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1

Innledning

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 3-7 har Statens vegvesen i samarbeid med
Tysvær kommune, utarbeidet detaljreguleringsplan «E39 Gismarvik–Aksdal, g/s-veg» for
gang- og sykkelveg langs Europaveg 39 (E39) mellom Hetland og Apeland, lengde 4,2 km.
Tiltaket inngår i Haugalandspakken.

Hva er en detaljregulering?
En detaljregulering er et detaljert plankart med planbestemmelser og planbeskrivelse.
Detaljregulering skal følge opp og konkretisere overordnet arealdisponering i
kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller områderegulering. Formålet med en
detaljregulering er derfor å fastsette mer i detalj hvordan arealet innenfor planområdet
skal utnyttes eller vernes. Detaljreguleringen er også i mange tilfeller nødvendig
rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak og utbygging, blant annet ved eventuell
ekspropriasjon av grunn.

Hovedmålsettingen med prosjektet er å etablere et sammenhengende tilbud for gående og
syklende som gjør det mulig for myke trafikanter å ferdes trygt på strekningen. Tiltaket vil gi
bedre framkommelighet for myke trafikanter langs E39. Gang- og sykkelveg følger
hovedsakelig E39 for å unngå større inngrep på omliggende landskap.
Detaljreguleringsplanen skal legge til rette for bygging av gang- og sykkelveg langs E39 der
det i dag ikke er et tilbud for gående og syklende. Reguleringsplanen skal også avklare
plassering av busslommer på strekningen (på begge sider av E39), samt ta stilling til
avkjørsler og kryss der disse blir påvirket av den nye gang– og sykkelvegen.
Som tiltak for å forbedre trafikksikkerheten, inngår også areal til å breddeutvide E39 for å få
plass til forsterket midtoppmerking, samt kurveutretting og utbedring av sideterreng på
deler av strekningen i planarbeidet.
Statens vegvesen har ansvaret for planarbeidet til og med merknadsbehandling etter
høringsperioden. Deretter mottar Tysvær kommune planbeskrivelse, plankart og
reguleringsbestemmelser til politisk sluttbehandling.
Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og bygningslovens § 12‐8 annonsert i Tysvær
bygdeblad, samt kommunens og Statens vegvesens nettsider den 01.07.2021. Varsel om
oppstart av reguleringsplanarbeidet ble sendt direkte til offentlige instanser samt grunneiere
og andre berørte.
Varsel om høring og offentlig ettersyn kunngjøres i Tysvær bygdeblad. Grunneiere og
rettighetshavere blir direkte tilskrevet, og planforslaget blir sendt på høring til offentlige
instanser.
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Vi gjør oppmerksom på at mottatte innspill og merknader ikke blir besvart direkte til
avsender, men vurderingene følger saken til politisk behandling, se kapittel 11.
Planforslaget legges ut til offentlig ettersyn elektronisk på:
www.tysver.kommune.no
www.vegvesen.no/vegprosjekter/europaveg/e39gismarvikaksdal
Eventuelle merknader til planforslaget må være skriftlige og sendes innen 15.10.2022 til:
postmottak@vegvesen.no eller per brev til:
Statens vegvesen, postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer
Kontaktperson i Statens vegvesen
Planleggingsleder Astrid Eide Stavseng, tlf. 917 48468,
e‐post: astrid.stavseng@vegvesen.no
Kontaktperson i Tysvær kommune:
Seksjonsleder forvaltning Bjørg Tone Vikshåland, tlf. 979 56125
e‐post: post@tysver.kommune.no

Planen består av følgende dokumenter:
▪

Planbeskrivelse inkludert ROS-analyse, datert 30.08.2022 (dette dokumentet)

▪

Reguleringsbestemmelser, datert 30.08.2022

▪

Reguleringsplankart i pdf-format og SOSI, blad 1-5, datert 30.08.2022

▪

Vedlegg:
- Tegningshefte med tekniske tegninger (plan- og profiltegninger, normalprofil,
o.a.)
- Støyfaglig vurderingsrapport; E39 Gismarvik – Aksdal - støy, inkl. støytegninger,
X001– X006, Statens vegvesen, datert 23.08.2022
- Arkeologisk rapport_E39 Gismarvik-Aksdal, Rogaland fylkeskommune, datert
20.12.2021
- Innspill til varsel om oppstart 2021 - samlet i eget hefte

Følgende dokumenter er også grunnlag for planforslaget, og er tilgjengelig ved forespørsel:
▪

Geoteknisk rapport nr. 1022810-RIG-RAP-001, Multiconsult AS (09.06.2022)

▪

Ingeniørgeologisk rapport nr. 10228109-RIG-RAP-001, Multiconsult AS (01.06.2022)

▪

Konstruksjoner, notat Statens vegvesen (26.08.2022)

▪

Klimabudsjett VegLCA, notat Statens vegvesen (01.09.2022)
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2
2.1

Bakgrunn
Beliggenhet

Planområdet ligger langs E39 øst for kommunesenteret Aksdal i Tysvær kommune. Aksdal
ligger 13 km sør-øst for Haugesund. E39 er kyststamvegen mellom Stavanger og Bergen.
Planområdet strekker seg fra Hetland i sør til Apeland i nord.

Figur 1Kartet viser plassering av planområdet i Tysvær kommune.

2.2

Hensikt og målsetting med planen

Hovedoppgaven i prosjektet er at det skal reguleres, prosjekteres og bygges gang- og
sykkelveg mellom Hetland og Apeland i Tysvær kommune. Omfang av prosjektet skal
avklares gjennom arbeidet med reguleringsplan og kostnadsanslag.
Effektmål er:
1. God og trafikksikker framkommelighet for gående og syklende på strekningen.
2. Øke i gang- og sykkelvegtrafikk på strekningen Aksdal - Gismarvik
5
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Figur 2 Strekningen for planlegging av ny gang- og sykkelveg fra Hetland i sør til Apeland i nord.

Planlegging (og senere bygging av) busslommer på strekninga er en del av gang/sykkelvegprosjektet. På strekninga er det i dag 7-8 bussholdeplasser/-skilt. Gjennom
reguleringsplanarbeidet har man redusert antallet og lagt til rette for mest mulig
formålstjenlig og trafikksikker plassering av holdeplassene.
Reguleringsplanen skal fastlegge utforming og plassering av gang- og sykkelvegen og
holdeplassene, samt avklare nødvendig areal som må erverves for å kunne gjennomføre
tiltaket. Som tiltak for å forbedre trafikksikkerheten, inngår også breddeutviding av vegen
for etablering av forsterket midtoppmerking på E39 samt sideterrengtilpassing på deler av
strekningen i planarbeidet.
Reguleringsplanen skal legge til rette for gjennomføring av tiltaket uten
byggesaksbehandling jf. PBL § 20-4 og forskrift om byggesak § 4-3. Vedtatt reguleringsplan
gir etter PBL § 12-4 grunnlag for erverv av grunn m.m. for gjennomføring av planen.
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2.3

Forslagsstiller

Statens vegvesen har utarbeidet planforslaget i medhold av Plan- og bygningsloven (PBL) §
3-7. Den formelle behandlingen av planen skjer i samsvar med PBL § 12. Tysvær kommune
er ansvarlig planmyndighet for detaljreguleringsplanen.
2.4

Tiltakets forhold til Forskrift om konsekvensutredning

Det er vurdert til at tiltaket sine funksjoner ikke har vesentlige virkninger for miljø og
samfunn. Tiltaket medfører heller ikke vesentlige endringer av eksisterende vegnett.
Eventuell flytting av kollektivholdeplasser og vegkryss/avkjørsler vil ikke endre
trafikkmønsteret i området.
Kommunen har i referat fra oppstartsmøtet vurdert at tiltaket ikke krever
konsekvensutredning (KU) siden prosjektet følger eksisterende vegtrasè. Prosjektet er heller
ikke av en økonomisk størrelsesorden som utløser krav til KU.
Det skal ikke utarbeides planprogram og konsekvensutredning, med henvisning til §§ 3 og 4
i Forskrift om konsekvensutredning. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er utført og
innarbeidet i kapittel 10 i dette dokumentet.
2.5

Vegsikkerhetsforskriften

E39 er en del av det transeuropeiske stamvegnettet (TNT-T-vegnettet), og omfattes dermed
av vegsikkerhetsforskriften. I henhold til §3 i forskriften skal det gjennomføres en
trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse for alle vegprosjekter på stamvegnettet. I
forskriften defineres et vegprosjekt som et «veginfrastrukturprosjekt som omfatter anlegg av
ny vegstrekning eller en vesentlig endring av det eksisterende vegnettet, og som påvirker
trafikkstrømmen.»
Tiltakene med ny gang- og sykkelveg langs E39, inkludert forsterket midtoppmerking, noen
kurveutrettinger og tiltak i sideterreng på deler av strekningen, anses ikke som vesentlige
endringer som vil påvirke trafikkstrømmen, og det er derfor ikke gjennomført
trafikksikkerhetsmessig konsekvensanalyse.
I henhold til § 4 i forskriften, retningslinjer i Statens vegvesen og NA-rundskriv 2012/12,
skal det gjennomføres en trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) på alle reguleringsplaner.
TS-revisjon er utført.

3
3.1

Planprosess og medvirkning
Prosessen og planlagt framdrift

I tråd med plan- og bygningsloven § 5-1 skal man gjennom planarbeidet sørge for åpne
prosesser med bred og tilgjengelig medvirkning. Statens vegvesen har som tiltakshaver
hovedansvaret for utarbeidelse av reguleringsplanen og står sammen med planmyndighet
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Tysvær kommune som hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet, slik at alle parter får
god innsikt i planprosessen og forslaget, samt konsekvensene av dette. Hensynet til barn og
unge i planlegging og byggesak er spesielt viktig.
Planprosessen går etter følgende framdriftsplan:
Tabell 1Planprosessen

HVA

NÅR

1. Varsel om oppstart, 6 uker

30.06.-18.08.21

2. Utarbeidelse av faglig grunnlag og

September 2021- april 2022

komplette plandokumenter
3. Høring og offentlig ettersyn av

September-oktober 2022

reguleringsplanen, minimum 6 uker
4. Godkjenning reguleringsplan

Desember 2022?

5. Ev. klage på vedtaket

Klagefrist annonseres ved kunngjøring av
vedtak

1. Oppstartsmøte ble avholdt med Tysvær kommune den 24.06.2021 hvor grunnlaget for
planprosessen ble klarlagt. Oppstart av planarbeidet ble i henhold til Plan‐ og
bygningslovens § 12‐8 annonsert i Tysvær bygdeblad i juni 2021, samt på kommunens
og vegvesenets nettsider. Varsel om oppstart av planarbeidet ble sendt ut til offentlige
instanser, samt grunneiere og andre berørte, med innspills- og merknadsfrist den 18.
august 2021.
2. Statens vegvesen utarbeider en detaljregulering. Det faglige grunnlaget skal være
tilpasset plannivået og være relevant beslutningsgrunnlag for det planlagte tiltaket.
3. Statens vegvesen legger reguleringsplanen ut til høring og offentlig ettersyn, i henhold til
avtale med Tysvær kommune og jf. PBL § 3.7. Høringsperioden er minimum seks uker til
frist for uttalelse. Høringsperioden blir annonsert og høringspartene blir på nytt
tilskrevet. Det avholdes et informasjonsmøte og/eller åpen kontordag i høringsperioden.
4. Merknader til planforslaget blir vurdert, og det gjøres eventuelle justeringer i
plandokumentene. Plandokumentene blir sendt til kommunen med anmodning om å
godkjenne reguleringsplanen.
Teknisk utvalg i Tysvær kommune behandler saken og gir en tilrådning til
kommunestyret, som gjør endelig vedtak i saken. Vedtaket blir annonsert. Berørte parter
og regionale faginstanser blir tilskrevet og orientert om vedtaket.
5. Kommunen sitt vedtak kan påklages til Kommunal- og moderniseringsdepartementet iht.
PBL § 12‐12. Beslutningsmyndighet i klagesaker er delegert til Statsforvalteren i
Rogaland. Eventuell klage stiles til Statsforvalteren og sendes til kommunen.
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Mottatte innspill til varsel om oppstart og merknader til høring av planforslaget, er
oppsummert og kommentert i kapittel 11, og originalmerknadene ligger som vedlegg i
plandokumentene. Mottatte merknader er ikke besvart direkte til avsender, men
vurderingene følger saken til politisk behandling.
3.2

Medvirkning

3.2.1

Kontakt/møter med kommune, sektormyndigheter og andre

Det har vært avholdt flere møter med Tysvær kommune underveis i planprosessen.
Det ble avholdt møte mellom Statsforvalteren i Rogaland og prosjektledelsen den
26.05.2021 der forhold rundt bl.a. naturmangfold var tema.
Det var tett dialog med Rogaland fylkeskommune i perioden før, under og etter de
arkeologiske registreringene ble gjennomført høsten 2021. Videre har det vært kontakt med
fylkeskommunen underveis bl.a. angående kollektivtransport og bussholdeplasser.
Det har også vært avholdt egne møter for å avklare forhold på strekningen med Fagne (tidl.
Haugaland Kraft Nett) den 14.2.2022 og med Kolumbus AS den 23.2.2022.

3.2.2

Grunneierkontakt

Grunneiere, rettighetshavere og andre berørte i eller inntil planområdet har i løpet av
planprosessen flere anledninger til å uttale seg formelt til planarbeidet. 1) Ved varsel om
oppstart, 2) ved høring av planforslaget, og 3) en anledning til å påklage vedtaket.
Det ble gjennomført separate møter med grunneiere og andre berørte parter i september
2021 i forbindelse med befaring på planstrekningen.

3.2.3

Orienteringsmøte/åpen kontordag

I samarbeid med Tysvær kommune legges det i høringsperioden opp til å avholde et
informasjonsmøte eller minimum en åpen kontordag om det planlagte tiltaket. Møtet vil bli
annonsert, og det skal avklares nærmere med kommunen om møtet blir avviklet fysisk eller
elektronisk.

4

Planstatus og rammebetingelser

I dette kapittelet gis det en oversikt over relevante retningslinjer og planer som legger
føringer for planlegging og arealbruk i planområdet.
4.1

Nasjonale og regionale retningslinjer og planer, overordnede kommunale planer

4.1.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging
Planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Det foreligger statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og
transportplanlegging (2014). Mål for retningslinjene er m.a. å sikre at planlegging av
9
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arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse,
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling, samt redusere transportbehovet og legge til
rette for klima- og miljøvennlige transportformer.

Planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Det foreligger statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
(2018). Mål for retningslinjene er m.a. å sikre at kommuner, fylkeskommuner og staten
gjennom m.a. planlegging skal stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslepp,
samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet
forbedres og tilpasses klimaendringene.

4.1.2

Nasjonal transportplan (NTP)

Statens vegvesens visjon er «Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050».
Herunder fem hovedmålsettinger for å sikre gjennomføringskraft og leveranser (til
hovedmålet i NTP 2022-2033):
o

Mer for pengene

o

Effektiv bruk av ny teknologi

o

Bidra til å oppfylle Norges klima- og miljømål

o

Nullvisjon for drepte og hardt skadde

o

Enklere reisehverdag og økt konkurranseevne for næringslivet

Statens vegvesen sin Gjennomføringsplan 2022-2027 ble offentliggjort den 08.02.22 og
skal sikre gjennomføringskraft og leveranser til hovedmålet i NTP i perioden 2022-2033. Det
er per d.d. ikke satt av midler til ny E39 på strekningen, se mer i kapittel 4.3 og 6.4.

4.1.3

Andre rammer og føringer

Kapittelet omtaler planer som legger føringer for arealbruken i planområdet.
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4.1.4

Kommuneplan for Tysvær kommune

Kommuneplan for Tysvær 2015-2027 ble vedtatt
08.09.2015.
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel t.h. viser en
oversikt over arealet som dekker varslet
planområde for E39 Gismarvik-Aksdal g/s-veg.
- Kommuneplanen viser stamveg E39 med svart
strek gjennom hovedsakelig LNF-areal. Planen
legger også til rette for å etablere tunnel som
alternativ til E39 veg i dagen mellom Haukås (sør)
og Apeland (nord).
- Det er satt av formål industriområde der Haukås
Mek. verksted er etablert øst for E39.
- Kommuneplanen legger til rette for noe
utvidelse av industriområdet. Ved avkjøring til
Hetland sørøst for E39 er det satt av et areal til
offentlig eller privat tjenesteyting der det
opprinnelige Hetland bedehus ligger i dag.
Hensynssoner: Apeland-området har hensynssone
Landbruk (H510). Langs Førlandsfjorden er det
hensynsone Funksjonell strandsone (H530).
Kommuneplanen viser også to områder, merket R,
der det foreligger vedtatte reguleringsplaner like

Figur 3 Utsnitt fra kommuneplanens
arealdel

ved eller inntil planområdet for denne planen, se
omtale kapittel 4.2 Gjeldende reguleringsplaner.

4.1.5 Andre kommunale planer
Trafikksikringsplan
Tysvær kommune har utarbeidet en trafikksikringsplan, vedtatt i kommunestyret
08.05.2018. Innenfor planområdet synliggjør trafikksikringsplanen behov for utbedring av
vegkryss og tilrettelegging for busstopp ved Hetland. Den viser også eksisterende gang- og
sykkelvegtilbud ved Haukås. Det går videre frem at resterende planstrekning mellom Hetland
og Apeland skal vurderes for nytt g/s-vegprosjekt. Se utsnitt fra trafikksikringsplanen,
kartblad 4 under.
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Figur 4 Utsnitt fra trafikksikringsplan
(kilde: Tysvær kommune 2018)

Kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø
Tysvær kommune har utarbeidet en kommunedelplan for kulturminne og kulturmiljø for
perioden 2015-2025. Denne viser og omtaler kulturminnene i Tysvær, og har i tillegg en
handlingsplan.

Strandsonekartlegging
Tysvær kommune har gjennomført en strandsonekartlegging (2013) i forbindelse med
rullering av kommuneplanen i 2014 og øke kunnskapen om arealstatus i 100 m-beltet.
Kartlegging av funksjonell strandsone langs vestsiden av Førlandsfjorden viser at 100mbeltet går helt opp til E39 på en om lag 400 m lang strekning i området like nord for Haukås
Mek. verksted, se kartillustrasjon under. Reguleringsplan for E39 Gismarvik-Aksdal g/s-veg
legger ikke opp til å gjøre tiltak øst for dagens E39, unntatt ved Hetland.
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Figur 5 Utsnitt av tegning: Delområde 3c,
Kartleggig av funksjonell strandsone
(kilde: Tysvær kommune, 2013).

4.2

4.2.1

Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer

Gjeldende reguleringsplaner

Det foreligger ikke gjeldende reguleringsplaner innenfor varslet planområde for E39
Gismarvik-Aksdal g/s-veg.
Det foreligger to gjeldende reguleringsplaner øst for E39 mellom kryss til Hetland og
Haukås.
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Gnr.4 bnr.2 Disposisjonsplan for
Hytteområde (29.06.1971)
Innerst i Haukåsvågen er det regulert et
hytteområde utbygd med fire
hytteeiendommer, samt fellesareal med
naust og et større areal som disponeres til
jordbruk.
Tilkomst til hytteområdet er veg fra E39 like
sør for Molltjørna. Samlevegen fører også til
et uregulert hytteområde like sør for denne
planen.
Fløyte hyttefelt på Hetland (18.06.2019)
Planområdet ligger som del av gnr. 2, bnr. 4
m.fl. øst for E39 på Hetland, og legger i
hovedsak til rette for fritidsbebyggelse,
naustområde/badeplass og friområder.
Tilkomst til hyttefeltet er via lokalveg
Leirvollvegen lengst sør i planområdet til
E39 Gismarvik-Aksdal g/s-veg.
Figur 6 Utsnitt som viser gjeldende
reguleringsplaner

4.3

Utredning av trasé for framtidig E39

Det pågår arbeid med kommunedelplan for ny 4-feltsveg for E39 mellom Bokn og Aksdal.
E39 Bokn-Hope er et delprosjekt under E39 Stavanger–Bergen. Strekningen på 57 kilometer
skal gjennom en stor oppgradering med nye bruer og firefelts-veg.
Samfunnsmålet for E39 Bokn-Hope er at Haugalandet og Sunnhordland skal være tidsmessig
knyttet nærmere sammen med Midt-Hordaland i 2040. Stavanger- og Bergensområdet skal
tidsmessig knyttes nærmere sammen.
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5

Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5.1

Kartgrunnlag

Kartgrunnlag for planområdet er digitalt kart i målestokk 1:1000. Uttrekk fra database ble
foretatt 14.06.2021, og vil bli oppdatert etter høring av planen. Vegmodellen og
kartgrunnlaget er prosjektert og presentert i kartprojeksjon Euref89, NTMsone 5 og med
høydegrunnlag NN2000.
5.2

Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk

Dagens arealbruk er omtalt i kap. 4.1.4, Kommuneplanens arealdel.
5.3

Trafikkforhold

5.3.1

Generelt

Dagens E39 på strekningen har trafikksikkerhetsutfordringer som følge av at strekningen
ikke er utformet i forhold til trafikkomfanget. Dagens situasjon er preget av mange
avkjørsler og manglende sidevegnett. Det er også noe dårlig kurvatur og manglende bredde
på vegen i dag. Eksisterende bredde på E39 ligger mellom 7-7,5 m. Naboparsellen i nord
Apeland – Førland har vegbredde 8 meter. Kurvatur på strekningen Hetland – Apeland har
alle eksisterende kurver over radius 200 m, unntatt kurve ved Molltjørna R≤200 m.

5.3.2

Trafikkmengde

E39 på strekningen har en årsdøgntrafikk (ÅDT) på 4757 (år 2021), andel lange kjøretøy
utgjør 16 %.

5.3.3

Fartsgrenser

Fartsgrense på strekninga varierer. I sør er det fartsgrense 70 km/t fra kryss med
Leirvollvegen sør for Hetland og litt forbi Molltjørna, videre er det 60 km/t fram til like nord
for industribygget på Haukås, deretter 80 km/t videre nordover til Apeland og videre til
Aksdal.

5.3.4

Trafikkulykker

Ulykker på strekningen er hovedsakelig knyttet til utforkjøringer av enslig kjøretøy og
møteulykker i kurver. Det er også enkelte ulykker knyttet til påkjøring bakfra ved krysset
Hetland og ved noen andre avkjørsler. Det er registrert en fotgjengerulykke siste 10 år
(Kilde. www.vegkart.no).

5.3.5

Gang- og sykkelveg

I sør er det eksisterende gang- og sykkelveg fram til bussholdeplass ved Hetlandkrysset.
Innenfor planområdet er det to korte strekninger med gang- og sykkelveg i dag. Det er ca.
210 m sør for Haukåsgårdene, og en noe lengre strekning i nord mellom avkjørsel til
Fjellheim og Haukås næringseiendom, ca. 280 m. I nord starter gang- og sykkelveg nord for
Dillardalen og fortsetter fram til Sørbo/Hadlaland der den fortsetter på lokalveger til Aksdal.
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Det er tre husdyrunderganger på strekningen, men bare den ved Hetland er egnet og i bruk
som undergang for myke trafikanter, fri høyde er 1,8 m. Den benyttes bl.a. av skoleelever
som tar buss.

Figur 7 Husdyrundergang ved
Hetland under E39 går mellom
gården/innmark på nordside av
E39 og til beite på motsatt side
mot fjorden.

5.3.6

Kollektivtransport

Det går skolebuss til barne- og ungdomsskole i Tysværvågen. Det går også rutebusser. I flg.
rutetabell er det rute 243, 245 og 247. (kilde: Kolumbus AS - kollektivtrafikk i Rogaland).
Disse rutene går til Haugaland videregående skole, Karmsund videregående skole og til
Kopervik videregående skole.
Bussholdeplasser med navn og busskilt, fra nord:
Apeland øst (helt i nord utenfor planområdet) (leskur) - Ramslia ved Haukås Mek. verksted,
øst og vest – Fjellheim, øst og vest (leskur) - Haukås øst (leskur) - Haukås vest Haukåsvågen (ved Molltjern), vest – Hetland øst (leskur)- Hetland snuplass ved Leirvollvegen
(leskur).
Det er også innhentet passasjertall fra Kolumbus, se figur nedenfor:
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Figur 8 Bussholdeplasser pr. 2021 (kilde illustrasjon: FINN kart ). Passasjertall baserer seg på årstall for
2021, og baserer seg på APC tall om bord i de bussene som har den type utstyr (kilde: Kolumbus AS).

Kystbussen har «Strake veien»-avganger - avganger med færre holdeplasser - tar 4 timer og
30 minutter totalt mellom Bergen og Stavanger. Den har kun avganger fra Aksdal terminal i
dette området.
Kystbussen, linje NW400 Stavanger–Haugesund–Bergen med vanlige avganger (Stavanger-via
Haugesund-Bergen) gir reisetid på 5 timer og 25 minutter. Den har avganger fra Aksdal,
Haukås vest og Mjåsund terminal, men stopper trolig på øvrige holdeplasser også på
strekningen i planområdet. Frekvensen er omtrent én buss i timen.

5.3.7

Konstruksjoner

Det er få konstruksjoner på strekningen. Det er ei overgangsbru på E39 ved Haukås. Denne
benyttes hovedsakelig som driftsveg for gården gbnr. 4/3, men også som tilkomst til
bussholdeplass.
Det er tre husdyrunderganger på strekningen, betongrør med diameter 2,0 m med flat bunn:
Husdyrkulvert ved kryss Hetlandvegen og ved beite omtrent 280 m nord for Hetlandvegen,
samt rør under parkeringsplassen nord for bygget til Haukås Mek. verksted.
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5.4

Overvann, vann og avløp (V/A)

Overvann
Strekningen Gismarvik – Aksdal er preget av et variert og til dels sidebratt terreng som gir
nedslagsfelt med relativt stor høydeforskjell. Det er videre en del flatere områder med
gårdsbruk som har jorder helt inntil europavegen.
Det er ikke registrert noen tidligere hendelser med vannulemper på parsellen. NVE sitt
aksomhetskart viser en del områder med fare for snøskred og flom, samt en del registrerte
vassdrag og myrområder.

Figur 9 Aktsomhetskart fra NVE

Litt nord for Hetland, ved ca profil 3850, finner vi det første aktsomhetsområde for flom,
finner vi et registrert vassdrag fra NVE sin database, med utløp til Skumpatjørna og videre ut
i Fløytet.
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Figur 10 Lilla skravur er
aktsomhessone for flom.

Mellom ca profil 3450 og 3250 er det i følge NIBIOS Kilden kart, ei grunn myr med ett areal
på 10,8 dekar med sterk øvre omdanning, i tilknytning til Molltjørna helt inntill E39.

Figur 11 Molltjørn. Kilde. NIBIO

Forsenkninger i terrenget oppstrøms E39 ved ca profil 2850, innleder til et
aksomhetsområde for flom med utløp i Hauksåsvågen. Mellom profil 2200 og 2000, hvor det
allerede er etablert gang- og sykkelveg, er det aktsomhetsområde for snøskred.

Figur 12 Figur til venstre viser aktsomhetsområde for flom, på figur til høyre er rød skravur
aktsomhetsområde for snøskred.
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Rett nord for verkstedsbyningen på Haukås ved profil 1800, finner vi et registrert vassdrag.
Kryssende ved profil 1600 finner vi et vassdrag med tiløp fra Revadalen og utløp mot
Sæboholmen. Mellom profil 600 og 500 er det i følge NIBIOS Kilden, ei grunn myr,
Longemyra, med et areal på 13,6 dekar med middels øvre omdanning, helt inntil E39.
Utløpet er her registrert som vassdrag ut i Dillardalsvika.

Figur 13 Til venstre vises vassdrag fra Revadalen. Til høyre er Longemyra.

Ellers utenom de nevnte vassdrag og myrområder stikkrenner jevnt fordelt langs parsellen,
med varierende utforming og dimensjon. Fra eldre rektangulære murte steinkulverter, til
sirkulære betong- og plastrør. Dimensjonen varierer fra relativt store murte kulverter på
f.eks. 1 m x 0,7 m til mindre stikkrenner med diameter 300 mm. Det er stort innslag av
stikkrenner over 600 mm med 650 mm og 800 mm som den mest hyppige dimensjonen.
Nedslagsfeltene er relativt små og varierer fra 0,005 km2 opp til 0,6 km2.
Ved befaring er det sett stedvis grov sprengstein under overbygning, så tyder på godt
vanngjennomløp også gjennom vegfylling.
På parsellen er det også 3 dyrekulverter bygd av betongrør ø2000 med innstøpt flat bunn
som gir en lysåpning på ca. 1,8 m. Disse er ofte plassert i lavbrekk med underliggende
stikkrenne.
Hovedsakelig ligger E39 på fylling med grei avrenning til terreng fra vegen med langsgående
grøfter mot lavbrekk og stikkrenner i lengderetningen. Men også spredtvis innslag av
skjæringer gjennom fjell for E39, og en noe lengre del før Haukås, mellom profil 2500 og
2300, også her er det det gode grøfter som leder til stikkrenner.
Ved verkstedsbygningen på Haukås, er det ca en halvmeter med grøft for rekkverk mellom
parkeringsplass og E39. Det er her plassert sandfang for samling av vann i denne grøfta,
som antas å ledes videre til stikkrennen litt lengre nord. Det er flere sandfang på asfalterte
området.

Kommunal V/A
Langs parsellen ligger det to V/A-anlegg som ligger langs med dagens riksveg delvis på
både øst- og vestside som betyr at det også er krysningspunkter for V/A under dagens veg.
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Det sørligste V/A-systemet ligger rett sør for Hetland. Her kommer det inn en vannledning
som krysser E39 ved ca. profil 4320, og følger deretter vestsiden av dagens veg opp til profil
4220 hvor den går videre vestover.
Ved profil 2020 krysser stikkledninger for vann og avløp både E39 og ekisterende gang- og
sykkelveg. Ledningene forsyner eiendommer både oppstrøms og nedstrøms E39 i området,
og går videre som sjøledning i Førlandsfjorden.

Private vann og avløpsanlegg
Rett sør for brua over E39 ned mot Kalvatrævika profil 2400 krysser en privat vannledning
europavegen, ledningen går videre vestover etter kryssing E39. Vannledningen skal være lagt
i en utsprengt nisje i fjellskjæringene for E39.
Det er ikke noe kommunalt vannverk som blir direkte berørt av tiltaket.
Det er innhentet informasjon fra Tysvær kommune om eiendommer som har private vannog avløpsanlegg. Dette blir nærmere kartlagt i detalj i byggeplanfasen. Det vil bli tatt
forholdsregler så ikke anleggsfasen eller ferdig veganlegg skal forringe vannkvalitet eller kvantitet fra eksisterende vannkilder.
5.5

Naturressurser/Landbruk

Det er jordbruksareal i form av fulldyrket jord (grasproduksjon) og beiter inntil E39 på
strekningen mellom Hetland og Haukås/Fjellheim. Det er også mindre skogteiger,
hovedsakelig med middels bonitet nær E39. Terrenget er kupert. Se Figur 14 Kryssing av
E39 med husdyr mellom gårder og beiter, er løst ved å ha husdyrunderganger (sau) ved
Hetland, og med overgangsbru ved gnr./bnr. 4/3 (melkekyr og sau).
Driftsveger med avkjørsel direkte fra E39 er vanlig for strekningen da det er få lokale veger. I
Dillardalen er det lokale skogsveger på østside, men på vestside av E39 er det direkteavkjørsler til skogteiger. Det er ingen lunningsplasser eller lasteplasser langs E39.
Det er ingen massetak eller steinbrudd i planområdet.
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Figur 14 Utsnitt som viser
jordbruksareal (AR5) i området (kilde:
Kilden - Arealinformasjon (nibio.no)

5.6

Landskapsbilde

Landskapsbilde er beskrevet i Natur i Norge (NiN). Planområdet tilhører landskapstypen

Skjermet indre slakt til småkupert kystslettelandskap. Landskapstypen er vanlig for kystnære
områder i Rogaland.

Skjermet indre slakt til småkupert kystslettelandskap omfatter landskap på den indre delen
av kystsletta, ofte på innsiden av større øyer eller i kystslette innover mot fjordene som i
større grad er skjermet for bølge- og vindeksponering fra åpent hav. Planområdet ligger på
den mer kuperte delen av kystsletta med vekslende terreng over og under havnivå.
Landskapet har et tydelig preg av menneskelig påvirkning, og området har lav til middels
arealbruksintensitet, fra områder helt uten bebyggelse og infrastruktur til mindre grender
som Hetland og Haukås. Næringsareal ved Brødrene Haukås Mek. verksted ligger tett inntil
E39. Det er kort avstand til kysten, og det er flere samlinger av fritidsbebyggelse på sjøsida.
Jordbruk er den dominerende arealbruken i området. E39, hovedveg, går gjennom området.
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Figur 15 Landskapet langs E39 er småkupert med dyrket mark (gras) og beite med spredt bebyggelse.

Figur 16 Gruppe med store lauvtrær er karakteristisk for området rett nord for Haukås mot Fjellheim.
Næringsbygg ved Haukås ligger tett inntil E39 noe lenger nord enn bildet til venstre. (foto: Statens
vegvesen v/Guri Pedersen Skei)

Området som planen omfatter, er et småskala landskap med vekslende topografi fra
småkuperte flater til stigende terreng opp mot åsene/fjellene i «fjordens bakrom». Det
småkuperte landskapet med frodig vegetasjon danner mange mindre landskapsrom.
Området har et tynt og/eller usammenhengende løsmasselag, ofte i mosaikk med mye bart
fjell. Dette er karakteristisk for området langs E39 sør for Haukås, der det er mindre
grasmark (jordbruk) mellom mindre koller med vegetasjon, samt beiter med en del einer.
Nord for Haukås endrer landskapet seg noe fra småkupert kystlandskap til mer
innlandslandskap med skog og større landskapsformer. Ved Haukås og nordover er det mer
frodig vegetasjon med høyere lauvskog og furu. Det er også innslag av edellauvskog i
solvendte helninger, som store eiketrær nordøst for brua ved Haukås og nord for avkjøring
til Fjellheim. Det er også innslag av noe gran og lerk. Landskapsrommet langs E39 er trangt
da bergblotninger og vegetasjon er nært inntil vegen.
5.7

Friluftsliv/by- og bygdeliv

Det er ingen statlig sikrede friluftslivsområder i eller nær planområdet. Det er heller ikke
registrerte friluftslivsområder i databasen Naturbase i planområdet. Mot øst er det kort veg
ned til strandsone og kysten. Tilgjengelig strandsone og områder med fritidsbebyggelse er
turmål i nærområdet for lokalbefolkningen. Det er en liten småbåthavn ved Fløytet via
Leirvollvegen, og flere steder med kai/brygge som ved Tingvika, Jiljavika og Haukåsvågen.
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Figur 17 Kart viser E39 Hetland – Haukås nord med lokale gang-/turveger som benyttes, se
tegnforklaring. Potensielt tilgjengelig strandsone er hentet fra Naturbase (registrert 2019).

Friluftsrådet Vest er et interkommunale friluftsråd for 13 kommuner i Nord-Rogaland og
Sunnhordland, derav Tysvær. De har oversikt over turmål, og organiserer turprogrammet
«TellTur» årlig. Det er ingen turmål nær planområdet. (Kilde: Tysvær - Friluftsrådet Vest
(frivest.no)).

E39 har ingen spesiell betydning for utøvelse av friluftsliv i dag, utenom vanlig funksjon som
ferdselsåre for alle trafikantgrupper. E39 oppleves utrygg og en barriere da det det er mye
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trafikk. Vegen benyttes som noe som sykkelrute, men det finnes alternativ langs fv. 4780
Tysværvågvegen på østsiden av Førlandsfjorden.
Det er to korte strekninger med gang- og sykkelveg sør for Haukås og mellom avkjørsel til
Fjellheim og Haukås næringseiendom. Mellom Haukås og Fjellheim kan driftsveg mellom
beiter benyttes som turveg. Dette er deler av den gamle kongevegen som gikk gjennom
området.

Figur 18 Omgivelsen langs driftsveg nord for Haukås gård mot Fjellheim gir fin opplevelse i et flott
kulturlandskap. Denne vegen benyttes av lokalbefolkningen som en trygg turveg på strekningen.

5.7.1

Barn og unges interesser

Det ble gjennomført møte og befaring med naboer til E39 i forbindelse med oppstart av
planleggingsarbeidet den 7. september 2021. Her ble det gitt innspill fra beboerne ved
Haukås. Det er 8 yngre barn i Haukåsområdet i dag.
Grunnskole og barnehage
-

Tysværvåg barnehage

-

Tysværvåg barne- og ungdomsskole

-

Videregående skoler er Haugaland og Karmsund videregående skole

Fritidsaktiviteter (idrett, kultur, o.a.)
-

Idrettsplass med fotballbaner langs Tysværvågvegen (ved kryss Hervikvegen)

-

Tysvær kano- og kajakklubb

-

Tysvær kirke i Tysværvåg

-

Tysværtunet kulturhus med kulturskole, bibliotek, idrettshall og svømmehall på
Aksdal.

25

Detaljreguleringsplan for E39 Gismarvik-Aksdal, g/s-veg. Arealplan-ID 202103

Tysværtunet Kulturhus er en arena for alle typer kulturarrangement, festivaler, kino, møter,
kurs, konferanser, selskap og fysisk aktivitet som nyttes av hele regionen på Haugalandet.

5.7.2

Universell tilgjengelighet

For myke trafikanter er situasjonen ikke tilfredsstillende når det gjelder tilrettelegging for
alle (universell tilgjengelighet) i dag. Bussholdeplasser har ikke tilrettelagte plattformer eller
leskur.
5.8

Næringsliv

Brødrene Haukås Mekaniske Verksted AS er lokalisert nord i planområdet. Bedriften ligger
tett inntil E39 på østsiden av E39. Ved Hetland tilbys bobilparkering av et firma (gml.
bedehuset). På Apeland er flere veksthus/gartneri. Næringslivsbedrifter er i hovedsak
lokalisert på næringsareal på Eikeskog og i kommunesenteret Aksdal.
5.9

Kulturarv

I forbindelse med planarbeidet gjorde regional kulturminneforvaltning ved Rogaland
fylkeskommune registreringer etter kulturminner i oktober 2021. Tidligere kjente
kulturminner i nærheten til planområdet ble kontrollregistrert, og en ny lokalitet ble
registrert innenfor planområdet.
Kjente kulturminnelokaliteter i eller i nærhet til planområdet presenteres nedenfor,
identifisert med ID-nr. i Askeladden, Riksantikvarens kulturminnedatabase. Alle disse
kulturminnene er automatisk fredet.
▪

ID 60799 på Hetland består av to gravrøyser som er typologisk datert til jernalder.

▪

ID 60798 er en gravrøys like vest for Tysværvegen 1079. Den er typologisk datert til
jernalder.

▪

ID 5747 er et gårdsanlegg fra jernalder, bestående av to hustufter og to runde
gravhauger.

▪

ID 66097 er en stor gravrøys som ligger på et høydedrag like vest for E39, nordøst
for Tysværvegen 931. Haugen kalles «Killinghaugen», er ca. 12 meter i diameter og
ca. 1,5 meter høy, og er datert til jernalder.

▪

ID 283236 en flate med dyrkningsspor som ble registrert i 2021. Dyrkningssporene
består av tre ulike jordlag med kulturspor etter jordbruk. Kulturlagene er datert til
jernalder og middelalder.
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Figur 19: Automatisk fredete kulturminner innenfor og i nærhet til planområdet. Utsnitt fra
Askeladden.

5.10 Naturmangfold
Kunnskapen om området baserer seg på kjent kunnskap fra offentlige databaser, i tillegg til
befaring av området 7. og 8. september 2021. Videre følger en gjennomgang av tema som
er relevante å vurdere for naturmangfoldet i området.

5.10.1 Naturtyper
Det er ikke tidligere registret utvalgte eller viktige naturtyper etter Miljødirektoratets
instruks eller DN- håndbok 13 innenfor planområdet. Det er heller ikke vernet natur som blir
påvirket at tiltaket. Planen følger i stor grad dagens veg, det er derfor vurdert at det ikke er
behov for ny kartlegging etter Miljødirektoratets instruks.
Under befaringen ble det i to skogsområder ved Haukås registrert eiketrær av en viss
størrelse (omkrets omkring ca. 210 cm ved brysthøyde). Hule eiker er utvalgt naturtype etter
naturmangfoldloven og er beskyttet gjennom egen forskrift. Skogsområdene ligger ved
revidert plangrense utenfor planen og det er derfor ikke risiko for at trærne påvirkes av
tiltaket.
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Figur 20. Skogsområder ved Haukås med forekomster av store eiketrær.

5.10.2 Vassdrag
Tiltaket krysser vannforekomsten Førlandsfjorden bekkefelt ved seks bekkekryssinger.
Bekkene drenerer ut i Førlandsfjorden. Bekkefeltet og ytre deler av Førlandsfjorden har
moderat økologisk tilstand, mens indre deler av fjorden har dårlig økologisk tilstand. Ifølge
Vann-nett kommer påvirkningen fra næringsforurensing og organisk forurensing fra
avrenning fra landbruk og andre kilder.
Tabell 2. Informasjon om vannforekomstene hentet fra Vann-nett.
Navn

Vannforekomst ID

Økologisk tilstand

Kjemisk tilstand

Førlandsfjorden bekkefelt

039-199-R

Moderat

Udefinert

Førlandsfjorden ytre

0242040602-C

Moderat

Udefinert

Førlandsfjorden indre

0242040601-C

Dårlig

Udefinert

Ingen av bekkene har potensiale for å kunne være fiskeførende.

5.10.3 Arter
Det er registrert rødlistede fuglearter i eller i nærheten av planområdet; grønnfink (VU), stær
(NT), gråmåke (VU), makrellterne (EN), vipe (CR). Det er også en rekke andre, ikke rødlistede,
fuglearter registrert som både har tilknytning til skog og vann/tjern. Siden vegen ikke
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fragmenterer urørte naturområder eller på annen måte medfører negativ påvirkning av
betydning på disse artene vil de ikke bli vurdert nærmere.

Vipe (Vanellus vanellus)
Vipe er registrert i nærheten av planområdet, senest i 2020. Vipe er kritisk truet (CR) på
norsk rødliste for arter 2021. Statusen skyldes i stor grad mer intensiv jordbruksdrift og
dermed endringer i hekkeplasser som finnes i eldre kulturmark. Registeringene er gjort på
dyrka mark som ikke vil bli påvirket av tiltaket. Arten vurderes derfor ikke nærmere.

Figur 21. Registeringer av vipe nært planområdet. Kilde: Artskart fra Artsdatabanken

Hubro (Bubo bubo)
Det er registrert hekkeområder for hubro i fjellområdene vest for planområdet. Hubro er
stert truet (EN) på norsk rødliste for arter 2021. Informasjon om hubro er unntatt offentlig
fordi dette er sensitive artsdata hvor innsynet skal være begrenset for å hindre skade på
arten. Det angis derfor ikke kart eller beskrivelse som kan identifisere lokaliteten.

Fremmede arter
Det er registrert en rekke fremmede arter innenfor planområdet. Flere av artene er vidt
spredt i området, mens andre er spredd lokalt i forbindelse med hager.
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Tabell 3. Fremmede arter regsitrert innenfor planområdet september 2021.

Art

Status på Fremmedartslista 2018

Gyvel

Svært høy risiko

SE

Høstberberis

Svært høy risiko

SE

Rødhyll

Svært hør risiko

SE

Fagerfredløs

Svært høy risiko

SE

Gravmyrt

Svært høy risiko

SE

Hagelupin

Svært høy risiko

SE

Rynkerose

Svært høy risiko

SE

Platanlønn

Svært høy risiko

SE

Spireaarter

Enkelte arter har svært høy risiko

Mispelarter

Enkelte arter har svært høy risiko

5.10.4 Vilt
Vest for planområdet er det registrert et viltområde for hjort, Rossafjell- Haukås (Figur 22).
Området omtales som det beste hjorteområdet i vestre del av Tysvær. Det finnes en
helårsbestand av hjort i området og kalving er påvist innenfor viltområdet. Registreringen er
fra 1995.
Den nordligste strekningen i planen er registrert og skiltet som viltfare for hjort. Det er
registrert lite viltpåkjørsler langs strekningen i fallviltregisteret til Hjorteviltregisteret.

Figur 22. Til venstre: Viltområder registrert i Statsforvalteren i Rogaland, Rogaland fylkeskommune og
Kartverket Rogalands karttjeneste, Temakart Rogaland. Utsnitt til høyre er registeringer av fallvilt i
hjorteviltregisteret de siste ti årene. Det er hjort og rådyr som er registert på strekningen. Kilde:
Hjorteviltregisteret (10.2.2022).
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5.11 Grunnforhold

5.11.1 Geoteknikk
Utførte grunnundersøkelser omfatter 71 stk. totalsonderinger til antatt berg, 13 stk.
enkeltsonderinger, 30 stk. prøveserier tatt opp med naverbor (poseprøver), 1 stk. prøveserie
tatt opp med spade og 1 stk. elektrisk piezometer med minne.
Det er i forbindelse med grunnundersøkelsene installert ett elektrisk piezometer sør for
Apeland.
Grunnundersøkelsene viser at løsmassene i borpunktene består generelt av organiske
masser (humus/torv/myr) eller sand, grus og silt. I enkelte borpunkter er det registrert leire.
De organiske massene og leiren er registrert til å være løst lagret, mens sand-, silt- og
grusmassene er generelt registrert til å være middels fast til fast lagret.
De organiske massene er registrert ned til inntil 2.2 m dybde, mens det mineralske er
registrert inntil 7.0 m i de utførte borpunktene.
I henhold til faresonekart fra NVE (Norges Vassdrags- og energidirektorat) er det ingen
tidligere kartlagte faresoner for kvikkleireskred i det aktuelle området. Dagens E39 og
planlagt trasé ligger delvis under maringrense og innenfor aktsomhetsområde for marin
leire.
Det henvises til geoteknisk rapport nr. 1022810-RIG-RAP-001 for en mer detaljert
beskrivelse av grunnundersøkelsene og registrerte forhold.

5.11.2 Geologi - berggrunn og skred
Berggrunnen i planområdet består hovedsakelig av to varianter av gneis (granittisk øyegneis
og øyegneis), samt et mindre område med glimmerskifer. Feltkartlegginger av
bergblotninger og eksisterende skjæringer viser fire hovedsprekkesett for granittisk
øyegenis og to hovedsprekkesett for glimmerskifer.
En del av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for snøskred (Norges Vassdragsog energidirektorat, 2022). Planområdet ligger nært havet med et kystklima preget av
relativt milde, snøfattige vintere. Med den begrensete snømengde man har i planområdet vil
det ikke kunne bygge seg opp store nok snømengder til at snøskred løsner og når den
planlagte gang- og sykkelvegen.
En detaljert beskrivelse av de geologiske forholdene er presentert i Ingeniørgeologisk
rapport (Multiconsult, 2022).

5.11.3 Grunnvann – brønner
Karttjenesten Granada gir oversikt over grunnvannsbrønner, energibrønner og naturlige
forekomster av grunnvann. Det er registrert flere grunnvannsborehull i planområdet. To av
disse ligger i nærheten av der det er planlagt å utvide eksisterende skjæring, se Figur 23.
Brønn nr.1 og nr. 2 er fjellbrønner som gir vannforsyning til henholdsvis en bolig og en
fritidsbolig.
31

Detaljreguleringsplan for E39 Gismarvik-Aksdal, g/s-veg. Arealplan-ID 202103

Figur 23 Grunnvannsborehull (grå pkt) i nærheten av skjæring 10 (se ingeniørgeologisk rapport),
hentet fra GRANADA.

Se for øvrig også kapittel 5.4, Private vann og avløpsanlegg

5.11.4 Forurensning i grunnen
Der ligger ingen registrerte punkter i planområdet i Grunnforurensings-databasen til
Miljødirektoratet. Det er allikevel undersøkelsesplikt, jf. forurensingsforskriften §2-4, i
områder hvor det er grunn til å tro at grunnen kan være forurenset, men vi kan ikke se at det
er aktuelle områder på vestside av E39. Dermed er det kun masser i sideterrenget nært inntil
vegen som kan være lettere forurenset, og må håndteres deretter i byggefasen.
5.12 Støyforhold
Bygging av ny gang/sykkelveg følger retningslinjene for utbedring/oppgradering av
eksisterende veg. Alle støyverdier er beregnet for prognoseåret 2038, dvs. året ny E39
mellom Bokn og Hope åpnes.
Beregningene viser at det på strekningen hvor ny gang og sykkelveg skal bygges langs E39,
er det i dag 4 boliger, 1 fritidsbolig + en bygning ved gml. Hetland skole) som ligger i rød
støysone, dvs. over 65 dB.
7 boliger og 1 fritidsbolig ligger i mørkegul støysone (60–65 dB).
5 boliger og 1 fritidsbolig ligger i lysegul støysone (55–60 dB).
Beregnede lydnivå Lden ved mest støyutsatt fasade for hver enkelt bolig for situasjonen ved
eksisterende forhold, framgår av tegninger X001-X006 (vedlegg). Dette er omtalt i kap. 8.9.
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6

Vurdering av løsninger

6.1

Etablering/lokalisering av gang- og sykkelveg, inkl. planskilte kryssinger

Planarbeidet har vurdert to alternativer til lokalisering av gang- og sykkelvegen for å finne
den mest attraktive og økonomiske løsningen.

6.1.1

Alternativ 1, Gang- sykkelveg langs østside adskilt fra E39, undergang ved Hetland
og ev. Haukås sør. Påkobling til eksisterende g/s-veg ved Apeland

Alternativ 1 har gang- og sykkelvegen på østside av dagens E39 på hele strekningen fra
Hetland til nord for Dillardalen. Ved Hetland er det planlagt undergang (planskilt kryssing)
for å knytte Hetlandsområdet til g/s-vegen og bussholdeplasser. Gml. bedehus øst for
Hetlandkrysset foreslås innløst pga. nærføring og siktkrav i avkjørsel.

Figur 24 Alternativ 1, gang- og sykkelveg, vist med heltrukken lilla linje, er skissert med løsninger på
østside av E39. Stiplet lilla er alternativer i nord. Rød er eksisterende g/s-veger og turveger.
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Alternativet har konflikt med Molltjørna, og er i konflikt med gamle eiketrær ved Haukås.
Ved boligbebyggelsen på Haukås vil lokalisering på østside ikke være tilfredsstillende med
hensyn til trafikksikkerhet og kryssing av E39 dersom det ikke bygges undergang eller at bru
øverst i bakken benyttes. Fastboende med barn er lokalisert hovedsakelig på vestside av
E39, mens det er fritidsbebyggelse på østside mot fjorden. Boligbebyggelse knyttes ikke
direkte til planlagt g/s-veg. Dette krever tosidig løsning her for å gi sikker kryssing.
Løsningen vil gi omveger for brukerne. Det anbefales å bygge undergang ved Haukås sør ved
denne løsningen, men det ersvært utfordrende med hensyn til terreng, stigning, bekk og
gamle eiketrær, og anbefales ikke.
I nord ved Haukås Mek. verksted er det konflikt med virksomheten, og vil gi omlegging av
g/s-veg øst for bedriften. Dette gir begrensninger for bedriften som er avhengig av å ha god
tilkomst ved levering og lasting av varer/produkter. Det gir også begrensninger av ev.
utvidelse eller endret bruk. Plassering østside av bygg gir store terrenginngrep og en stor
konstruksjon i form av høy mur for å unngå store fyllingsutslag og for stor stigning på G7Svegen. Det ligger også en gammel jordkjeller øst for bedriften. Myke trafikanter vil oppleve
denne omvegen bak bedriften som en omveg, og trolig som utrygg da den ligger vekk fra
hovedvegen hvor den ikke er synlig eller de har visuell kontakt med øvrig veg.
Nord for Haukås Mek. verksted er det også utfordrende med sidebratt terreng, og trangt ved
fritidseiendom.
Dillardalen vil lokalisering gi store inngrep dersom den plasseres øst for dagens veg.
Alternativt kan g/s-veg plasseres på dagens østre kjørebane med rekkverk som trafikkdeler,
og E39 utvides mot vest. Dette er den beste løsningen for å unngå inngrep og få bedre sikt
på strekningen. Det vil bli skille mellom ny og gammel veg, dvs. de må samvirke ved ny
situasjon. Løsningen kan medføre mer asfaltvedlikehold ved evt. setninger mellom
kjørebaner. Løsningen blir utfordrende med hensyn på eksisterende driftsavkjørsler mot
vest. Det er konflikt med bekk i dyp dal sør i Dillardalen som medfører stor fylling.
Det er også utfordringer med adkomstveger til fritidseiendommer mellom Haukås Mek.
verksted og Dillardalen da det er sidebratt terreng. Løsning med utvidelse av E39 mot vest
vil komme i konflikt med dyp myr lengst nordvest i planområdet (5-7 m dybde).
Sør for Apeland kan ny g/s-veg kobles inn på eksisterende tilbud. Eksisterende driftsveg må
oppgraderes til vegnormalstandard for kombinert bruk til g/s-veg. Kombinert bruk vil også
gi uønskede konflikter. G/s-veg i utmark i Dillardalen vil skape utrygghet for myke
trafikanter ved at det ikke er visuell forbindelse med E39. Det blir også vanskelig for staten å
drifte og vedlikeholde vegstrekningen da denne går gjennom private gårdstun og beiter.
Avstand og ulik plassering krever også til dels dobbel infrastruktur og tekniske anlegg som
drenering, belysning og skilting.
Kostnadsmessig en dyrere løsning enn vestsideløsning pga. kostnadskrevende og
utfordrende konstruksjon ved Haukås Mek. verksted. Mer sidebratt terreng er mer kostbart.
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6.1.2

Alternativ 2 a) Gang- sykkelveg langs vestside adskilt fra E39, undergang ved
Hetland og i Dillardalen. Påkobling til eksisterende g/s-veg ved Apeland

Alternativ 2 a) har gang- og sykkelveg hovedsakelig på vestside av dagens E39 fra Hetland
til nord i Dillardalen. Ny g/s-veg kobler seg på eksisterende tilbud sør for Hetland. Ved
Hetland er det planlagt undergang (planskilt kryssing) for å knytte Hetlandområdet til g/svegen og bussholdeplasser. Gml. bedehus ved Hetlandkrysset foreslås innløst pga.
nærføring og siktkrav i avkjørsel.

Figur 25 Kartet viser sammenhengende g/s-veg (alt. 2 a) på vestsiden med tilknytning til eksisterende
lokale turveger og lokalveger/hytteveger. I nord er det få lokalveger/tilknytninger, unntatt skogsveg på
østside i Dillardalen. Dette er ikke vist på kartet.
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Løsning på vestside knytter boligbebyggelse rett på g/s-vegen og til bussholdeplasser for
skoleskyss, og konflikter knyttet til kryssing av E39 unngås. Fastboende med barn er
lokalisert hovedsakelig på vestside av E39, mens det er fritidsbebyggelse på østside mot
fjorden.
Løsning er i konflikt med boligeiendom vest for Molltjørna og nord for Haukås Mek.
verksted. Begge disse foreslås innløst. Alternativet har ikke konflikt med Molltjørna eller
gamle eiketrær. Forslaget langs E39 har også god avstand til kulturminne «Killinghaugen»
som ligger på en liten høyde nord for Fjellheim.
Ved Haukås Mek. verksted er det trangt ved bolig mot vest, men ved forsiktig sprenging og
omlegging av adkomstveg er dette løsbart. Vestside er ikke i konflikt med bedriften.
I Dillardalen vil lokalisering gi mindre terrenginngrep, og strekningen vil bli trafikksikker for
alle trafikanter. Eksisterende driftsavkjørsler mot vest gis tilgang via planlagt g/s-veg. Det er
lite bruk av disse da de leder til utmark. Løsning unngår konflikt med bekk i dyp dal sør i
Dillardalen og adkomster til fritidseiendommer mot Haukås. Løsning på vestside er i konflikt
med dyp myr lengst nordvest i planområdet (5-7m dybde). Sør for Apeland kan ny g/s-veg
kobles innpå eksisterende tilbud.
Det er også vurdert undergang og flytting av planlagt g/s-veg til østside herfra til Apeland.
Plassering sør i Dillardalen i dyp dal ble vurdert. Dette vil knytte driftsveg til vestside.
Løsning vil gi store inngrep ved nedføringer av g/s-veg/kombinert driftsveg på øst- og
vestside av E39, og inngrep i bekkedal med myr. I Dillardalen vil påvirkning være som
beskrevet for alternativ 1.
Lokalisering på vestside, inkludert to underganger, er også vurdert til å være anleggsmessig
og trolig kostnadsmessig bedre enn østside da det er enklere terreng, unngår Haukås Mek.
verksted, samt at eksisterende g/s-veger kan innlemmes som en del av ny løsning.

6.1.3

Alternativ 2 b) Gang- sykkelveg langs vestside adskilt fra E39, undergang ved
Hetland og i Dillardalen. Påkobling til eksisterende g/s-veg ved Apeland

Ved høringsoppstart kom det innspill fra beboere på Haukås om å benytte eksisterende g/sveger sammen med lokale veger på vestside av E39.
Forslaget viser bruk av eksisterende g/s-veg ved Haukås sør, videre å benytte lokal
gårdsveger og drifts-/avlingsveger i området Haukås – Fjellheim, og videre langs
eksisterende g/s-veg til sør for Haukås Mek. verksted. Vest for Haukås Mek. verksted er
forslaget lagt vest og bak bebyggelsen oppe i åsen ved verkstedet for så å komme ned til
E39 sør i Dillardalen med undergang i bekkedal. Videre mot Apeland følger den drift/skogsveg.
Skisse nedenfor viser forslaget med rosa strek:
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Figur 26 Kartskisse med rosa markeringer viser forslag fra beboere på Haukås til ny g/s-vegtrasé ved
Haukås (Kilde: beboere på Haukås).

Alternativ 2 b) har lokalisering av gang- og sykkelveg på vestside av dagens E39 slik
alternativ 2 a) beskriver. Til forskjell fra alt. 2 a) foreslår beboerne å benytte mer av de lokale
gårdsvegene (merket D) som framtidig g/s-veg, bak kulturminne «Killinghaugen» på liten
høyde (merket C) nord for Fjellheim, samt delvis benytte en gammel vegtrasé i åsen vest for

37

Detaljreguleringsplan for E39 Gismarvik-Aksdal, g/s-veg. Arealplan-ID 202103

Haukås Mek. verksted og legge framtidig g/s-veg i høyden videre nordover mot Dillardalen
før den kobler seg på driftsveger sør i Dillardalen mot Apeland.
Vurderinger i prosjektet er at de lokale veger mellom Haukås og Fjellheim ligger langt fra
hovedvegen E39, uten synlighet fra E39 og visuell sammenheng med E39. Til tur- og
fritidsbruk kan løsningen være god nok, men for effektiv og attraktiv skole-/jobbtransport
vil dette innebære en omveg. I dag er det imidlertid et tryggere alternativ enn E39 for
lokalbefolkningen.
Jordbrukseiendommer vil splittes opp da g/s-veg skal være i offentlig eie. Det er også lite
ønskelig med stor bruk av g/s-vegnettet til jordbrukskjøring (traktor med utstyr, gjødsel,
o.l.). Kombinert bruk kan gi utrygghet og uønskede konflikter for myke trafikanter. Av
hensyn til trafikksikkerheten bør konfliktpunkter med andre trafikanter eller trafikantgrupper
være færrest mulig. Det blir også vanskelig for staten å drifte og vedlikeholde
vegstrekningen da denne går gjennom private gårdstun og beiter. Avstand og ulik plassering
krever også til dels dobbel infrastruktur og tekniske anlegg som drenering, belysning og
skilting.
Vest for Haukås. Mek. verksted er terrenget kupert og noe bratt. Krav til stigning på
offentlige g/s-veger er 5 %, men utenfor tettsted er det mulig med 7 % på strekninger inntil
100 m. Strekningen krever nybygging i et sidebratt og noe krevende terreng. For drift og
vedlikehold vil også denne delstrekningen gi utfordringer da den ligger lang unna det øvrige
offentlige vegnettet. Målet er at flest mulig skal sykle og gå, og det oppnås best ved at
korteste og raskeste veg benyttes. Gang- og sykkelvegen er også viktig tilkomst til
bussholdeplasser, og det blir noe mer utfordrende ved dette forslaget da boliger i nord ikke
er tilknyttet kjørevegen for busser.

6.1.4

Faglig tilråding

Løsning med gang- og sykkelveg på vestside fra Hetland og til nord for Dillardalen gir et
sammenhengende gangvegnett som knytter seg naturlig på eksisterende gang- og
sykkelveger på strekningen, eksisterende turveger og lokale veger.
For vurdering av plassering av underganger, se kapittel 6.1.5.
Målet er at flest mulig skal sykle og gå, og det oppnås best ved at korteste og raskeste veg
benyttes. Gang- og sykkelvegen har også god tilkomst fra boliger til bussholdeplasser langs
E39.
Planforslaget viser lokalisering av g/s-veg på vestsiden av E39.

6.1.5

Vurderinger av etablering og plassering av planskilte kryssinger (underganger)

Ved gang- og sykkelvegkryssinger av E39 er det vurdert flere alternativer for plassering og
om bru eller undergang skal benyttes. Alternativene er stikkordsmessig vurdert og gitt +
(pluss) eller – (minus) foran:
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▪

Ved Hetland nær kryss
+ nær Hetlandsområdet med flere brukere
+ gir tosidig løsning for buss

▪

Nord for Hetland ved husdyrundergang
- konflikt med bruk og lang omveg for brukere på Hetland
- omveg og ugunstig plassering ved bruk av bussholdeplasser

▪

Ved Haukås sør
+ nær brukere
+ muliggjør tosidig løsning for buss nær boliger, inkl. skoleskyss
- konflikt med sikt i avkjørsler i nord pga. brurekkverk over undergang
- konflikt med eksisterende avkjørsler på begge sider av E39
- konflikt med krav til stigning og lengde på rampe, siden g/s-undergang må ligge
ca. 4 meter under E39 og vegen ligger i stigning mot nord (≥7 % på lang strekning)
- konflikt med boligbebyggelse, bekk og gamle eiketrær

▪

Bruk av eksisterende driftsbru på Haukås (gårdsdrift)som hovedløsning
+ benytter eksisterende løsning, ingen nye inngrep
+ kostnadseffektivt
- konflikt med bruk til flytting av husdyr daglig og grasproduksjon (sesong)
- konflikt med gårdstun
- utrygg løsning, spesielt for (yngre) brukere

▪

I Dillardalen sør
+ muliggjør kombinert bruk av g/s-veg for utmark på vestside av E39
- stor konstruksjon pga. kombinert driftsundergang
- krevende sikt-, stignings- og radiuskrav til g/s-veg og skogsbilveg
- krav til stigning på ramper og krav til radius gir store terrenginngrep i bekkedal
- konflikt med bekk, og gir stor fylling i bekkedal og på myr
- utfordring med geotekniske forhold

▪

I Dillardalen nord, sør for Apeland
+ naturlig linjeføring og innenfor krav til stigning, kurveradius og sikt uten store
inngrep
+ kombinert driftsundergang som knyttes på eksisterende driftsveg
+ Muliggjør kombinert bruk av g/s-veg for utmark på vestside av E39

6.1.6

Faglig tilråding

Løsning med gang- og sykkelveg på vestside fra Hetland og til nord for Dillardalen gir et
sammenhengende gangvegnett som knytter seg naturlig på eksisterende gang- og
sykkelveger på strekningen, eksisterende turveger og lokale veger.
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Løsningen krysser E39 med underganger som gir trygge krysninger. Underganger er plassert
der det er naturlige forsenkninger i terrenget. Ved Hetland er det flere brukere som krysser
E39 for å ta buss, og undergang er plassert for å unngå kryssing av E39 i plan. Løsningen
unngår konfliktpunkt som Molltjørna og Haukås Mek. verksted, samt unngår store
terrenginngrep i Dillardalen.
Planforslaget viser at det bygges to underganger; én plasseres ved krysset til Hetland i sør
og én helt nord i Dillardalen.
6.2

Plassering av kollektivholdeplasser

Antall og plassering er vurdert ut fra eksisterende bussholdeplasser på strekningen. Det har
også vært møte med Kolumbus AS underveis i planarbeidet. Plassering skal være i henhold
til kravene i håndbøker til Statens vegvesen og krav til Fylkeskommunen med Kolumbus AS.
Eksisterende holdeplass ved gården gbnr. 4/3 er utfordrende med hensyn til stigning og
sikt.
Ved Haukås sør har dagens veg stigning på 6-7 %. Krav fra N100 er at akseptabel stigning
ved holdeplass er avhengig blant annet av hvilke friksjonsforhold som kan oppnås ved valgt
driftsstrategi for strekningen, slik at bussen klarer å komme i gang etter stans. Stor stigning
er uheldig med hensyn til universell utforming. Det skal være fri sikt bakover, i en lengde lik
stoppsikt, målt fra bussens speil, ved utkjøring fra holdeplass, jf. N100.

6.2.1

Faglig tilråding

Eksisterende holdeplasser (skiltet) beholdes, men utbedres, med unntak av holdeplass på
vestside E39 ved gbnr. 4/3 som fjernes. Avstand til holdeplasser i sør og nord er innenfor
krav til Kolumbus AS. Ved utbedring av eksisterende veg og bygging av gang- og sykkelveg
er det naturlig å benytte utbedringsstandard for holdeplasser jf. kapittel 4.3.3 i N100.
Tosidig løsning er beholdt der det er forsvarlig trafikksikkerhetsmessig.
Holdeplass ved gården gbnr. 4/3 anbefales fjernet.
Ved Haukås sør er det vurdert ny holdeplass på østre side for å gi et tosidig tilbud ved
boliger. Holdeplass på østside av E39 anbefales ikke ut fra krav til stigning og sikt, samt
terrenginngrep.
Planforslaget viser utbedringsstandard for bussholdeplasser.
6.3

6.3.1

Arealbruk - valg av bredde på gang- og sykkelveg og trafikkdeler

Bredde på gang- og sykkelveg

Planforslaget viser gang- og sykkelveg med bredde 3 m, inkl. skulder, jf. vegnormalene i
N100. Tiltaket er definert med <15 i timen for både gående og syklende.
Det finnes ikke grunnlag for antall myke trafikanter i dag, da det ikke er skoleveg eller mye
bebyggelse langs E39 i området er det antatt at antall er mindre enn 15 i timen. El-sykler og
el-sparkesykler gjør at det er et potensiale for at bruken øker, men antall per timer er
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fortsatt antatt å være begrenset i dette området.

Figur 27 Bredder for gang-og/eller sykkelveg. Tiltakets valg av bredde er merket med gult (Kilde:
Tabell 4.8, håndbok N100).

Der kjøring tillates på gang- og sykkelvegen, dvs. at den skal benyttes som adkomstveg
(kombinert bruk), skal den ha bredde 3 m, og skuldre skal asfalteres (jf. N100), dvs. ha
minimum 3,5 m totalbredde. I nord der den skal benyttes som driftsveg, er det lagt til ca. 1
m mot rekkverket.

6.3.2

Trafikkdeler mellom kjøreveg og gang- og/eller sykkelveg

Mellom gang- og sykkelveg og kjøreveg skal det være trafikkdeler med bredde i henhold til
N100. Mindre bredde kan benyttes dersom det settes opp rekkverk.
Planforslaget viser 3 m regulert grøft som trafikkdeler mot E39 i 80-sone generelt, men i
nord, Dillardalen, er det benyttet rekkverk som trafikkskille. I 60-sone på Haukås er rabatt
benyttet ved Haukås Mek. verksted. Dette er i henhold til hb. N100.

Figur 28 Bredder på trafikkdeler for gang- og sykkelveg, ekslusive skulder. (Kilde: Tabell 4.7, håndbok
N100).

Grøft mellom kjørevegen og gang- og sykkelvegen vil gi en trygg avstand mellom kjørende
og myke trafikanter. Lysmaster og skilt kan plasseres i grøften ved denne avstanden. Grøft
gir også plass til drenering, andre tekniske anlegg og snølagring. Lysmaster kan evt.
plasseres på motsatt side av E39, men dette krever også erverv av areal til vegformål.
Plassering av lysstolper på ytterside av g/s-vegen bør unngås da dette ikke gir
tilfredsstillende belysning på kjørevegen (E39).
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Et alternativ til grøft er en løsning med vegrekkverk. Denne løsningen ville redusert
arealbehovet noe og gitt en innsparing på ca. 1,5-2 meter da rekkverkets arbeidsbredde
tillates å dekke inntil en tredjedel av gang- og sykkelvegens bredde (N100). Innsparing i
bredde på trafikkdeler er imidlertid vurdert til ikke å oppveie ulempene i forhold til avstand
til kjøreveg, sikt, drenering og snølagring. Lysmaster skal i utgangspunktet plasseres på
motsatt side av E39 ved denne løsningen, samt at visningsskilt o.a. må settes på ytterside av
g/s-veg. Plassering av lysmaster på østside av E39 vil gi større arealbeslag der enn i dag slik
at det totale arealbeslaget vil ikke være mindre med trafikkskille med rekkverk.
I Dillardalen viser planforslaget rekkverk mot kjøreveg da dette gir mindre terrenginngrep og
en sikrere g/s-veg i ytterkurve i 80-sone der det er fare for utforkjøringer. G/s-veg skal
også benyttes som driftsveg til utmark av to brukere.
Ved høy bergskjæring mot bolig på vestside ved Haukås Mek. verksted er det valgt å benytte
rabatt eller rekkverk for å unngå store terrenginngrep, og unngå innløsning av bolig.

6.3.3

Faglig tilråding

Planforslaget viser trafikkskille (grøft) med bredde 3 m mellom E39 og g/s-veg som
hovedregel, unntatt i Dillardalen der rekkverk benyttes.
6.4

Forsterket vegoppmerking av E39

Møteulykker står sammen med utforkjøringsulykker for over 75 % av dødsulykkene i
trafikken. Regjeringen og Samferdselsdepartementet har derfor krevd økt satsing på tiltak
mot møte- og utforkjøringsulykker.

Forsterket vegoppmerking (FVO) er et effektivt og forholdsvis rimelig proaktivt tiltak for å
redusere møte- og utforkjøringsulykker. Håndbok N302 stiller krav om 8,0 meter vegbredde
for etablering av forsterket midtoppmerking (FMO) og forsterket kantoppmerking (FKO).
E39 er en viktig ferdselsåre på Vestlandet, og parsellen mellom Arsvågen og Aksdal har høy
årsdøgntrafikk. Det er forventet at trafikkmengden vil øke betydelig når Rogfast åpner.
Ny 4-felts E39 fra Rogfast og videre nordover til Stord ligger langt frem i tid. Denne delen
av E39 er ikke nevnt i ny NTP 2022-2033, og utbygging av denne parsellen ligger sist i
prioriteringsrekkefølgen. Strategi for trinnvis utvikling i Statens vegvesens gjennomføringsplan tilsier at Bokn-Stord først er aktuell for åpning i 2038. Innen den tid vil Hordfast stå
ferdig og prognosene viser at dagens trafikkmengde dobles. En slik økning i trafikk på
eksisterende veg vil medføre betydelig økt ulykkesrisiko, spesielt for møteulykker. Strategi
for trinnvis utvikling av E39 viser derfor til et behov for strakstiltak i form av breddeutviding
av eksisterende veg for etablering av forsterket vegoppmerking i påvente av ny 4-felts E39.
I tillegg til å ha en betydelig ulykkesreduserende effekt, vil forsterket vegmerking også bidra
til lengre levetid på vegmerkingen. Dette gir grunnlag for å benytte vegmerking av høyere
kvalitet og økt synbarhet ved nedbør (våtfunksjon), noe som er vesentlig for at bilens
førerstøttesystemer som kjørefeltholder skal fungere etter intensjonen.
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Det er en målsetting at all riksveg med 70-sone eller høyere skal ha tilgivende sideterreng
eller rekkverk. Utbedring av sideterreng og montering av rekkverk er derfor et selvsagt tiltak
når man først gjør en breddeutvidelse for å legge til rette for etablering av FMO. For å holde
kostnadene med dette TS-tiltaket på et minimum, og i tråd med ambisjonen om mer veg for
pengene, er det derfor anbefalt - så langt det lar seg gjøre – å legge breddeutvidingen på
den siden av vegen som har mest farlig sideterreng.

6.4.1

Faglig tilråding

Planforslaget regulerer breddeutvidelse hovedsakelig på vestside av E39, og med
siktutbedring av sideterreng på begge sider. Breddeutvidelse er regulert sør og nord for
Haukås, men med unntak der det forventes at fartsgrense 60 km/t opprettholdes, dvs. i
Haukås-området.

7

Beskrivelse av planforslaget

Detaljreguleringsplanen omfatter arealer for gang- og sykkelveg langs E39.
kollektivholdeplasser, kryss, utforming av private veger og avkjørsler, samt nødvendige
skjæringer og fyllinger. Arealer som er regulert til gang- og sykkelveg, underganger,
bussholdeplass med fortau og annen veggrunn er offentlige arealer. Der E39 er tatt inn i
reguleringsplanen, er vegen vist som offentlig kjøreveg. Adkomstveger er regulert som
privat veg eller felles privat veg med avkjørsel til E39. Driftsavkjørsler er vist med pil.
7.1

Plankart og reguleringsformål

Reguleringsformål som er vist på plankartene. I medhold av PBL §§ 12-5 og 12-6 er
planområdet inndelt med følgende arealformål:
o

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:
▪

Kjøreveg, offentlig veg (o_KV)

▪

Kjøreveg, annen eierform (KV)

▪

Kjøreveg, felles adkomstveger, annen eierform (f_KV)

▪

Gang- og sykkelveg (o_GS)

▪

Fortau (o_FO)

▪

Annen veggrunn – tekniske anlegg (o_AVT)

▪

Annen veggrunn – grøntareal (o_AVG, f_AVG, AVG))

▪

Tekniske bygg/konstruksjoner (o_SBK)

▪

Kollektivholdeplass (o_KH)

▪

Holdeplass/plattform (o_KA)

▪

Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/eller infrastrukturtraséer
(o_SK)

o

Landbruks-, natur- og friluftsområder, samt reindrift
▪

Landbruksformål (L)
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o

Bruk og vern av sjø og vassdrag
▪

o

Naturområde i sjø og vassdrag (BSV)

Hensynssoner
▪

Høyspenningsanlegg (H370_)

▪

Båndlegging etter andre lover (H740_)

Områder med bestemmelser iht. PBL § 12-7 er følgende:
o

#1

Midlertidig bygge- og anleggsområde, generelle arealer

o

#2

Midlertidig bygge- og anleggsområde ved bekk sør i Dillardalen

o

#3

Midlertidig bygge- og anleggsområde på eiendom gnr./bnr. 4/81

o

#4

Midlertidig bygge- og anleggsområde med bestemmelse om utgraving
av kulturminne (Krav om nærmere undersøkelse)

o

#5

Midlertidig bygge- og anleggsområde ved Fjellheim

o

#6

Midlertidig bygge- og anleggsområde på eiendom gnr./bnr. 2/16

o

#7

Midlertidig bygge- og anleggsområde på eiendom gnr./bnr. 2/24

o

#8

Midlertidig bygge- og anleggsområde på eiendom gnr./bnr. 2/7

Området med bestemmelser er midlertidige bygge- og anleggsområder som skal
tilbakeføres til formål angitt på plankart etter endt anleggsperiode.
7.2

Områder for bebyggelse og anlegg

Eiendommer i planområdet som er vist som LNFR-områder i gjeldende reguleringsplaner og
i kommuneplanens arealdel, foreslås regulert til det samme formålet i denne
detaljreguleringsplanen. Arealene har bestemmelser om midlertidig bygge- og
anleggsområde for å kunne benytte arealene til å få bygd tiltaket.
7.3

7.3.1

Samferdselsanlegg

Fremtidig trafikk

E39 er den viktigste ferdselsåren nord-sør på Vestlandet, og prognosene tilsier at vi kan
forvente dobling av trafikkmengden når Rogfast og Hordfast åpner.
Ny 4-felts E39 fra Rogfast og videre nordover til Stord ligger en del år frem i tid. Ny veg for
E39 Bokn-Hope skal etter planen åpnes i 2038. Eksisterende veg mellom Mjåsund og Aksdal
vil dermed fungere som europaveg i mange år etter forventet åpning.
Beregnet trafikkmengde (ÅDT) for år 2038 er 5900, der andel lange kjøretøy utgjør 18 %.
E39 beholdes som i dag, men med breddeutvidelse og utbedring av kurver som er under
radius 200 m i det som har fartsgrense 80-sone i dag. I 60-sone ved Haukås utbedres ikke
E39, men beholdes som i dag.
Det er lagt til grunn at fartsgrensene beholdes som i dag, men at 70-sone sør for Hetland
kan justeres noe nordover som følge av planlagte tiltak i kurven ved Molltjørna. Tiltak skal

44

Detaljreguleringsplan for E39 Gismarvik-Aksdal, g/s-veg. Arealplan-ID 202103

tilfredsstille krav til endring av hastighet, og evt. forlengelse av 80-sone krever vedtak etter
Vegtrafikkloven.
Håndbok N302 Vegoppmerking stiller krav om 8,0 meter vegbredde for etablering av
forsterket midtoppmerking (FMO) og forsterket kantoppmerking (FKO). Vegklasse som
benyttes er nasjonal hovedveg med ÅDT ≤ 6000 og fartsgrense 80 km/t, og 2 felts veg. På
2-feltsveg har midtoppmerking bredde 0,5 m og rumlefelt på kantene med hvitstripe, se
figur under:

Figur 29: Forsterket kant- og midtoppmerking ved asfaltert bredde 8 m (mål i m). Kilde N302.

I ny situasjon er det benyttet radius 200 m i kurver ved Molltjørna og i Dillardalen. Ved
Molltjørna økes radius i kurve fra 140-150 m til radius 200 m, noe som gir en stor
forbedring av trafikksikkerhet og framkommelighet.
Kommunevegen Hetland endres ikke. Andre lokalveger beholdes også stort sett som i dag,
med noen justeringer ved kryss/avkjørsler med E39 for å tilpasse ny gang- og sykkelveg.
Private veger reguleres som private fellesveger.

7.3.2

Utforming av gang- og sykkelveg

Ny gang- og sykkelveg reguleres som et offentlig anlegg parallelt med E39 langs vestsiden
med undergang ved Hetland og nord i Dillardalen sør for Apeland. Det er hovedsakelig
separat gang- og sykkelveg med grøft mot E39, men sør for Hetland benyttes rekkverk som
trafikkskille som forlengelse av eksisterende rekkverk i sør. Eksisterende gang- og
sykkelveger sør for Haukås og sør for Haukås Mek. verksted beholdes som i dag, og blir en
del av fremtidig g/s-veg. I Dillardalen er det kombinert g/s-veg og driftsveg med rekkverk
som trafikkskille, og bredde er minimum 3,5 m inkl. asfaltert skulder.
Ny gang- og sykkelveg er planlagt med bredde 3,0 m, derav 2,5 m asfalt og skulder på hver
side med bredde 0,25 m. Dette er i henhold til vegnormalene, se figur under:

Figur 30: Normalprofil med bredder. Kilde: N100.
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Utbedringer tilpasses standarden på tilstøtende strekninger slik at store sprang i standard
unngås.
Grøft på 3 m mellom kjøreveg og gang- og sykkelvegen vil gi en trygg avstand mellom
biltrafikk og myke trafikanter. Lysmaster og skilt skal plasseres i grøfta. Grøft gir også plass
til drenering og snølagring. Grøfteskråningene har helning 1:3.
Gang- og sykkelveg legges hovedsakelig i samme nivå og med samme stigning som E39,
med unntak over høydedrag ved Haukås.

7.3.3

Kryss

Ved alle kryss er gang- og sykkelvegen trukket 5 m bak kjørebanekant for å gi plass til en
(1) ventende personbil. Det er kun definert ett kryss på strekningen; eksisterende kryss med
kommunal veg Hetland.

7.3.4

Avkjørsler

Private avkjørsler til E39 er justert for tilfredsstillende stigning og sikt ved ny gang- og
sykkelveg, og de er tilpasset sidevegens funksjon. Avkjørsler utformes i henhold til håndbok
N100. Gang- og sykkelvegen er overordnet arealformål (rosa) ved avkjørsler for å vise at den
er gjennomgående.
Avkjørsler med én eiendom er vist med pil eller der den legges om, vist som kjøreveg (KV).
Der det er flere eiendommer/brukere er de vist som felles avkjørsel (f_KV). Ved felles
adkomstveger er rettigheter for grunneiere/brukere sikret gjennom bestemmelsene. Gangog sykkelvegen er overordnet arealformål (rosa) for å vise at den er gjennomgående.
Driftsavkjørsler beholdes stort sett som i dag, og disse er også vist med pil. Plassering kan
optimaliseres.

7.3.5

Kollektivholdeplasser

Reguleringsplanforslaget legger opp til langsgående bussholdeplasser på E39. Det benyttes
utbedringsstandard jf. kapittel 4.3.3 i N100. Busslommene utformes uten refuge etter
håndbok N100. Siktforholdene blir ivaretatt. Det skal være fri sikt bakover, i en lengde lik
stoppsikt, målt fra bussens speil, ved utkjøring fra holdeplass, jf. N100. Lommene får en
innkjøringslengde på 25 m, oppstillingsplass på 30 m og utkjøringslengde på 20 m. Total
lengde blir 75 meter og 3,25 meter bredde.
Bussholdeplasser kan tilrettelegges med leskur, og de skal ha universell utforming. Det skal
benyttes profilkantstein, vis 18 cm, for at bussen skal komme inntil. Behovet for leskur
vurderes nærmere i prosjekteringsfasen. Areal er regulert.
Ved holdeplasser er det tilrettelagt for kryssing i plan over E39, men disse merkes ikke som
gangfelt. Opprettelse av gangfelt har strenge kriterier jf. antall og fartsgrense.

46

Detaljreguleringsplan for E39 Gismarvik-Aksdal, g/s-veg. Arealplan-ID 202103

Figur 31: Bussholdeplass langs uten refugen angir hvor mange busser som forventes å stoppe samtidig
(mål i m), i dette tilfellet én buss (kapittel 4.6 i håndbok V123).

Kollektivholdeplasser er beholdt der tilbud er i dag, med unntak av ved Haukås Mek.
verksted hvor de legges ned. Avstand til holdeplass ved Fjellheim i sør, er 300 m. Dette er en
akseptabel avstand jf. håndbok V123. Holdeplass i avkjørsel til Haukås gård på østside,
profil 2510, er også foreslått nedlagt.
Ved Hetland er avstand mellom holdeplasser noe stor, men dette er for å ivareta lengde på
rekkverk over undergang, krav til helning på ramper (7 %) og siktkrav i Hetlandkrysset. G/sveg er tilknyttet Hetlandvegen sør for knausen, i grense mot dyrket mark. Ved profil 4200 er
det snarveg i form av trapp.

Figur 32: Plankartet viser busslommer med venteareal og leskur (brun farge) i tilknytning til kryss og
undergang ved Hetland. Snarveg (trapp) er inntegnet ved leskur i sør.

7.3.6

Konstruksjoner

Det er for begge krysningene valgt å bruke kulvert med tørrsteinsmurer (naturstein) som
vingemurer parallelt med E39. Kulvertenes krage må av estetiske hensyn legges på utsiden
av tørrsteinsmuren.
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Begge kulvertene legges av hensyn til linjeføringen skrått under vegen, altså ikke vinkelrett
krysning. Dette fører til at kulvertene blir noe lenger, men man unngår to 90 graders
retningsforandringer rett utenfor kulvertene, og man får bedre sikt langs g/s-veg inn i
kulvert. For begge kulvertene må det dermed, om det velges prefabrikert elementkulvert,
benyttes spesiallagde endeelementer.

Krysning Hetland – Pr. 4120
Føringsbredde her blir minimum 3,5 m og minste frihøyde 3,10 m.
Valget av konstruksjonstype går her på om konstruksjonen skal være prefabrikert
elementkulvert eller plasstøpt kulvert. Prefabrikert elementkulvert har kortere byggetid, som
vil være en fordel her. Plasstøpt kulvert er mer solid, og har i praksis lenger levetid før behov
for vedlikehold oppstår.
Både prefabrikert og plasstøpt er aktuelle her, men mtp. ønske om kort byggetid og liten
mulighet til lokal omkjøring, kan dermed prefabrikert elementkulvert være å foretrekke her.

Krysning nord – Pr. 250
Denne kulverten skal også brukes som landbruksundergang. Dermed må innvendig høyde
økes iht. N400 krav 5.10, altså til minimum 4,20 m. Minste føringsbredde er 3,5 m, men
dersom standard prefab-elementer skal benyttes økes bredden til 4,0 m, ettersom det ikke
finnes smalere elementer med tilstrekkelig høyde.
Valget av konstruksjonstype går her på om konstruksjonen skal være prefabrikert
elementkulvert eller plasstøpt kulvert. Prefabrikert elementkulvert har kortere byggetid, som
vil være en fordel her. Ved bruk av standardelementer vil kulverten her måtte bli bredere enn
nødvendig.
En plasstøpt kulvert vil kunne være noe smalere. Plasstøpt kulvert er mer solid, og har i
preksis lenger levetid før behov for vedlikehold oppstår. Ønske om kort byggetid kan tale for
prefabrikert elementkulvert mens ønske om en mer solid og varig konstruksjon taler for en
plasstøpt kulvert. Ønsket om en solid konstruksjon bør sees i lys av at konstruksjonen også
skal brukes som landbruksundergang.
Plasstøpt kulvert vil altså være å foretrekke her.
7.4

7.4.1

Teknisk infrastruktur

Belysning

Vegbelysning er planlagt langs hele strekningen med gang- og sykkelveg. Eksisterende
belysning tilpasses ny belysning. Belysningen skal være sammenhengende og rettes mot E39
med strølys på gang- og sykkelveg. Underganger skal belyses. Belysning gir en tryggere
situasjon for alle trafikantgrupper, og bidrar til økt trafikksikkerhet.
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7.4.2

Høyspentlinjer og andre linjer/kabler

Det blir nærføring ved høyspentmastlinjer ved Haukås. Høydekrav fra gangveg til jordlinje er
i henhold til opplysninger fra Fagne (tidligere Haugaland Kraft Nett). Høyspentlinjer er
regulert som fareområder. Eventuelle trekkerør for bredbånd e.l. skal legges samtidig med
tiltaket.

7.4.3 Overvann, vann og avløp (VA)
Overvann
Det er vurdert at det ikke er behov for rensetiltak i dette prosjektet, som følge av det er ny
gang- og sykkelveg som skal etableres, og tiltaket dermed ikke vil tilføre forurensing til
overvannet.
Planområdet dekker en lang strekning med variert og sidebratt terreng, og dette innebærer
at vi må håndtere mange litt mindre til små felt/delfelt. For de nedslagsfeltene/vassdragene
er det gjort hydrologiske beregninger ift. 200 års flomnivå med klimapåslag. For å få
oversikt over vannveger er det gjennomført befaringer og tilstandsregistrering av
stikkrenner. Alle er innmålt og modellert opp i 3D, og det er laget en komplett liste med
dimensjoner og tilstand for hver renne. Med bakgrunn i dette er det gjort en vurdering og
beregning av nedslagsfelt gjennom planområdet.
Generelt er det lengre strekninger med myr helt inn til justert veglinje. Det er ikke ønskelig å
drenere ut disse myrområdene, som også virker som en god buffer med fordrøyning av
overvann. Derfor er det gjennom planområdet lagt vekt på å beholde nivået på dagens
vannveger i størst mulig grad. Imidlertid vil en dypere sidegrøft langs ny vegtrasé på enkelte
steder kunne drenere på et noe dypere nivå enn i dag, men dette er forsøkt redusert til et
minimum.
Som grunnlag for beregninger er det i første omgang hentet ut data på registrerte vannveger
og nedslagsfelt fra NVE sin database, Nevina. Resultater på flomfrekvensanalyse er kjørt ut
fra databasen. De som ikke finnes registrert der er beregnet ved hjelp av programmet
Scalgo. Med dette som grunnlag er nedslagsfeltene beregnet med den rasjonelle formelen
for å beregne flomvannføring fra nedslagsfelt. Feltene er videre delt opp i delfelt ift.
plassering av stikkrenner. Føringer for vurderinger og prosjektering av nytt overvannssystem
er gitt av Statens Vegvesen sin håndbok N200 med Veileder V240. Vi har også brukt føringer
gitt i NVE sin veileder om flom og skredfare i arealplaner.
Det er 200-årsflom som er lagt til grunn for dimensjonering av stikkrenner. Det er brukt
klimafaktor 1,3 som påslag. Nedbørsintensitet (IVF-verdier) er hentet fra Norsk Klimasenter
og i dette prosjektet er nedbørsdata fra målestasjonen Karmøy - Brekkevann brukt.

Det er lagt vekt på at vi i minst mulig grad skal gjøre inngrep i vassdrag og bekker opp- og
nedstrøms stikkrenner. Der dette likevel er påkrevet, er det regulert områder for tiltak som
avskjærende terrenggrøfter, plastring og erosjonssikrende tiltak samt opprensking av
bekkeløp for å sikre tilstrekkelig fall.
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Det er heller ikke lagt opp til å etablere nye vannveger. Derimot har vi sett det som
hensiktsmessig å la noen mindre eldre/tette stikkrenner med dårlig kapasitet utgå og ledes
mot en større stikkrenne for å redusere antall vedlikeholdspunkter på vegen. Utløp er da
vurdert til å være robust nok for den økte vannmengden. I hovedsak beholdes stort sett
eksisterende stikkrenner under E39, men disse forlenges med nødvendig dimensjon eller
minstedimensjon ø600 gjennom ny gang- og sykkelveg. I tillegg etableres det
sandfang/inntakskum både i grøft mellom E39 og gang- og sykkelveg og mellom gang- og
sykkelveg og oppstrøms terreng som tilknyttes stikkrennene. Det etableres system med
kummer og rør for å håndtere overvann og drenering i forbindelse med nye gangkulverter
ved Hetland og Dillardalen, samt ny privat veg ved Haukås sør. Utløp fra disse slippes ut til
eksisterende vannveger.
Følgende eksisterende murte kulverter og andre stikkrenner med for dårlig kapasitet skal
erstattes i sin helhet, inkludert tilhørende sandfang/inntakskum:
▪

Profil 3700. Erstatte eksisterende stikkrenne ø300 og ø200

▪

Profil 3120. Erstatte eksisterende stikkrenne ø400

▪

Profil 2980. Erstatte eksisterende murt steinkulvert

▪

Profil 2550. Erstatte eksisterende stikkerenne

▪

Profil 2250. Behov for ny stikkrenne

▪

Profil 1700. Behov for stikkrenne

▪

Profil 1580. Erstatte eksisterende murt steinkulvert

▪

Profil 1250. Erstatte eksisterende murt steinkulvert

Planforslaget vil generelt forbedre kapasiteten til stikkrenner og kulverter samt redusere
antall vedlikeholdspunkter og generelt gjøre overvannssystemet mere robust. Det er ellers
ikke lagt opp til egne flomveier langs denne parsellen utover kapasiteten som nye robuste
veggrøfter og terrenggrøfter vil ha for å kunne føre vann over kortere strekninger og
eventuelt til nærmeste stikkrenne ved eventuell gjentetting av gjennomløp.

Kommunal V/A
Planforslaget vil berøre eksisterende kommunal V/A over noen kortere strekninger. Vi
vurderer at dette kan ligge med eventuelle tiltak/ivaretakelse, samt at det tas høyde for at
man i videre detaljering legger til rette for å etablere nye varerør for alle fremtidige
omlegginger under riksvegen.

Private vann og avløpsanlegg
Det er innhentet informasjon fra Tysvær kommune på eiendommer som har private vann- og
avløpsanlegg. Dette blir detaljkartlagt i byggeplanfasen. Det vil bli tatt forholdsregler så ikke
anleggsfasen eller ferdig veganlegg skal forringe vannkvalitet eller -kvantitet fra
eksisterende vannkilder.
Privat vannledning som krysser E39 rett sør for brua over ned mot Kalvatrævika ved profil
2400 skal ivaretas med varerør gjennom ny gang- og sykkelveg.
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7.4.4

Rekkverk og gjerder

Ved behov for vegrekkverk skal plassering vurderes for å hindre utforkjøringer ved ny
situasjon. Bekker/vassdrag sikres med rekkverk. Ved kryssende underganger skal det settes
opp brurekkverk langs E39. Det skal vurderes behov for MC-beskyttelsessystem ved
rekkverk i ytterkurver.
I Dillardalen skal det settes opp rekkverk som trafikkdeler mellom E39 og gang- og
sykkelveg. Det skal benyttes rekkverk som ikke skader myke trafikanter, som Monoline
midtrekkverk eller tilsvarende.

Figur 33 Eksempel på monoline-rekkverk som trafikkdeler.

Ved boligeiendommer skal det settes opp nødvendige sikkerhetsgjerder ved
murer/bergskjæringer. Kjøresterkt vegrekkverk skal settes opp på toppen av bergskjæring
mot privat eiendom i Tysværvegen 897 ved Haukås Mek. verksted. Plassering og lengde
avgjøres i byggeplanfasen.
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7.5

Omtale av tiltak på strekningen

Plankart 1-5 viser tiltak på strekningen.

7.5.1

Plankart 1

Tiltak på dette plankartet er omtalt under:

Figur 34 Plankart R1

▪

E39 breddeutvides én meter mot vest i Dillardalen for å gi plass til forsterket
vegoppmerking. Rekkverk benyttes som trafikkskille mellom E39 og g/s-vegen

▪

Ny g/s-veg kobler seg på eksisterende g/s-veg i nord sør for Apeland. Regulert
bredde er 3,5 m asfaltert med tilpasning mot undergang. G/s-veg og driftsveg til
utmark er regulert som kombinert formål. Undergang har bredde 4 m

▪

Skogsveg i Dillardalen til eiendom gnr./bnr. 5/1 og 5/3 kobles på g/s-veg på østside
av E39. Eiendommer gis adkomst via g/s-veg fra nord. Rettigheter er sikret i
reguleringsbestemmelse

▪

Ny g/s-veg krysser E39 med undergang, og ligger på vestsiden av E39 til Hetland

▪

Eksisterende avkjørsel til Svv sin eiendom i profil 500 på østside av E39 stenges

▪

På østside av E39 utbedres sideterreng for å bedre sikt og trafikksikkerhet. Arealene
er regulert til Annen veggrunn, offentlig

▪

Eksisterende driftsavkjørsler fra E39 til eiendom gnr./bnr. 5/1 i profil 450, 560 og
700 stenges, og gis adkomst via g/s-veg fra nord. Rettigheter er sikret i
reguleringsbestemmelse
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▪

Eksisterende driftsavkjørsel fra E39 til eiendom 4/6,14 i profil 1085 stenges, og gis
adkomst via g/s-veg fra nord. Rettigheter er sikret i reguleringsbestemmelse

7.5.2

Plankart 2

Tiltak på dette plankartet er omtalt under:

Figur 35 Plankart R2

▪

E39 breddeutvides én meter mot vest i Dillardalen for å gi plass til forsterket
vegoppmerking. Rekkverk benyttes som trafikkskille mellom E39 og g/s-vegen til
profil 1200. Videre vestover er det grøft for å sikre at eiendommer på østside har
tilgang til g/s-vegen. Tiltak bør vurderes ved kryssing av grøft.

▪

Ny g/s-veg ligger på vestside av E39 i Dillardalen. Kombinert formål er regulert fra
nord til profil 1100

▪

Adkomstveger til eiendommer på østside mellom Dillardalen og Haukås endres ikke

▪

På østside av E39 utbedres sideterreng for å bedre sikt og trafikksikkerhet. Arealene
er regulert til Annen veggrunn, offentlig

▪

Avkjørsel i profil 1240 er fellesavkjørsel, f_KV2. Rettigheter er sikret i
reguleringsbestemmelse. Sikt skal utbedres i avkjørselen

▪

Bekkerør i bekkedalen sør i Dillardalen, profil 1255 forlenges under ny g/s-veg

▪

Boligeiendom gnr./bnr. 4/81 Tysværvegen 871, foreslås innløst og fjernet. Arealet er
er foreslått regulert til midlertidig rigg- og byggeområde. Brakker tillates satt opp
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▪

Mellom profil 1760-1820 er g/s-veg lagt på vestside av trafo og høyspentmast.
Adkomst er sikret via g/s-veg.

▪

Eksisterende avkjørsel i profil 1750 til fritidseiendom gnr./bnr. 4/29 Tysværvegen
891, stenges. Eiendom gis adkomst via g/s-veg. Rettighet er sikret i
reguleringsbestemmelse

▪

7.5.3

Husdyrundergang ved Haukås Mek. verksted beholdes som i dag.

Plankart 3

Tiltak på dette plankartet er omtalt under:

Figur 36 Plankart R3

▪

Boligeiendom gnr./bnr. 4/54 Tysværvegen 897 får endret avkjørsel. Adkomstveg
endres for å gi plass til g/s-veg. Garasje flyttes for å tilpasses ny adkomstveg. Ny
plassering er regulert. Bergskjæring sikres med gjerde

▪

G/s-veg er regulert med grøft på strekningen mellom Haukås og Hetland, og det
antas at eksisterende fartsgrense beholdes

▪

Fartsgrense 60 km/t er lagt til grunn i støyberegninger

▪

Bussholdeplasser ved Haukås Mek. verksted legges ned

▪

Avkjørsel tilpasses g/s-veg ved eiendom gnr./bnr. 4/85 Tysværvegen 905

▪

Bussholdeplasser med leskur ved avkjørsel Fjellheim beholdes som i dag, men
utbedres for å tilfredsstille universell utforming.
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▪

På eiendom gnr./bnr. 4/91 er området merket #4, bestemmelsesområde om
arkeologisk utgraving av det berørte automatisk fredete kulturminnet, ID 283236 Det
er ikke tillatt å sette i gang tiltak i medhold av planen som kan skade, ødelegge eller
utilbørlig skjemme kulturminnene, eller foreta noen form for fysisk inngrep i området
før tiltaket er avklart med kulturminnemyndighetene, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8

▪

Mot dyrket mark på eiendom gnr./bnr. 4/5 Tysværvegen 931 ved Fjellheim har fylling
helning 1:8 for å tilpasses høyde og få god arrondering av dyrket mark. Unngår
høydeforskjell som krever rekkverk mot g/s-vegen

▪

Overgangsbru på E39 ved Haukås gård beholdes som i dag. På vestside tilpasses
helning ny g/s-veg. Rettighet til kryssing for drift og husdyr er sikret i bestemmelser

▪

Kulturminne vest for bru, ID 66097, ligger i sin helhet ligger utenfor planområdet

▪

Avkjørsel i profil 2640 på vestside skal legges om som følge av tiltaket for å tilpasses
g/s-veg og stigning på adkomstveger. Adkomstveger flyttes ca. 3-4 m mot vest for å
gi plass til g/s-vegen

7.5.4

Plankart 4

Tiltak på dette plankartet er omtalt under:

Figur 37 Plankart R4

▪

Avkjørsel i profil 2640 på vestside skal legges om som følge av tiltaket for å tilpasses
g/s-veg og stigning på adkomstveger. Adkomstveger flyttes ca. 3-4 m mot vest for å
gi plass til g/s-vegen

▪

Øvrige boligadkomster ved Haukås sør beholdes som i dag
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▪

E39 breddeutvides én meter fra sør for Haukås, ca. profil 3000, til sør for Hetland

▪

Breddeutvidelse tas på vestside for å gi plass til forsterket vegoppmerking

▪

I innerkurve nord for Molltjørna skal sideterrenget til E39 utbedres for sikt og
trafikksikkerhet. Driftsavkjørsel stenges i profil 3050, og flyttes til felles
driftsavkjørsel profil 2645.

▪

Mot østsiden av E39 ved Molltjørna er det regulert formålet Annen veggrunn for å
sikre areal for sikt-/vegtasjonssrydding langs E39

▪

Kurveutretting til radius 225 m, og breddeutvidelse mellom Haukås sør og Hetland
sør er planlagt mot vest langs dagens E39 for å tilfredsstille krav i N100.

▪

Avkjørsler sør ved Molltjørna utbedres, og bussholdeplasser ved avkjørsler
oppgraderes til sidestilte busslommer med plattform og leskur.

▪

7.5.5

Boligeiendom gnr./bnr. 2/16 Tysværvegen 1079, foreslås innløst og fjernet

Plankart 5

Tiltak på dette plankartet er omtalt under utklipp:

Figur 38 Plankart R5

▪

E39 breddeutvides én meter mellom Molltjørna og Hetland. Breddeutvidelse tas på
vestside for å gi plass til forsterket vegoppmerking. Mot øst skal sideterreng justeres
for å få jevnere skråning for å bedre trafikksikkerheten ved evt. utforkjøring. Arealet
reguleres med formål Annen veggrunn langs E39

▪

Husdyrundergang i profil 3855 opprettholdes, forlenges

▪

Husdyrundergang i profil 4150 forlenges
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▪

Driftsavkjørsler opprettholdes i profil 3835 østside og 3890 vestside

▪

Eiendom gnr./bnr. 2/24 Tysværvegen 1120 (gml. bedehus), foreslås innløst og
fjernet. Arealet er er foreslått regulert til midlertidig rigg- og byggeområde. Brakker
tillates satt opp

▪

Ved kryss til Hetland krysser g/s-veg E39 med undergang nord for krysset

▪

Bussholdeplasser etableres på begge sider av undergang. Holdeplass i vest får
tilkobling til vegen til Hetland. Holdeplasser skal ha universell utforming og leskur

▪

Ny g/s-veg kobler seg på eksisterende g/s-veg i sør ved Hetland

▪

E39 breddeutvides én meter mot vest mellom Hetland og bussholdeplass i
plangrensen i sør

▪

Eksisterende lomme ved Leirvollvegen er foreslått regulert til midlertidig rigg- og
byggeområde. Brakker tillates satt opp

8

Virkninger av planforslaget

8.1

Arealbruk og forholdet til arealplaner på strekningen

Planforslaget omfatter både offentlig og privat grunn.
Jordloven § 9, nasjonale føringer for jordvernet, er tatt hensyn til i den grad det er mulig ved
plassering av g/s-veg og ved omfang av det midlertidige bygge- og anleggsområdet.
Vurderinger er gjort i kap. 6.3 Arealbruk, samt i kap. 8.3 Naturressurser/Landbruk.
Det er ingen eksisterende reguleringsplaner som blir berørt.
8.2

Trafikksikkerhet

Det skal utføres en rekke trafikksikkerhetstiltak mellom Hetland og Apeland.
I tillegg til bygging av ny gang- og sykkelveg for å bedre sikkerheten og fremkommeligheten
til myke trafikanter, skal det også etableres flere gode og effektive tiltak som bidrar til økt
trafikksikkerhet for naboer og andre trafikantgrupper;
•

Vegen utvides i bredden for å gi plass til forsterket vegoppmerking
(det freses et rumlefelt under gul-stripen og kantlinjene)

•

Svingen ved Molltjørna blir slakket ut slik at den tilfredsstiller krav om at ingen
svinger har kurveradier som er krappere enn 200 meter

•

Sideterrenget blir jevnet ut slik at konsekvensene av en utforkjøring blir redusert,

•

Trær som står i vegens sikkerhetssone (6 meter utenfor vegkant) blir fjernet

•

Rekkverk og rekkverksender blir utført slik at de tilfredsstiller krav

•

Siktforhold blir bedret og sikthindrende vegetasjon nær vegen blir fjernet

•

Busslommer blir utformet i tråd med regelverk slik at sikkerheten er ivaretatt

•

Avkjørsler som blir berørt blir utbedret slik at krav til siktforhold blir oppfylt

•

Det legges klar infrastruktur i grunnen for etablering av vegbelysning
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Summen av disse tiltakene medfører at sikkerheten for alle trafikanter på strekningen blir
betydelig forbedret. Areal til utbedringer er sikret i reguleringsplan.
Statens vegvesens normaler gjelder som grunnlag for utforming av tiltaket. Håndbok N100
«Veg- og gateutforming» og håndbok N101 «Rekkverk og vegens sideområder» stiller krav
til utforming av gang- og sykkelveger. Videre er nr. V122 «Sykkelhåndboka» veiledende for
utforming av sykkelanlegg. En trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) av planlagt løsning har
vært gjennomført som ledd i planutarbeidelsen.

8.2.1

Gang- og sykkelveg

Ny gang- og sykkelveg omfatter en strekning på til sammen 4,2 km. Dette er en «missing
link» mellom to strekninger med g/s-veg. Ved å bygge denne vil det gi et sammenhengende
tilbud til myke trafikanter på strekningen fra Nordre Dyrnesvågen i sørvest til Tysværvåg i
sørøst til Aksdal i nord, et tilbud på i underkant av 20 km. Myke trafikanter kan ferdes trygt
langs E39. Ny gang- og sykkelveg antas å få en god del brukere da det gir et
sammenhengende tilbud til et geografisk stort område, og det er et lett terreng å bevege seg
i. Økt bruk av el-sykler og el-sparkesykler gir stor mobilitet.

8.2.2

Adkomstveger

Dagens kryss og avkjørsler for berørte naboer er vurdert ut fra trafikksikkerhetshensyn. De
fleste kryss og avkjørsler innenfor planområdet opprettholdes som i dag, men enkelte
eiendommer får endret avkjørsel som følge av tiltaket. Private adkomster skal tilpasses på
detaljnivå for den enkelte eiendom i byggeplanfasen.
Kombinert bruk av g/s-veg er holdt på et minimum for å unngå konflikter mellom myke
trafikanter og eksempelvis store landbruksmaskiner.

8.2.3

Fravik fra vegnormalene

Det er godkjent fravik fra vegnormalene, N100, på stigning på gang og sykkelveg på tre
delstrekninger. Fravik gjelder for tre delstrekninger:
▪

Strekning 1: Profil 3689-3846 i sør av planområdet, lengde 157 m.

▪

Strekning 2: Sør for overgangsbru Haukås, profil 2390-2633, lengde 243 m

▪

Strekning 3: Nord for overgangsbru Haukås, profil 2229-2390, lengde 161 m.

Avbøtende tiltak er å anlegge hvileplasser for å øke brukervennligheten. Areal avsatt til
Annen veggrunn kan benyttes.
Vegdirektoratet har godkjent søknaden om fravik, da det vil være naturlig å bygge gang- og
sykkelvegen parallelt med E39. Det forutsettes at avbøtende tiltak (hvileplass) gjennomføres.
Det er godkjent fravik for bredde på fanggrøft ved bergskjæring mot bolig, Tysværvegen 897
ved Haukås Mek. verksted.
Søknaden er godkjent under forutsetning av noe ekstra sikring av bergskjæring, og at
faglige vurderinger gjøres av ingeniørgeologisk kompetanse.
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8.3

Naturressurser/Landbruk

Landbruksareal er regulert som LNF-areal (Landbruks-, natur- og friluftslivsområder).
Områdene gjelder eksisterende LNF-områder i kommuneplanen. Arealene skal benyttes jf.
gjeldende bestemmelser i kommuneplanen.
Gang- og sykkelvegen ligger i hovedsak i samme høyde som E39. For å unngå stor
høydeforskjell mot dyrket mark, er det foreslått å tilpasse terrenget med helning slakere enn
1:8. For all dyrket mark som blir permanent eller midlertidig berørt, skal matjord tas av og
ivaretas, og matjordoverskudd skal benyttes på arealet som skal tilbakeføres til jordbruk.
Eksisterende kryssinger for husdyr opprettholdes.

8.3.1

Arealbeslag av landbruksarealer

Utbygging av gang- og sykkelveg langs E39 vil føre til omdisponering av dyrket mark til
vegformål. Oppsummert blir beslagene slik:
Tabell 4: Arealbeslag

Markslag

Permanent erverv (m2)

Midlertidig erverv (m2)

Fulldyrka jord

7 270

10 980

Innmarksbeite

13 360

6 980

Skog

54 360

28 360

Jordbruksarealer som tas i bruk midlertidig, skal istandsettes til bruk som før tiltaket.
8.4

Landskapsbilde

Tiltaket vil medføre noen endringer i landskapsbildet lokalt, ved at det samlede vegarealet
på strekninga blir bredere enn i dag. Landskapsrom og linjer endres ikke, men vegetasjon og
terrenget langs E39 endres noe. Området sør for E39 ved Molltjørna berøres ikke. Den
overordnede virkningen av tiltaket vurderes ikke å være stor, i og med at gang- og
sykkelvegen legges i en eksisterende transportkorridor. Tiltaket gir ikke negativ
fjernvirkning da tiltaket først og fremst gir lokale endringer i området.

8.4.1

Tilpasning til ny situasjon

Utstrekning av terrenginngrep skal generelt begrenses. Skjæringer, fyllinger og andre
restarealer som oppstår som følge av veganlegget skal bearbeides og tilpasses omgivelsene.
Sideterrenget langs hele tiltaket skal tilsåes med stedlig tilpasset grasfrøblanding
(grasbakke). Generelt skal naturlig revegetering ikke benyttes da tiltaket er i
landbruksområde. Langs bekker er det viktig med rask revegetering for å hindre erosjon.
Naturlige vekster vil vandre inn etter hvert da det er arealer som ikke skal skjøttes i ettertid.
Mot bergskjæringer bør sideterreng utformes med oppfylling/tilbakefylling for å dempe
inngrep og mulig unngå vegrekkverk. Tilbakefylling skal ha en minimumshøyde i henhold til
håndbok N101 Trafikksikkert sideterreng og vegsikringsutstyr.
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Der bergskjæringer er lave i overgangen til flatere terreng, kan helning som jordskjæring
benyttes, dvs. helning 1:2, for å revegetere med grasdekke i stedet for permanente
bergskjæringer.

Figur 39 Utsnitt fra 3D vegmodell som viser g/s-veg med sideterreng i kurve ved Molltjørna, sett fra
sør mot nord. Lave bergskjæringer vurderes i byggeplanleggingen om de kan ha helning 1:2.

Terrengbehandling og istandsetting av vegsidearealer, utforming av underganger,
vegetasjonsbehandling og utforming av bekkeinnløp og -utløp skal ivaretas i
byggeplanleggingen.
8.5

8.5.1

Friluftsliv/by- og bygdeliv

Friluftsliv

Forslag til ny gang- og sykkelveg vil gi et sammenhengende tilbud til myke trafikanter på
strekningen fra Tysværvågen/Slåttevik til Aksdal. Gang- og sykkelvegen vurderes å ha
positiv virkning for økt friluftsliv. Tilgjengeligheten til friluftslivsområder til fots og på sykkel
øker for de som bor i området. Trafikksikkerheten øker også betraktelig for myke trafikanter
og letter fremkommeligheten til friluftslivsområder, aktivitetsområder, strandsone og sosiale
møteplasser, både i nærmiljøet og for lengre turer.

8.5.2

Folkehelse

Etablering av gang- og sykkelveger er viktig folkehelsearbeid, både fordi trafikksikkerheten
for myke trafikanter bedres og fordi det legger til rette for trygg ferdsel til aktiviteter og
letter fremkommeligheten. Potensialet for jobbsykling bedres betraktelig, og vil være positivt
for folkehelsa.

8.5.3

Barn og unges interesser

Barn oppmuntres til å gå og sykle. Forholdene for ferdsel bedres ved etablering av ny gangog sykkelveg da det blir sammenhengende gang- og sykkelveg.
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Ved underganger bør det tilrettelegges med snarveg fra holdeplass til undergang for å
redusere eventuell «villkryssing» til holdeplass. Belysning langs hele strekningen gir en
tryggere ferdsel. Dette bidrar til en sikrere og bedre opplevelse ved bruk av gang- og
sykkelvegen.
Bussholdeplasser får bedre forhold og bedre tilgjengelighet ved sammenhengende gang- og
sykkelveg på vestsiden av E39. Kryssinger av E39 er tilrettelagt med undergang i sør ved
Hetland og nord ved Dillardalen. På strekningen for øvrig vil kryssing av E39 skje i vegnivå,
men det skal tilrettelegges med kryssinger over grøft det er oversiktlig og naturlig å krysse.

8.5.4

Universell utforming

Prinsippet om universell utforming er ivaretatt i planleggingen av gang- og sykkelveg,
underganger og bussholdeplasser. Tilgjengeligheten til boliger og områder langs
strekningen bedres betraktelig. Veganlegget skal kunne benyttes av alle trafikantgrupper, og
vegsystemet skal være lesbart/logisk slik at det er lett å orientere seg i for alle.

Vurdering for å tilfredsstille kravet om universell tilgjengelighet
Stigningen for dette tiltaket er over 5 % på tre delstrekninger lengre enn 100 m. Ny gang- og
sykkelveg ligger parallelt med E39, og følger stigningen på eksisterende veg med unntak ved
Haukås. Ved Haukås er stigningen i overkant av 7 % på begge sider av overgangsbrua.
Hvileplass med benk anlegges i helling sør ved Haukås for å øke brukervennligheten. Det er
areal til hvileplass med benk innenfor areal regulert til «Annen veggrunn». Benk plasseres i
øvre del av stigningen, ca. profil 2420 på side mot E39, der det er noe avstand til bolighus
på gårdsbruket. Det er også mulighet for en hvileplass på nordsiden innenfor areal regulert
til “Annen veggrunn”. Utforming avklares i prosjekteringsfasen.
8.6

Kulturarv

Kulturminnelokalitet ID 60799 blir ikke berørt av tiltaket. For lokalitetene ID 60798, 5747 og
66097 medfører planforslaget nærføring, men ikke direkte konflikt.
Planforslaget medfører direkte konflikt med kulturminnelokalitet ID 283236 (merket #4 på
plankart). For at tiltaket skal kunne gjennomføres må det gis dispensasjon fra
kulturminneloven for det båndlagte arealet. Det er fylkeskommunen som er dispenserende
myndighet. Dispensasjon fra kulturminneloven gis vanligvis med vilkår om arkeologisk
granskning av det aktuelle kulturminnet. Arkeologiske granskninger gjøres normalt av det
aktuelle landsdelsmuseum, i dette tilfellet Arkeologisk Museum i Stavanger, og blir bekostet
tiltakshaver.
8.7

8.7.1

Naturmangfold

Vassdrag

Noen mindre bekker, som er del av Førlandsfjorden bekkefelt, krysser prosjektet. Ingen
bekker skal lukkes som følge av tiltaket, men rør og kulverter må utvides under gang- og
sykkelvegen. Det er ikke kjent miljøverdier i bekkene, og påvirkningen som følge av tiltaket
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vurderes som liten. I anleggsfasen må det settes i verk tiltak for å hindre avrenning til
bekkene og videre ut i Førlandsfjorden.

8.7.2 Arter
Hubro
Multiconsult har utredet anbefalte hensynsoner for sårbare arter av fugl (Multiconsult 2018
«Anbefalte hensynsoner for sårbare arter av fugl»). Støyende arbeid nært hekkeområdet
medfører risiko for at hubroen skyr reiret og ikke hekker. For hubro er det anbefalte en
minimumsavstand på 1 km til hekkelokaliteten ved sprenging eller bakkearbeid.
Planområdet må antas å ligge innenfor funksjonsområdet til hubro og det er registrert
ropeaktivitet i en radius fra hekkelokaliteten. De beskrevne hekkelokalitetene ligger
imidlertid i god avstand fra planlagt anleggsarbeid og mer enn 1 km. I tillegg ligger
hekkelokalitetene høyere i terrenget enn planområdet og fjellsidene opp mot åsen vil også
være med på å dempe støynivået. Det vurderes derfor at det ikke er risiko for negativ
påvirkning på arten og at det derfor ikke er nødvendig å sette i verk tiltak.

8.7.3

Vilt

Det er registrert et større viltområde vest for planområdet, men ingen på østre side. Det er
derfor ikke sannsynlig at det er viktige trekkområder på tvers av planområdet som må
hensyntas. Det er allikevel kjent at det er mye hjort i området som også kommer ned mot
dagens E39. Tiltaket medfører breddeutvidelse og etablering av gang- og sykkelveg.
Generelt vil dette gi bedre oversikt for sjåfør og være positivt for å redusere viltpåkjørsler.
Tiltaket innebærer ikke oppsplitting av viktige viltområder og det vurderes at tiltaket ikke
medfører negativ påvirkning på hjorteviltet i området, men heller kan gi bedre oversikt og
færre påkjørsler.

8.7.4

Tiltak i områder med fremmede arter

Det er kartlagt en rekke fremmede arter. Tabellen under viser en risikovurdering av artene
med tanke på spredning som følge av massehåndtering i prosjektet. Handlingsplan for
fremmede arter i Rogaland og Miljødirektoratets rapport om håndtering av løsmasser med
fremmede skadelige plantearter er brukt som bakgrunn for vurderingene.
Høstberberis, rødhyll, platanlønn og flere mispelarter er spredd i hele området, også utenfor
planområdet. Disse artene spres hovedsakelig med fugl og vind over store avstander og vil
dermed spres uavhengig av massehåndteringen i prosjektet. Det ansees derfor ikke som økt
risiko for skade på naturmangfoldet og tiltak er ikke nødvendig.
Gyvel, fagerfredløs, gravmyrt, hagelupin, rynkerose og spireaarter har en mer lokal
spredning, ofte i nærheten av bebyggelse. Disse artene spres med frø eller rotutløpere og
massehåndtering er en stor risikofaktor for spredning. For disse artene må det settes i verk
tiltak for å hindre spredning. Konkrete tiltak for hver lokalitet må utarbeides i forbindelse
med detaljprosjektering.
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Tabell 5. Tiltak for å hindre spredning av fremmede skadelige plantearter innnefor planområdet.
Art

Spredning i

Målsetning i

Miljødir. rapport om

Sprednings-

planområdet

Statsforvalteren

håndtering av

måter

i Rogalands

løsmasser med

handlingsplan

fremmede skadelige

for fremmede

plantearter**

Krever tiltak

arter*
Mispelarter

Spredd over

(Bulkemispel,

hele

Tiltakliste a/b

Andre sprednings-

Bærene spres

måter

med fugl over

sprikemispel,

planområdet

lange avstander.

krypmispel)

og utenfor

I tillegg rotskudd

Nei

og frøspredning
lokalt
Gyvel

Spredd enkelte

Tiltaksliste b

-

Spres med frø

Ja. Skal ikke

steder nært

spres som

bebyggelse

følge av
tiltaket.

Høstberberis

Spredd enkelte

Vurderingsliste

steder

Andre sprednings-

Bærene spres

måter

med fugler i

Nei

tillegg til at
planten kan spre
seg med
rotskudd.
Rødhyll

Spredd i hele

-

planområdet

Andre sprednings-

Bær spres med

måter

fugl

Lavere risiko

Nei

og utenfor
Fagerfredløs

Gravmyrt

Spredd i

Spres med

Ja. Skal ikke

nærheten av

utløpere og frø

spres som

bebyggelse

over kortere

følge av

lokalt

avstander

tiltaket.

Spredd i

Vurderingsliste

Spres med

Ja. Skal ikke

nærheten av

-

Lavere risiko

jordstengler,

spres som

bebyggelse

men avkappede

følge av

røtter gir ikke

tiltaket.

nye planter. Frør
seg ikke i Norge.
Spireaarter

Spredd enkelte

-

Lavere risiko

steder

Spres med

Ja. Skal ikke

rotskudd og frø.

spres som
følge av
tiltaket.

Hagelupin

Spredd enkelte
steder

Tiltaksliste a

Høyrisiko

Spres med frø og

Ja. Skal ikke

jordstengler

spres som
følge av
tiltaket.
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Rynkerose

Spredd enkelte

Spres med frø

Ja. Skal ikke

steder ved

Tiltaksliste b

Høyrisiko

(nyper) og

spres som

bebyggelse

jordstengler

følge av
tiltaket.

Platanlønn

Spredd i hele

Tiltaksliste b

området

Andre sprednings-

Nei

måter

*Tiltaksliste a= arter som der er et mål å utrydde i fylket, Tiltaksliste b= arter som er svært utbredt og
prioriteres i verneområder etc, Vurderingsliste= arter med middels økologisk risiko hvor det gjøres en
vurdering før tiltak.
**Høyrisiko= det iverksettes alltid tiltak ved massehåndtering, lavere risiko= det vurderes tiltak ved
massehåndtering, andre spredningsmåter= arten spres hovedsakelig ved andre spredningsmåter og
det er sjelden hensiktsmessig å gjøre tiltak.

8.7.5

Forholdet til kravene i kapittel II i Naturmangfoldloven (nml)

Etter Statens vegvesens vurdering er kunnskapsgrunnlaget om naturmangfold og tiltakets
virkninger tilstrekkelig som beslutningsgrunnlag (§ 8). Dette er begrunnet i at tiltaket i stor
grad følger dagens veg og at eksisterende kunnskap om området er godt kjent. Føre-var
prinsippet får dermed ikke anvendelse, jf. nml § 9.
Totalt sett vurderes påvirkningen på naturmangfoldet som begrenset og det er derfor ikke
relevant å vurdere § 10 om samlet belastning.
Før anleggsstart skal det utarbeides en Ytre miljø plan som risikovurderer aktivitetene og
definerer tiltak. I denne fasen er det i kap. 9.5 vurdert forhold som skal følges opp i en slik
plan. Punktene skal videreføres og detaljeres i neste fase. Kostnadene for videre
miljøoppfølging dekkes av tiltakshaver, jf. naturmangfoldlovens § 11.
Jf. nml § 12 skal det: «For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas

utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet
vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold,
gir de beste samfunnsmessige resultater». Planen innebærer nærføring med et større
myrtjern, Molltjørna. I reguleringsarbeidet har det vært arbeidet flerfaglig for å finne en
løsning som innebærer minst mulig inngrep i tjernet. Dersom man skulle unngått tjernet helt
ville det innebære store inngrep i fjellskjæringer på vestside av dagens E39. Det er derfor
landet på en løsning som tar noe kantsone, men ikke innebærer mudring eller utfylling til
tjernet. Løsningen vurderes som akseptabel med tanke på skader på naturmangfoldet og
totalt sett den beste løsningen for området.
8.8

8.8.1

Grunnforhold

Geoteknikk

Det anbefales generelt at veg og konstruksjoner fundamenteres på fylling av sprengstein,
faste naturlige masser (T1‐masser), eller på berg. I flere tilfeller vil det være behov
masseutskiftning av organiske eller bløte/kompressible masser.
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Utgraving og masseutskiftning for veg og konstruksjoner kan sikres med slake
graveskråninger. Hvis slake graveskråninger ikke gir tilfredsstillende sikkerhet kan
utgravingen sikres med konstruksjoner som bjelkestengsel, spunt eller rørvegg.

8.8.2

Geologi - berggrunn

Planlagt gang- og sykkelveg, samt siktutvidelse vil medføre etablering/utvidelse av totalt 16
bergskjæringer. Skjæringshøyden er hovedsakelig mellom 4–7 m, en skjæring får høyde på
10 m, mens en skjæring får høyde på 11 m. Skjæringene skal i hovedsak utføres med
helning 10:1. Skjæring ved profil 3160-3180 og profil 3245-3340 anbefales etablert med
60° helning for å hensynta hovedsprekkeretningen i skjæring og redusere sikringsbehovet.
Det er søkt om fravik fra fanggrøftbredde for skjæring ved Haukås (profil 1855-1920) på
grunn av kort avstand til eksisterende bolig og adkomstvegen til denne boligen.
Det er utarbeidet en ingeniørgeologisk rapport for bergskjæringer (Multiconsult, 2022).
Rapporten omtaler blant annet bergkvalitet og behov for sikringstiltak. Det vil hovedsakelig
være aktuelt å sikre skjæringene med bolter. Ved tettere oppsprukket berg og ved vannsig i
skjæringene vil det være aktuelt å sikre med nett i tillegg til bolter.

8.8.3

Forurensede masser (miljømessige forhold)

Tiltaket berører ikke arealer ved Haukås Mek. verksted. Det er liten sannsynlighet for at det
er forurensede masser i grunnen på andre regulerte arealer.
8.9

Støy

Støygrenser i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2021 legges til
grunn for behandling av vegtrafikkstøy i reguleringsplanen.
Bygging av ny gang- og sykkelveg følger retningslinjene for utbedring/oppgradering av
eksisterende veg. Ved utbedring/oppgradering av eksisterende veg, herav også bygging av
gang/sykkelveg, utløser det krav om støytiltak hvis bebyggelse i lysegul støysone (55 – 60
dB) får mer enn 3 dB økning i støynivået. I mørkegul støysone (60 – 65 dB) og rød støysone
(over 65 dB), utløser det krav om støytiltak hvis bebyggelsen får mer enn 2 dB økning i
støynivået, jf. Statens vegvesens policynotat til støyretningslinje, ref. sak 20/156752. Alle
støyverdier er beregnet for prognoseåret 2038, dvs. året ny E39 mellom Bokn og Hope
åpnes.
Bygging av ny gang- og sykkelveg langs E39, samt endring av fartsgrenser på deler av
strekningen, medfører økning av støyforholdene for flere av eiendommene på strekningen.
▪

2 boliger i rød støysone får 3dBA eller mer i økning. Disse boligene foreslås innløst.

▪

2 boliger + 1 fritidsbolig i rød støysone får en liten økning i støynivået på mellom
0,1– 0,6 dBA

▪

Gamle Hetland skole får en økning på 1,2 dBA, med støyverdier over 70 dBA

▪

7 boliger + 1 fritidsbolig i mørkegul støysone får en økning på mellom 0,2-1,4 dBA

▪

1 fritidsbolig i lysegul støysone får en økning på 2,4 dBA
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▪

4 boliger i lysegul støysone får en økning på 0,0-1,3 dBA

▪

1 bolig i lysegul støysone får en reduksjon på 1,4 dBA

Øvrige boliger og fritidsboliger får små endringer i støyforholdene, med støyverdier under
55 dBA.
Ut fra dette og gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging gitt i T1442/2021, vil det ikke bli behov for støytiltak på strekningen.
Tabell 6 Oversikt over beregnet lydnivå Lden ved boligfasader (frittfelt). Alternativ 0 er eksisterende
forhold for prognoseåret. Alternativ 1 er med ny gang/sykkelveg og justert fartsgrense for
prognoseåret 2038.
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8.10 Lokal og regional luftforurensning
Luftforurensning og utslipp ansees ikke som nødvendig å utrede da det er spredt bosetting,
relativt liten trafikkmengde, og heller ikke andre forurensningskilder på strekningen langs
veglinja. Det legges til grunn at fartsgrensen beholdes som i dag, slik at det blir lite endring
fra dagens situasjon. Støv i anleggsfase er beskrevet i kapittel 9.3.2.
8.11 Klima/klimagassutslipp
Det er utført en livssyklusanalyse for å beregne klimapåvirkningen av prosjektet. Verktøyet
VegLCA er benyttet for å gjennomføre analysen og resultatet av analysen er et klimabudsjett.
Klimagassbudsjettet viser prosjektets klimaavtrykk omregnet til CO2 ekvivalenter. Totalt for
hele vegens levetid er det beregnet et utslipp på ca 6500 tonn CO2 ekvivalenter. Utslippene
fordeler seg mellom de ulike fasene i vegen levetid vist i figur 40. Materialproduksjon utgjør
omkring 1800 tonn CO2-eq, utbygging omkring 450 CO2-eq og drift og vedlikehold i
overkant av 4000 tonn CO2-eg. I tillegg kommer utslipp forbundet med arealbeslag og
arealbruksendringer. Arealbeslag på dyrket mark, myr og skog vil i tillegg utgjøre et utslipp
på nærmere 6000 tonn CO2-eq. Mengdene som er brukt i analysen kommer fra
kostnadsoverslaget. Det gjøres oppmerksom på at mengdene kan være noe presise i denne
fasen og medfører usikkerhet i budsjettet. Mengdene vil bli nærmere spesifisert i senere
prosjekteringsfase.

Figur 40. Fordeling av utslipp i ulike faser av vegens levetid. Oversikten inluderer ikkje arealendringer.

8.12 Naboskap og grunnerverv

8.12.1 Grunnerverv
Vedtatt reguleringsplan er det juridiske grunnlaget for erverv av grunn og rettigheter som er
nødvendig for gjennomføring av tiltaket. I grunnervervet avklares:
-

Hva skal avstås

-

Hva blir erstatningen

-

Hvilke avbøtende tiltak vegbygger skal gjennomføre
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Erverv av grunn søkes løst ved minnelige forhandlinger. Dersom minnelige forhandlinger
ikke fører fram, kan grunn- og rettigheter erverves ved ekspropriasjon (tvungen avståelse)
med hjemmel i Veglovens § 50 eller plan- og bygningslovens kap. 16 – jfr. § 12-4. Ved
ekspropriasjon blir erstatningen fastsatt ved rettslig skjønn.
Regulert grense for samferdselsanlegg fastlegger hva som kan erverves til trafikkformål. I
samferdselsanlegg inngår kjøreveg og annen veggrunn. Midlertidig bygge- og
anleggsområde erverves ikke, men kan disponeres av Statens vegvesen i anleggsperioden.
Ulemper og tap som følger av midlertidig bruk under anlegget skal erstattes.
Langs E39 blir eiendommer berørt med arealbeslag, både permanent beslag og midlertidig
anleggsbelte. Arealbeslag er hovedsakelig areal med formål LNFR-områder i
kommuneplanen. Midlertidig bygge- og anleggsområde (anleggsbelte) er regulert for å sikre
en god anleggsgjennomføring.

8.12.2 Erverv og berørte eiendommer
Planen berører hovedsakelig ubebygde arealer, vist som LNFR-arealer i kommuneplanens
arealdel. Noe dyrket mark og beite berøres.
Landbruks- og boligeiendommer blir berørt med arealavståelse og ved at noen
adkomstveger foreslås lagt om. Det er behov for å løse inn to boligeiendommer og en annen
eiendom som del av tiltaket.
Mot dyrket mark er arealet og avkjørsel som reguleres til vegformål og erverves, tilrettelagt
for en forsvarlig bruk av dyrket mark. Midlertidig bygge- og anleggsområde (anleggsbelte)
er regulert til 5-10 meter for å sikre en god anleggsgjennomføring, men det er ønskelig å
ivareta mest mulig dyrket mark. I byggefasen er det aktuelt å minske anleggsbeltet der dette
er anleggs- og trafikkmessig forsvarlig.

8.12.3 Innløsning av bygninger
Det er med bakgrunn i løsninger og planforslag vurdert at to boligeiendommer og en
eiendom med bobilutleie/næring må løses inn og bygninger må fjernes. Dette skyldes
nærføring som følge av tilrettelegging for gang- og sykkelveg, breddeutvidelse av hovedveg
(trafikksikkerhetstiltak). Begge bolighusene som er foreslått innløst ligger nær E39 og er
også utsatt for vegtrafikkstøy. Eiendom med næringsvirksomhet vil ikke få tilstrekkelig gode
siktforhold i avkjørsel og er dermed også foreslått innløst. Dette gjelder:
▪

Boligeiendom gnr./bnr. 4/81, Tysværvegen 871

▪

Boligeiendom gnr. /bnr. 2/16, Tysværvegen 1079

▪

Eiendom med bobilutleie (gammelt bedehus) gnr./bnr. 2/24, Tysværvegen 1120

8.12.4 Avvik i formålsgrenser
Uforutsatte forhold som for eksempel grunnforhold eller mangler i kartgrunnlaget, kan føre
til at areal som skal disponeres til vegformål etter anlegget avviker noe fra vedtatt
formålsgrense. Matrikkelloven åpner for at nye eiendomsgrenser kan avvike noe fra
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tillatelse/planens formålsgrense for å oppnå en tjenlig grense ut ifra forholdende i terrenget,
men at avviket ikke bør overskride matrikkellovens skranker for grensejustering.
Det er kommunen som lokal matrikkelmyndighet som avgjør om avviket er i henhold til
matrikkellovens bestemmelser, eller om det må søkes om delingstillatelse for å få
matrikkelført ny eiendomsgrense. Det er også kommunen som avgjør om slike mindre avvik
kan foretas uten noen endring av planen eller om det er nødvendig med en mindre endring
av reguleringsplanen etter pbl § 12-14 andre ledd.

8.12.5 Byggegrense
Der det ikke er vist byggegrense på plankartene, er det Veglovens § 29 om generell
byggegrense som gjelder. Byggegrense er 50 m fra midtlinje på E39.
Byggegrense mot sjø er 100 m. Forbud mot tiltak i 100-metersbeltet langs sjøen gjelder
ikke innenfor formålslinjer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) eller
bestemmelsesområde (§ 12-5). Formålslinjer for samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
er sammenfallende med byggegrense mot sjø.

9

Gjennomføring og ferdigstillelse

9.1

9.1.1

Framdrift og finansiering

Framdrift

Statens vegvesen har siktemål om at reguleringsplanen godkjennes i løpet av 2022, og at
totalentreprise som inkluderer både detaljprosjektering og bygging blir utlyst senest i andre
kvartal 2023.

9.1.2

Investering og finansiering

Prosjektet ligger inne i NTP sitt handlingsprogram 2018-2023 under «Tilrettelegging for
gående og syklende» rute 4a E39 Stavanger–Bergen-Ålesund med tilknytninger. I
handlingsprogrammet er det satt av 93,2 millioner 2018-kroner i år 2023, herav 44,6
millioner statlige midler og 48,6 millioner fra bompengepakken Haugalandspakken.
Gang- og sykkelveg (0343-bevilgning) ligger inne i Haugalandspakken (93 mill. kr,
halvparten bompenger) med realisering i 2023. Manglende g/s-veg-strekning mellom
Hetland – Apeland ligger inne i Riksvegutredningen med 115 mill. kr. Det er ikke
finansieringskilder utover dette.
En anslagsgruppe nedsatt av Statens vegvesen har 12.-13.05.2022 gjennomført
kostnadsanslag for tiltaket. På reguleringsplannivå er det ønskelig med et standardavvik på
10 %. Kostnadskalkylen viser et avvik på 9,7 % og er således innenfor intervallet som er
akseptabelt. Prisen er vurdert til kr. 112 mill.kr (Kv. 4 - 2021-kroner).
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Det er satt opp følgende prioritering av tiltak dersom det ikke er tilstrekkelig finansiering til
alt i prosjektet:
1.

Forsterket midtoppmerking (FMO) og gang- og sykkelveg-tilbud mellom Hetland og
Haukås sør

2.

FMO mellom Haukås nord og Apeland

3.

Gang- og sykkelveg tilbud mellom Haukås nord og Apeland

9.2

Trafikkavvikling i anleggsperioden

Trafikkavvikling skal i utgangspunktet skje via dagens veg. Bygging av gang- og sykkelveg
skal i utgangspunktet ikke medføre alvorlige hinder for trafikken på E39, da E39 skal være
åpen for trafikk. Det vil bli redusert hastighet og framkommelighet i anleggsområdet, og
periodevis tilrettelagt for ett, lysregulert kjørefelt. Det vil være en del anleggstrafikk langs
E39 på strekningen. Omkjøring langs fv. 4780 kan benyttes i noe utstrekning.
Ved breddeutvidelse sør og nord på strekningen, samt utretting av kurve ved Molltjørna, vil
det medføre både grave- og fyllingsarbeider langs dagens veg. I tillegg må man påregne noe
sprengning i flere områder langs vegen. Bygging av undergang ved Hetland og nord i
Dillardalen vil medføre omlegging av E39 på korte strekninger.
Alle trafikantgrupper skal sikres tilfredsstillende framkommelighet forbi arbeidsstedet. Det
skal så langt råd er sikres at myke trafikanter også sikkert og bekvemt kan ferdes forbi
arbeidsstedet.
Sikkerhet for gående og syklende ivaretas blant annet ved at:
▪

eksisterende gang- og sykkelveger og bussholdeplasser ikke benyttes til lagerplass
eller parkering

▪

det om nødvendig etableres en midlertidig gang- og sykkelforbindelse forbi
arbeidsstedet der det allerede er et etablert tilbud. Myke trafikanter sikres med godt
synlige eller merkbare sikringer mot kjørende trafikk og mot arbeidsmaskiner,
byggegroper o.l.

▪

dersom det blir nødvendig med ekstraordinær kryssing av veg, skal dette kunne skje
på en trygg måte

9.3

9.3.1

Midlertidige bygge- og anleggsområder, riggområder

Bruk av midlertidig bygge- og anleggsområder, riggområder

Arealer regulert til midlertidige bygge- og anleggsområder er avsatt i planen for å lette
entreprenørens anleggsdrift. Geotekniske vurderinger og tiltak som beskrevet i geoteknisk
vurderingsrapport, skal etterfølges.
Områder regulert til bygge- og anleggsområder har egne reguleringsbestemmelser. Disse er
merket med #1 til #8. Eiendommer som skal innløses er avsatt til midlertidig bygge- og
anleggsområde med mulighet for å sette opp brakker, merket #3, #6 og #7. Areal ved
Leirvollvegen i sør er også avsatt til bygge- og anleggsområde med mulighet for å sette opp
brakker, merket #8.
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9.3.2

Byggetid

Optimal byggetid for hele tiltaket er estimert til er 1,5-2 år.
Valg av utbyggingsrekkefølge på strekningen vil inngå som del av en mer detaljert
gjennomføringsplanlegging. Generelt vil det være mange angrepspunkt i anleggsområdet,
slik at entreprenøren vil stå fritt til å planlegge sin utbyggingsrekkefølge.

9.3.3

Påvirkning av omgivelsene

Utbyggingen vil påføre omgivelsene noen ulemper i byggefasen. Dette vil typisk være støy
og støv i forbindelse med utførelse av arbeidene og transport av masser og materiell. Gode
rutiner for rengjøring av vegbaner og støvdemping må gjennomføres som avbøtende tiltak. I
områder der det er fare for vibrasjoner, sprengningsskader, o.l. vil tiltakshaver foreta
målinger og evt. tilstandsvurdering av bygninger før anleggsstart.
Støyintensive tiltak i bygge- og anleggsperioden skal foregå mellom kl. 07.00 og kl. 19.00.
Naboer skal varsles i forkant av støyintensive tiltak. Støy i anleggsfasen skal styres i henhold
til T-1442/2021, kapittel 6.

9.3.4

Krav til samtidig opparbeidelse

Alle avkjørsler og driftsavkjørsler til eiendommer skal opprettholdes i byggeperioden, med
unntak av eventuelt korte perioder for omlegging. Istandsetting av sidearealer skal skje
samtidig med veganlegget eller senest innen ett år etter ferdigstillelse.
9.4

Massehåndtering

Tiltaket vil anslagsvis gi 42 000 m3 overskudd av masser.
Undergrunnsmasser kan benyttes som oppfylling på dyrket jord på eiendom gnr./bnr. 4/91
ved Fjellheim. Dyrket mark vil ligge lavere enn g/s-vegen slik at det er gunstig for
arrondering og drenering at terrenget heves. Dyrket mark skal ha helning minimum 1:8.
Massehåndtering skal ta hensyn til eventuelle jordsykdommer og ugras. Planen skal også
vise tiltak som hindrer spredning av ugress og plantesykdommer, se kapittel 9.5.
Masser kan også benyttes som oppbygning av fyllinger utenfor det som er definert som
vegkropp, og pålegges toppmasser i toppen som tilsåes.
Overskuddsmasse skal leveres til godkjent deponi dersom det ikke kan benyttes i
tiltaksområdet.
9.5

Ytre miljø (YM-plan)

Statens vegvesen sin håndbok R760 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt
stiller krav til at det skal utarbeides en Ytre miljøplan (YM-plan) i alle prosjekt. En YM-plan
skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til ytre miljø og hvordan disse skal håndteres.
Dette er i hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og
forskrifter. Planen er grunnlag for både prosjektering og konkurranse, og en
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oppsummering/vedlegg til sluttkontrakt. I tabellen nedenfor er det listet opp spesielle
miljøutfordringer som skal arbeides videre med i YM-plan.
Tabell 7 Innspill til YM-plan

Tema

Problemstillinger/vurderinger

Støy

Anleggsstøy i byggefasen skal følges opp.

Luftforurensning (støv)

Vanning ved behov eller ved klage fra berørte naboer.

Klimagassutslipp

Energiforbruk og klimagassutslipp i forbindelse med
anleggsaktiviteten skal begrenses mest mulig gjennom redusert
transportomfang og valg av materialer og utstyr som gir lavt
energiforbruk og lave og klimagassutslipp.

Grunnforhold

Geoteknikk og ingeniørgeologi skal følges opp i byggeplanfasen.

Massehåndtering

I byggeplanfasen skal det utarbeides en risikovurdering og
tiltaksplan for massehåndtering som beskriver håndtering av ulike
masser (matjord, masser med fremmede arter, etc.).
Reguleringsbestemmelse §9 b) beskriver forhold som angår dyrket
mark. For all dyrket mark som blir permanent eller midlertidig
berørt, skal matjord tas av og ivaretas. Matjord skal mellomlagres
i ranker med maksimal høyde på 2 meter. Matjordlaget skal
benyttes på arealene til jordbruksproduksjon på eiendommen eller
i nærområdet.
Det skal lages en plan og etableres rutiner som hindrer
kjøreskader og jordpakking av matjord, og at matjord blandes
med annen type masse. Planen skal også vise tiltak som hindrer
spredning av ugress og plantesykdommer.

Forurenset grunn

Ikke aktuelt

Landskapsbilde

Anleggsområdet skal holdes ryddig, og områder skal istandsettes.
Tiltakets omgivelser skal formes slik at de framstår som naturlige
elementer i landskapet. Inngrep skal begrenses. Sidearealer skal
istandsettes. Revegetering og tilsåing skal utføres med stedegent
plantemateriale for å tilpasses tilstøtende arealer.
Utarbeide rigg- og marksikringsplan.
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Friluftsliv/by- og

Friluftsliv og brukere skal holdes orientert/informeres om

bygdeliv

anleggsarbeidet. Informere skole o.a. om konsekvensene av
tiltaket.
Utslipp av støv og støy skal minimaliseres for de som ferdes i
området.

Kulturarv

Aut. fredet kulturminnelokalitet ID 283236 dispenseres for eller
graves ut før anleggsstart. Dette avklares med Rogaland
fylkeskommune.

Naturmangfold og

Fremmede arter skal ikke spres som følge av veganlegget. Det er

vassdrag

gjort en overordnet vurdering av hvilke arter som krever tiltak, se
kap. 8.7.4. Konkrete tiltak utarbeides for hver lokalitet.
Kantvegetasjon langs Molltjørna skal bevares i størst mulig grad.
Siktrydding tillates. Ved forlengelse av stikkrenner i bekk ved
Hetland og bekk sør i Dillardalen skal vegetasjon bevares i størst
mulig grad.

*Med miljøkrav menes samsvarsforpliktelser – Lovfestet krav som en organisasjon skal oppfylle eller andre krav som
en organisasjon skal oppfylle eller velger å oppfylle (ISO4001)

9.6

Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)

Statens vegvesen sin håndbok R760 Styring av utbygging-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt
stiller krav til at det skal utarbeides en plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan)
for alle prosjekt. SHA-planen skal beskrive prosjektets utfordringer knyttet til
gjennomføringen av utbyggingen og hvordan utfordringene skal håndteres. Dette er i
hovedsak et dokument for byggherren som skal ivareta miljøkrav i lover og forskrifter.
Planen er både grunnlag for prosjektering og konkurranse, og en oppsummering/vedlegg til
sluttkontrakt. SHA-planen blir utarbeidet i forbindelse med byggeplanleggingen.
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10 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)
ROS-analysen er tatt med i sin helhet i planbeskrivelsen. I planbeskrivelsen framgår det
hvilke av anbefalingene i ROS-analysen som er fulgt opp i planforslaget. For anbefalinger i
ROS-analysen som ikke er fulgt opp i planforslaget, gis det en begrunnelse for dette.
Sjekkliste gjennomgått 02.02.2022 av Ragnhild Øvrevik Slobodinski (Multiconsult), Arild
Vallestad Kalleland, Roberto Balzer, Thorbjørn Thiem, Tore Løkken, Astrid Eide Stavseng,
Sunniva Dahl Birkeland (Statens vegvesen). Oppdatert etter ferdigstilling av geofaglige
vurderinger 01.06.22.
Tabell 8 Risiko- og sårbarhetsanalyse_kartleggingsskjema
Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Kommentar

Naturfare – kan utbyggingen påvirke eller bli påvirket av?
Skred. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med?
1. Jordskred

Nei

2. Flomskred

Nei

3. Sørpeskred

Nei

4. Steinsprang eller steinskred

Nei

Potensiell fare i dag, men skjæringer sikres i
veganlegget. Se ingeniørgeologisk rapport.
Aktsomhetskartet fanger ikke opp skråninger
lavere enn 20m (www.atlas.nve.no)

5. Fjellskred

Nei

6. Snøskred

Nei

Mellom profil 2200 og 2000, hvor det allerede er
etablert gang- og sykkelveg, er det
aktsomhetsområde snøskred, jf. Aktsomhetskart
for snøskred (NVE). Ikke store snømengder i
området generelt.

7. Ustabil grunn/Fare for utglidning av

Nei

vegbanen.
8. Kvikkleireskred

Detaljprosjektering i byggeplanleggingen skal ta
hensyn til anbefalinger i geoteknisk rapport.

Nei

Detaljprosjektering i byggeplanleggingen skal ta
hensyn til anbefalinger i geoteknisk rapport.

9. Undersjøiske skred, fare for utglidning av

Nei

Se pkt. 7 og 8.

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen.

sjøbunn

Flom. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med?
10. Flom i elv/vassdrag

Nei

Ikke store elver/vassdrag i planområdet.

11. Flom/flom i bekk

Ja

Angitt varsomhetsområde for flom i NVE Atlas. Det
er sett på avrenningsområde for hver stikkrenne.
Denne viser dårlig tilstand for steinkulvertene på
strekningen.
Se vurderinger i kap. 7.4.3

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen.

Uvær. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko i forbindelse med ?
12. Snøfokk

Nei

13. Isgang

Nei

(Broer er ofte utsatt, særlig lave broer)
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14. Bølger

Nei

15. Stormflo

Nei

16. Vindutsatt (inkl. lokale forhold, f.eks.

Nei

kastevind)
17. Sandflukt

Nei

18. Store nedbørsmengder, intens nedbør

Nei

(som fører til overvann)

Det er ikke kjent at det er mye overvann på
strekningen. De dårligste stikkrennene skal
oppgraderes. Se kap. 7.4.3.
Gode omkjøringsmuligheter og sjeldne og
kortvarige stengninger gir liten konsekvens.

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar:

Risikoforhold - ID

Nei

Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen.

Annen naturfare. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko i forbindelse med?
19. Isnedfall

Nei

Skjæringer skal sikres, jf. pkt. 4.

20. Ustabil vegskjæring, nedfall fra skjæring.

Nei

Se pkt. 4. Tiltaket skal prosjekteres tiltak slik at

21. Skogbrann/lyngbrann

Nei

22. Annen naturfare (f.eks

Nei

(Primært relatert til skjæringer, tunnelportaler
og under broer)
dette unngåes. Se også Ingeniørgeologisk notat.
Utbedring og tiltak langs eksisterende veg.

sprengkulde/frost/tele/tørke/nedbørsmangel)
Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar:

Risikoforhold - ID

Nei

Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen.

Tilgjengelighet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
23. Trafikkavvikling/

Ja

evt. omkjøringsmuligheter

Omkjøring mulig via fv. 4780 øst for
Førlandsfjorden (lokaltrafikk) eller fv. 553 via
Karmøytunnelen (gjennomgangstrafikk).
Anleggsgjennomføring vil medføre innsnevring av
vegbane der det beholdes ett kjørefelt som
dirigeres eller lysreguleres. Korte stenginger kan
forekomme.
Bussholdeplasser/-tilbud må opprettholdes i
anleggsperioden.
Myke trafikanter har ikke et tilbud i dag.
Delstrekninger av dagens gang- og sykkelveg kan
benyttes videre.

24. Adkomst til jernbane, havn, flyplass

Nei

Forsinkelser i anleggsperioden kan forekomme, se
pkt. 23.

25. Tilkomst for nødetater

Ja

Se pkt. 23 om omkjøring.
Ferdig tiltak kan forbedre nødetatenes
framkommelighet i området noe.

26. Adkomst sykehus/helseinstitusjoner

Nei

Se pkt. 23.

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen.

Samfunnsviktige objekter og virksomheter – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse
med?
27. Skole/barnehage

Nei

Bussholdeplasser får høyere standard.
Risiko reduseres noe ved etablering av
sammenhengende gang- og sykkelveg langs E39
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28. Sykehus/helseinstitusjon

Nei

29. Flyplass/jernbane /havn/bussterminal

Nei

30. Vannforsyning (drikkevannskilder- og

Ja

ledninger)

Private anlegg kartlegges og kvaliteten på disse
sjekkes i byggeplanleggingen i samråd med Tysvær
kommune.
Se også kap7.4.3.Teknisk infrastruktur.

31. Avløpsinstallasjoner

Ja

32. Kraftforsyning, og datakommunikasjon

Ja

Private anlegg kartlegges og kvaliteten på disse
sjekkes i samråd med Tysvær kommune.

(f.eks. kabel i bakken luftspenn eller
trafostasjoner)

Fagne (tidl. Haugaland Kraft Nett) har vært
konsultert underveis i prosessen, m.a. vedr.
høydekrav til luftspenn.

33. Militære installasjoner

Nei

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen.

Trafikksikkerhet – kan utbyggingen påvirke risiko i forbindelse med?
34. Økt ulykkesrisiko

Nei

(f.eks. viltpåkjørsler, utforkjøringer og andre
trafikkulykker)

Tiltaket gir sikrere veg enn dagens situasjon.
Breddeutvidelse, sikt, sideterreng, utbedret
rekkverk, belysning, avkjørsler.
Trafikantgruppene separeres ved etablering av
gang- og sykkelveg og strekningen blir mer
oversiktlig. Kryssing for myke trafikanter ved
avkjørsler til g/s-veg fra motsatt side av E39, veg
er tilrettelagt over grøft. Bussholdeplasser og
tilkomster til disse er strammet opp.

35. Særskilte forhold som bør vurderes/er

Nei

vurdert i en trafikksikkerhetsrevisjon
36. Økt trafikk

TS-revisjon er utført, og funn er innarbeidet i
planen.

Nei

(og spesielt transport av farlig gods):
- Skole/barnehage
- Sykehus/helseinstitusjoner
- Boligområder
- Tunneler

Tiltaket i seg selv gir ikke økt tungtrafikk/farlig
gods, men sikrer tryggere forhold.
Rogfast-etableringen kan medføre økt trafikk på
strekningen på sikt. Med Hordfast vil trolig
trafikken øke ytterligere.

Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Kommentar

Farer i omgivelsene og miljøfarer/miljøskader – kan utbyggingen påvirke risiko i
forbindelse med ?
37. Særlig brannfarlig industri

Nei

38. Naturlige farlige masser (f.eks. alunskifer og

Nei

sulfidmasser)
39. Forurensning i grunnen

Nei

Uhell fra f.eks. tidligere anleggsarbeid kan
påtreffes i anleggsperioden. Opprydding skjer i så
fall etter ordinære rutiner.

40. Terrengformasjoner som utgjør spesiell fare

Nei

41. Annen fare i omgivelsene

Nei

42. Annen miljøfare og miljøskader pga. større

Aktuelle hendelser kan være f.eks. uhell i

uønsket hendelse

anleggsperioden eller tankbilvelt i driftsfasen.
HMS-krav skal sikre dette i anleggsperioden.
Tiltaket gir sikrere veg enn dagens situasjon.
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Hendelse/Situasjon/

Aktuelt

Kommentar

Risikoforhold - ID

(ja/nei)

Ikke behov for ytterligere evaluering i denne fasen.

Konklusjon:
Analysen har ikke avdekket særskilte utfordringer med risiko og sårbarhet knyttet til utbyggingen.
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11 Innspill og merknader til planarbeidet
11.1 Innspill til planarbeidet ved oppstart
Grunneiere, andre berørte parter og regionale og statlige faginstanser ble direkte tilskrevet
ved varsel om oppstart, og likelydende brev ble sendt 30.06.2021. Merknadsfristen var satt
til 18.08.2021.
Statens vegvesen mottok til sammen 12 innspill til varsel om oppstart, herav ett etter
merknadsfrist. Innspillene følger plandokumentene som eget vedlegg, og refereres i
sammendrag under, etterfulgt av vegvesenets kommentar.
Tabell 1. Høringsinnspill ved varsel om oppstart
Høringspart

Innspill/merknad

Kommentar fra Statens
vegvesen/Tysvær kommune

Statsforvalteren i

Statsforvalteren i Rogaland viser til

Rogaland, merknad,

tilbakemeldinger/referat fra møte mellom

datert 28.07.21

Statsforvalteren og prosjektledelsen i SVV
den 26.05.2021. De har ingen ytterligere
merknader på dette tidspunktet.
I referat fra møte 26.05.21 går det frem at
det ikke er registrert spesielt
hensynkrevende naturområder innenfor

Merknad

planområdet. Det vurderes at det ikke er

vitende.

om

registrering

tas

til

behov for ny naturtypekartlegging i
forbindelse med planen. Viktige punkter for
videre planlegging:
•

Kontroll på vannveier i forbindelse med

Vannveier er ivaretatt. Ved forlengelse

anleggsarbeidet.

av stikkrenner/kulverter skal naturlig
bekkeløp opprettholdes.

•

Løsning går i kant med et tjern og
tilhørende kantsone/våtmarksområde.
Her må det sees på løsninger som tar
hensyn til tjernet.

Planen innebærer nærføring med
Molltjørna. I reguleringsarbeidet har
det vært arbeidet tverrfaglig for å
finne en løsning som innebærer minst
mulig inngrep i tjernet.
Ved å ta breddeutvidelse og g/s-veg
på vestside unngås inngrep nær
tjernet, men det blir noe større
inngrep i fjellskjæringer på vestside
av dagens E39. Det er derfor landet
på en løsning som tar noe kantsone
for å sikre sikt langs E39, men ikke
innebærer mudring eller utfylling til
tjernet. Løsningen vurderes som
akseptabel med tanke på skader på
naturmangfoldet, og er totalt sett den
beste løsningen for området. Det er
ikke regulert midlertidig anleggsbelte
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mot tjernet, men det er sikret areal
•

Få oversikt over beiter og dyrka mark
langs traseen og hensynta disse i
planleggingen.

•

Det er potensiale for gamle hule trær
langs prosjektet. Dette undersøkes på
befaring og hensyntas evt i
planleggingen.

Rogaland

Fylkeskommunen viser til oppstartvarsel

fylkeskommune,

datert 30.06.2021 og tidligere

merknad,

korrespondanse, m.a. i brev datert

datert 18.08.21

28.05.2021. Fylkeskommunen har også
gjennomført befaring. Uttalelsen er knyttet
til behovet for arkeologiske registreringer

for siktrydding i innerkurven.
Beiter og dyrket mark er omtalt i
kapittel 8.3.
Gamle, hule eiketrær er registrert, og
omtalt i kapittel 5.10.1. Ingen av
disse berøres av tiltaket.

Prosjektledelsen har hatt god dialog
med fylkeskommunen om forarbeid,
tilrettelegging og gjennomføring av
de arkeologiske registreringene.

og omfang planområde per 02.07.21.
På bakgrunn av tidligere kjente funn av
automatisk freda kulturminner i
nærområdet, samt områdets topografi og
beliggenhet, anses deler av planområdet å
ha potensiale for funn. Før fylkeskommunen
kan endelig uttale seg til planen, må det
gjennomføres registreringer for å få klarhet
i om planforslaget kan komme i konflikt
med automatisk freda kulturminner som
ikke tidligere er registrert, jf.

Arkeologiske registreringer ble
gjennomført i siste halvdel av oktober
2021.

Kulturminneloven 9, 1. ledd (KML).
I innspillet blir behov og
registreringsmetode beskrevet. Det blir
videre vist til at tiltakshaver må innhente
aksept fra grunneiere og eventuelle
leietakere, samt akseptere utarbeidet
budsjett.
Uttale etter gjennomført

Uttale etter arkeologisk registrering inkl.

arkeologisk registrering,

vedlagt rapport, datert 10.12.21:

datert 10.12.21

Innenfor undersøkelsesområdene er det
registrert automatisk freda aktivitetsspor i
form av dyrkingsflate med mulige ardspor
og staurhull ved Haukås, ID 283236 i
nasjonal kulturminnedatabase Askeladden.
Fra før var det kjent en automatisk freda
gravrøys med ID 66097 like utenfor
plangrensen. Denne fikk oppdatert
kartfesting, og ligger nå innenfor
planområdet. Slike kulturminner er gitt
automatisk rettsvern iht. KML 3 og 4 og skal
i utgangspunktet søkes bevart for fremtiden
som nasjonale minnesmerker.
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Fylkesrådmannens vurderinger
Kulturminnene med ID 283236 og ID 66097
inkludert 5 m sikringssone, må bevares for
fremtiden gjennom regulering til
hensynssone d) i kombinasjon med
grøntområde. Alternativt markeres med
formål LNFR – underformål vern av
kulturminne/kulturmiljø, med følgende
bestemmelser:

ID 283236 på eiendom gbnr. 4/91, er
regulert som bestemmelsesområde §

«Innenfor H730 finnes automatisk freda
kulturminner. Det er ikke tillatt å sette i
gang tiltak som kan skade, ødelegge eller
utilbørlig skjemme kulturminnene, eller
foreta noen form for fysisk inngrep i
området, jf. kulturminnelovens §§ 3 og 8».

8 d) i bestemmelsene. Området er
merket #4 med bestemmelsesområde
om utgraving av kulturminnet.
Det tas kontakt med Rogaland
fylkeskommune i god tid før tiltaket
skal gjennomføres slik at omfanget av

Eventuelle tiltak innenfor området må på
forhånd avklares med
kulturminnemyndighetene, jf. Lov om
kulturminner §§ 3 og 8. Alle tiltak skal
fortrinnsvis fremmes som
reguleringsendring».

den arkeologiske granskingen kan
fastsettes.

De ber Statens vegvesen vurdere om
plangrensen kan justeres slik at gravrøys
ID66097 i sin helhet blir liggende utenfor
planområdet.
Søknad om dispensasjon fra KML for
ID283236

Plangrensen er justert i

Dersom det ikke er mulig å bevare ID

høringsforslaget slik at gravrøys med

283236, kan tiltakshaver få vurdert

ID 66097 i sin helhet ligger utenfor

dispensasjonsspørsmålet, jf. KML 8 fjerde

planområdet.

ledd. Fylkeskommunen beskriver prosessen
i tilknytning til evt. dispensasjon og
kostnader i tilknytning til evt. arkeologisk
undersøkelse (evt. utgraving) i etterkant av
vedtatt plan.
Rekkefølgekrav inngjerding
Automatisk freda kulturminner som skal
søkes bevart i planen må sikres med
anleggsgjerder i anleggsperioden. Dette må
nedfelles i planbestemmelsene, gjerne

Kulturminne ligger utenfor
plangrense. H730 er ikke benyttet i
planen.

under rekkefølgekrav: «De automatisk freda

kulturminnene merket med H730, inkludert
sikringssone, skal fysisk avgrenses med
gjerder i anleggsperioden for å hindre
skader på kulturminnene.»
Fylkeskommunen gjør oppmerksom på at
kommunen ikke kan godkjenne planen før
forholdet til de automatisk freda

Merknad tas til etterretning.
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kulturminnene er avklart. Fylkeskommunens
endelige uttalelse gis ved offentlig ettersyn.
Norges vassdrags- og

NVE gir en generell tilbakemelding i saken.

Merknad tatt til vitende. NVE har

energiverk NVE,

De viser til nettsider med sjekklister og

innsigelsesmyndighet for nasjonale

merknad datert

veiledere for generell informasjon og

og vesentlige regionale interesser.

18.08.21

veiledning knyttet til NVE sine saksområder.
Nasjonale og vesentlige regionale
NVE minner om at kommunen har ansvar

interesser knyttet til NVE sine

for at det blir tatt nødvendig hensyn til

saksområder knyttet til energi-,

flom- og skredfare, overvann, vassdrag og

skred-, flom-, vassdrags- og

energianlegg i arealplaner, byggetillatelser

grunnvannsspørsmål, er besvart ut i

og dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig

planbeskrivelsen og i egne rapporter

av om NVE har gitt råd eller uttalelse til

der det anses som nødvendig.

saken.
Direktoratet for

DMF har ansvaret for at mineralske

mineralforvaltning med

ressurser blir ivaretatt i plansammenheng.

Bergmesteren for
Svalbard DMF,

Kjente forekomster:

merknad datert

•

20.07.21

I nordre del av planområdet er det en

Pukkforekomsten på Apeland ligger

pukkforekomst, Apeland, som Norges

vest for E39 i vesentlig avstand fra

geologiske undersøkelse (NGU) har

det planlagte tiltaket, og tilkomst til

vurdert å ha lokal betydning.

forekomsten med hensyn til evt.

Forekomsten er omtalt som et mulig

fremtidig uttak vil legges til rette for i

uttaksområde. Det vises til vurderingen

tråd med eksisterende driftsavkjørsler

som sier at bergarten i området

fra E39 og g/s-veg.

varierer sterkt og klassifiseres som
heterogen gneis. DMF anbefaler at det
videre i planarbeidet vurderes hvordan
planen påvirker muligheten for
fremtidig utnyttelse av forekomsten.
Overskuddsmasser:

•

DMF sin generelle anbefaling er at
planen legger til rette for massebalanse
og at eventuelle overskuddsmasser
benyttes til samfunnsnyttig formål
fremfor permanent deponering. De
beskriver området som relativt kupert
med sannsynlighet for betydelig
overskuddsmasser. DMF anbefaler at

Overskuddsmasser er grovt beregnet
til 42 000 m3. Massene skal
fortrinnsvis benyttes til
samfunnsnyttige formål, evt. kjøres til
godkjent deponi.

det gjøres en beregning av
overskuddsmasser i prosjektet.
Direktoratet for

DSB har gitt en generell uttalelse til saken.

samfunnssikkerhet

De viser til at det er Statsforvalteren som

og beredskap DSB,

skal følge opp hensynet til

merknad datert

samfunnssikkerhet i plansaker.

Merknad tatt til vitende.

06.07.21
DSB har innsigelseskompetanse etter planog bygningsloven i plansaker som berører
følgende områder:
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-

Virksomheter som håndterer farlige

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-

stoffer herunder

analyse) er utarbeidet som en del av

storulykkevirksomheter

planbeskrivelsen.

-

Transport av farlig gods

-

Brannsikkerhet herunder tunneler og
underjordiske anlegg

-

Tilfluktsrom

Dersom det er behov for direkte involvering

Merknad tas til vitende.

av DSB i plansaken, bes det om at høringen
sendes direkte til DSB med tydelig angivelse
til hva man ønsker at DSB uttaler seg til.
Haugaland Kraft Nett,

Fagne AS (tidligere Haugaland Kraft Nett)

Planforslag skal så godt som mulig ta

nå Fagne AS,

har en eksisterende høyspent luftledning

hensyn til eksisterende høyspentlinjer

merknad datert

(22 kV) som krysser det varslede

og trafoer.

05.08.21

planområdet flere steder (vedlagt
kartutsnitt).
Forskrift om elektriske forsyningsanlegg

Det er gjennomført eget møte med

(FEF 2006) stiller en del krav og setter en

Fagne (Haugaland Kraft Nett) den

del begrensninger ifht. mulige tiltak i

14.02.22 med formål gjensidig

nærheten av høyspentlinjen, blant annet:

informasjonsutveksling og avklaring
av eventuelle konfliktpunkter mellom

-

Minimumshøyde fra offentlig veg og

planløsning og ledningsnett.

parkeringsplasser til spenningsførende
liner.
-

Minimum horisontal avstand til
bygninger og lagerplasser.

I reguleringsplanens plankart må det

Hensynssone for høyspentlinje

inntegnes en hensynssone omkring den

(H370), sentralnett (H740) og for

høyspente luftledningen som følger:

arealformål for trafo (o_SBK) er tatt
inn i plankart, og tekst om at

-

Høyspentlinjen (type uisolert linje) skal

«Forskrift om elektriske

ha en hensynssone med en bredde på

forsyningsanlegg skal gjelde» tatt inn

16 meter, dvs. 8 meter på hver side av

i bestemmelsene.

trasemidte.
Fagne har også noen eksisterende
nettstasjoner innenfor det varslede
planområdet.
For nettstasjonene bør det inntegnes areal i
reguleringsplankartet med formål «Energi»,
«Trafo» e.l., samt beskrive i
planbestemmelsene at «Forskrift om
elektriske forsyningsanlegg» gjelder for
tiltak innenfor disse områdene.
Arnold Klingsheim,

Innspill på vegne av grunneierne på Haukås

Brødr. Haukås Eigedom

(11 signerte parter), med vedlegg:

AS, Christian Heimvik,
Erling Haukås, Jarle
Amundsen, John Kristian

•

Grunneierne presenterer det de anser
som mest hensiktsmessige løsning for
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Haukås, Lars Bjarne

g/s-veg gjennom Haukås. De ønsker

Haukås, Lars Einar

tiltaket velkommen, men ønsker også å

Tønnesen, Leif Odvar

sikre at g/s-vegen blir bygd i harmoni

Hausken, Ole Reidar

med landskap og beboere på Haukås.

Johnsen Bore, Ragnar

Vedlagt innspillet har de tegnet inn

Hausken,

forslag til løsning, samt lagt inn

merknad datert

punkter i kartet som de mener er

Vedlegg med inntegnet forslag til

17.08.22

viktige å ta hensyn til i planarbeidet.

lokalisering av ny g/s-veg på vedlagt

Illustrert løsning blir beskrevet i

kartutsnitt er vurdert og kommentert

innspillet. Løsningen er lagt til

i planbeskrivelsens kapittel 6.1.3

vestsiden av E39 og benytter de to

(dette dokumentet).

•

eksisterende g/s-veg delstrekninger
•

langs E39 og lokale fellesveger.

Innspillet er ikke tatt til følge av

De viser til at de frem til nå har fått

følgende årsaker: Lokale veger

forespeilet at den nye g/s-vegen skal

mellom Haukås og Fjellheim ligger

gå gjennom Haukås på østsiden av

langt fra hovedvegen E39, de går

vegen. De mener at den løsningen har

gjennom gårdstun og beite, og det

flere utfordringer og vanskeligheter,

blir vanskelig for staten å drifte og

m.a. forbi eiendommen til Tønnesen og

vedlikeholde vegstrekningen, der

forbi Haukås Mek. verksted på

flere delstrekninger også benyttes

baksiden av verkstedet. Dersom g/s-

som kjøreveg.

vegen skal gå rundt på baksiden av Br.
Haukås kan den komme i konflikt med

Lokalisering i åsen vest for Haukås

et mulig fortidsminne og videre tett på

Mek. verksted har i tillegg til det

et nyrestaurert hus. Det vises til at man

nevnte over, utfordinger jf. stigning

kan legge g/s-vegen ytterligere nærme

og opplevelsen av omveg.

sjøen, men at det vil gi krevende
stigningsforhold.
•

Oppsummert håper de at innspillet har
synliggjort at lokalisering av g/s-veg
øst for E39 vil by på særlige
utfordringer. De skjønner at det er
ønskelig at g/s-vegen krysser
kjørevegen minst mulig. De
argumenterer for å benytte
eksisterende veger og som beboerne
benytter i dag. Man unngår med det å
asfaltere mer natur og dyrket mark enn
nødvendig.

Elise Teistedal

Innspillet er fra foreldre med barn i

Merknad er tatt til vitende. Punkt er

Amundsen og Jarle

området og gjelder gang- og sykkelveg

kommentert enkeltvis under:

Amundsen, Åshild

på Haukås med hensyn til barnas

Apeland og Ragnar

skoleveg og ferdsel til fritidsaktiviteter.

Hausken, Malene

I dag er det åtte barn på Haukås og det

Apeland og Christian

er sannsynlig at tallet vil øke. De

Fartsgrense forutsettes beholdt som i

Heimvik, merknad

tilhører Tysværvåg skolekrets. Skoleveg

dag i gjennom Haukås. Sikt i

datert 19.08.21

oppleves som farlig. Fartsnivået er for

avkjørsler og sikt langs E39 skal

mange høyere enn 60 km/t. De viser

utbedres i kurven ved Molltjørna og

videre til at det er ferjestrekning, og

fram til bebyggelsen ved Haukås.

•

særlig tungtrafikken kjører raskere enn
fartsgrensen.
•

De ser behov for underganger i

Underganger er foreslått ved Hetland

tilknytning til gang- og sykkelvegen,

og nord i Dillardalen. Det er ikke
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samt behov for busslomme på

mulig å få en god løsning for planfri

nedsiden av vegen i starten på Haukås

kryssing/undergang ved Haukås sør,

sør. Barna må i dag krysse veg for å ta

se begrunnelse i kap. 6.1.

buss mot Aksdal/Haugesund. Skoleruta
går rundt Førland, og medfører at
barna i dag har ekstra lang skoleveg
siden bussen snur på Hetland for at
barna skal bli plukket opp på rett side
av vegen.
•

De opplever at busslommene er svært

Holdeplass beholdes ved boliger på

uoversiktlige og at bussen kan kjøre

vestside ved Haukås sør som i dag.

forbi. De ønsker holdeplasser med

Det er utfordringer med stigning og

belysning og busskur.

sikt ved lokalisering av holdeplass på
østside av E39 ved Haukås sør. Det er
derfor foreslått å beholde
bussholdeplasser ved Molltjørna og
Fjellheim. Skoleskyssløsning

•

Som foreldre er de bekymret for at
barn/ungdom skal krysse vegen
istedenfor å benytte bro som går over
E39 i dag. Avstanden til kryssingen er
for mange barn lang og den er stengt
med port pga. beitende dyr. Derfor der
de også behov for undergang i
tilknytning til busslommene.

forutsettes at vil fungere som i dag,
jf. møte med Kolumbus 23.03.2022.
Bussholdeplassene skal oppgraderes
med plattform og lehus, og skal ha
universell utforming. Hele
strekningen med g/s-veg skal ha
vegbelysning.
Eksisterende brukryssing over E39
ved Haukås skal opprettholdes som
driftsveg for gården, og den vil bli
knyttet til g/s-vegløsningen.
Gjerder/port på brua vil avhenge av
bruken til gården/evt.
årstidsvariasjoner.

•

Hvis gangsti skal gå på nedsiden av
E39 (sørøst) ser de behov for at
lokalveg mellom eiendommene blir
bedre vedlikeholdt.

•

Ønsker at det skal legges kommunalt
vann og kloakk i tilknytning til gang-

Gang- og sykkelveg legges på
vestside av E39, det legges ikke opp
til å ruste opp lokalveg.
Det forutsettes nærmere avklaringer
om kommunal V/A i byggeplanfasen i
samråd med Tysvær kommune.

og sykkelvegen. De fleste husstander
på Haukås har private borehull/brønn
og mange har opplevd dårlig
vannkvalitet.
Guro og Ådne Løvli,

Løvli er eiere av Tysværvegen 1010. De

merknad datert

ønsker å tipse om at en løsning langs den

17.08.21

gamle hovedvegen ved tjernet (Molskaret)

Tysværvegen 1010 ligger sørøst for

kan være både interessant og behagelig

E39. Med anbefalt løsning skal det

siden den kommer bort fra bilvegen.

ikke gjøres tiltak på østside av E39.

Dersom gang- og sykkelstien planlegges på
deres side av vegen, kommer tiltaket veldig
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nær bebyggelsen. De viser til at det senere

Tiltaket utløser ikke tilbud om

år har vært en markant økning i

støyskjerming. Se kap. 8.10.

trafikkmengde og at de har behov for
støyskjerming siden støybelastningen er
stor. De ønsker at en støyskjerm tas med i
planen og at den også kan fungere som
skille mellom syklende og deres eiendom.
Tove og Lars Einar

Tønnesen er eiere av fritidsbolig i

Tønnesen, merknad

Tysværvegen 868. De ønsker følgende

Tysværvegen 868 ligger øst for E39.

datert 19.08.21

momenter hensyntatt:

Med anbefalt løsning skal det ikke
gjøres tiltak på østside av E39.

•

Deres borehull (vann) med anlegg
ligger i aktuelt område

•

Parkeringsplass på egen eiendom, ca
150m2

•

Utkjørsel direkte fra parkeringsplass
med port

•

Gjerde i grense mot E39, samt Thuja
hekk for å begrense støy og innsyn

•

Redskaps- og vedbod i det aktuelle
området

Innspillet er illustrert med bilder fra
eiendommen.
Liv Haukås, merknad

•

datert 18.08.21

Haukås er grunneier på gbnr. 4/3.

Anbefalt løsning er at g/s-veg blir

Gangsti er etterlengtet og ønsker at

lokalisert på vestside av E39.

den blir lagt til sjøsida av E39 og så
•

•

nært hovedvegen som mulig.

Dyrka mark skal tas hensyn til så

Ber om at dyrkamark blir unngått der

langt det er mulig i anleggsperioden.

dette er mulig, og ønsker ikke at

G/s-veg er lagt langs E39 så langt råd

beitearealer blir fragmentert.

er for å unngå fragmentering.

Haukås stiller seg positiv til at
eksisterende grusveg forbi

Bruken av eksisterende

Tysværvegen 960 og 962 kan benyttes,

grusveg/driftsveg med bru over E39

men er daglig avhengig av å kjøre

opprettholdes. Bussholdeplass ved

traktor og jage dyr på vegen.

gården øst for E39 legges ned.
Kryssing av g/s-veg vest for brua vil
medføre noe ulemper, og krever bruk
av gjerde/porter på begge sider av
g/s-vegen.

Håkon H. Simonsen,

•

merknad innsendt etter
merknadsfrist: 02.09.21

Simonsen er eier av Tysværvegen 1079,
gbnr. 2/16.

•

Ber om at det blir satt opp støyvegg

Eiendommen foreslås innløst som

mot huset, med mulighet for utgang

følge av tiltaket. Grunneier er

gjennom støyvegg. Dersom vegen

orientert om dette.

kommer for nærme huset, ber han om
å bli innløst, evt. at huset flyttes lengre
bort fra vegen eller til annen tomt.
Viser til at han i lengre tid har prøvd å
få støyskjerming, men at
gjennomsnittlige støymålinger ikke har
gitt grunnlag for dette. Det er støy fra
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kjøretøy på natten som er mest
utfordrende.
•

Gangveg er sterkt ønsket, da det er
problematisk å gå langs eksisterende
veg. Viser til nestenulykke.

•

Har bussholdeplass på begge sider av
vegen like ved avkjøring til
eiendommen, men disse trenger
oppgradering slik at buss kommer helt
av vegen og det blir etablert busskur
og belysning. Spesielt mørkt og
uoversiktlig på vinteren. De store
trærne langs vegen bør også felles for å
få en lysere korridor. Viser til at
skoleskyss er fleksibel slik at skolebarn
slipper å krysse E39.

•

Er positiv til at det kommer gang- og
sykkelsti her og sier det bør tas hensyn
til nevnte faktorer. Er fleksibel til de
fleste løsninger.

11.2 Merknader ved offentlig ettersyn
Oppsummering av merknader og kommentarer til disse legges til etter at planen har vært
ute til høring og offentlig ettersyn.
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