje gode nok i dag. Er komen nytt 
byggjefelt i Langelandssvingen og ny planlagd 
utbygging av Langeland skule. Hjortetrekk mot 
innmarka på Tveita har også auka sterkt dei siste 
åra, noko viltkorridoren ved Heiane ikkje vil fungera 
for. 

3. Må fyrst på plass ein overordna kommuneplan før 
ein startar med kommunedelplan. Prosjektet er ikkje 
ein del av NTP og dte er difor tid til å gjennomføre 
ein kommuneplan. 

4. Usikkert kvar kryssinga av Bømlafjordtunnelen 
vil kome og om vegen vil krysse Heiane. Før 
dette er avklart bør det ikkje nyttast ressurser 
på planarbeid for E39 mot Heiane. 

5. Kommunen må vurdera bygging av tunnel i to 
trinn for alt. 5. Kan fyrst byggje 1 tunnell med 
90 km/t og deretter den andre når 
trafikkgrunnlaget vert stort nok, dette vil løyse 
alle problem. 

 

3. Området for ny veg er avklara i 
kommunedelplanen, som er ein 
overordna prosess, der 5 ulike alternativ 
vart vurdert. Ein ser ikkje behovet for 
ein ny runde på kommuneplan  

6 Vestlandet 
fylkeskommune 

Viser til at die kom med fråsegn ved førre 
planarbeide i brev 01.03.2016, der alt. 5 vart tilrådd. 
VFK vil ikkje kome med ei ny fråsegn men viser til 
førre fråsegn. 
 
Kulturminnefagleg fråsegn viste i denne fråsegna til 
at: 
Alternativ 2 
Landåsen med Søre Tveita. Her går vegen i ope 
landskap og kjem i direkte konflikt med kulturmiljøet 
på søre Tveita. Konsekvensane for Søre Tveita og 
området er vurdert til som middels til store. 
Alternativ 4.  
Landåsen med Søre Tveita. Alternativ 4 har ei vegløysing 
med tunnel som både direkte og indirekte sikrar kulturminne 
og kulturmiljø på ein god måte. Kulturminna vert liggjande i 
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sin naturlege samanheng. Kulturmiljøet på Søre Tveita vert 
mindre råka av vegen, da vegen er mindre synleg i 
landskapet.  
 
Av alternativ 2 og 4 er det alternativ 4 som representerer den 
beste løysinga med tanke på ivaretaking av kulturminne og 
kulturmiljø. 
 

7 Stord-Fitjar turlag Viser til Vestland fylkeskommune sitt innspel til NTP 
2022-2033. 
Viser til at vurdering av alt 2 eller 4 er å byrje i feil 
ende og at dette synet er gått ut på dato. Viser til at 
det siden førre plan vart vedtatt har skjedd mykje i 
høve til synet på miljø, naturmangfald og friluftsliv. 
Meiner at kommunen må gå inn for alt 5 med lang 
tunnel. 
Meiner at ei tofelts løysing vil gje ei økonomisk 
akseptabel ramme. 
Dette vil ivareta det viktigaste turområdet i 
kommunen. 
Konkluderar med at kommunen må gå ein ny runde 
og velge alt. 5. 

 

8 Naturvernforbundet 
Stord 

1. Viser til at utgreiingane av konsekvensar er 
frå 2015 og at kommunen må vurdera om det 
er trong for oppdatering av denne 
kunnskapen. 

2. Viser til at det vart nytta oversikt over 
raudlistearter frå 2010. Det skal kome 
oppdatert versjon i 2021 og det bør på 
grunnlag av denne gjennomførast nye 
kartleggingar. 

3. Kommunen må sjå på eit enklare alternative 
5. Viser til at det er alternativ 5 som kjem 
best ut i førre planrunde etter statens 
vegevesen sine kriteriar men at prisen gjorde 
at statens vegevesen gjekk for alt 4. Ved 
bygge kun 1 tunnel vil kostandane vera 
redusert og ein tunnel 2 kan byggast seinare 
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dersom det vert trong for det. Dette vil 
redusera dei negative konsekvensane som ein 
4-feltsveg i dagen vil medføre. 

4. Ådlandsvatnet skal kryssast med gigantisk 
fylling. NVF/Stord er skepisk til denne løysinga 
med tanke på vassføring og fiskeoppgang. 
Stør Ådlandsvassdraget fiskelag sin uttale. 

 
 

 
 
 
 
 
 
Med helsing 
 
 
 
Jostein Klette 
samfunnsplanleggjar 
 
 
 
 
 


