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Forord
Denne rapporten oppsummerer en konsekvensutredning etter plan- og bygningslovens kapittel
VIIa, § 33-3, for prosjektet Ev 39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen. Den utgjør også
det faglige underlagsmaterialet for en fylkesdelplan for utvikling av tiltaket.
Titakshaver/utbygger er Statens vegvesen, som også har vært ansvarlig for utarbeidelse av
konsekvensutredningen. Utredningsarbeidet er utført i nært samarbeid med de berørte
kommuner samt fylkeskommunale og statlige sektoretater. For noen tema er det utarbeidet
egne delrapporter. Disse foreligger som vedlegg til denne hovedrapporten og inngår som en
del av den samlede konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen er underlagt saksbehandlingsregler gitt i plan- og bygningsloven.
Etter en bred høring der alle interessenter har hatt adgang til å uttale seg, er det ansvarlig
myndighet, i dette tilfelle Vegdirektoratet, som avgjør om utredningsplikten er oppfylt eller
om det er nødvendig med tilleggsutredninger. Når konsekvensutredningen er godkjent vil
Rogaland fylkeskommune kunne godkjenne fylkesdelplanen for prosjektet.
De planfaser som følger etter denne konsekvensutredningen vil bli gjennomført i nært
samarbeid mellom Statens vegvesen, kommunene, fylkeskommunale og statlige sektoretater
og berørte grunneiere. Informasjon om det videre plan- og utredningsarbeid vil bli gitt
fortløpende gjennom hele planprosessen i samsvar med reglene i plan- og bygningsloven og
kommunenes og vegvesenets egen praksis.
Statens vegvesen vil så langt takke de ulike deltakerne i planarbeidet for et godt og
konstruktivt samarbeid. Vi ser fram til et videre hyggelig og godt tverrfaglig samarbeid om
prosjektet.
Stavanger 15. november 2002

Halvor Folgerø
Vegsjef
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Praktiske opplysninger
Spørsmål vedrørende konsekvensutredningen og prosjektet kan rettes til:
Telefon
Seksjonsleder Gunnar Eiterjord
51911348
Overingeniør Bjørn Martin Alsaker 51911413
Senioringeniør Per Einar Lædre
51911542

Telefaks
51911545
51911545
51911545

E-post
gunnar.eiterjord@vegvesen.no
bjorn.alsaker@vegvesen.no
per.ladre@vegvesen.no

Adresse:
Statens vegvesen Rogaland
Postboks 197
4001 Stavanger
Besøksadresse:
Lagårdsveien 80
4000 Stavanger
Kontaktpersoner i kommunene:
Telefon

Telefaks

E-post

Randaberg kommune:
Kommuneplanlegger Leif T. 51414172 51419797 leif.soland@randaberg.kommune.no
Soland
Kvitsøy kommune:
Teknisk sjef Ståle Undheim 51736310 51736301 sundheim@kvitsoy.kommune.no
Bokn kommune:
Teknisk sjef Hans Faye
52752505 52752515 hfaye@bokn.kommune.no

Forside:
Kart:
Foto:

28.11.02

Statens vegvesen, Grafisk senter
Statens vegvesen, Grafisk senter
Origo as, Astrid Norland: side 38, 40, 42, 43
Origo Miljø as, Gunnar Henriksen, side 45
Statens vegvesen Rogaland, Per Einar Lædre: side 10
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1.

Innledning

1.1

Formelt grunnlag for konsekvensutredningen

Plan- og bygningslovens (pbl) bestemmelser om konsekvensutredninger - kapittel VII-a med
tilhørende forskrift - trådte i kraft 1. august 1990. Ny forskrift ble sist fastsatt ved kongelig
resolusjon 21. mai 1999. Denne konsekvensutredning er utarbeidet og behandlet i henhold til
bestemmelsene i ny forskrift.
I vedlegg 1 til forskriften er det listet opp tiltak som alltid skal konsekvensutredes etter
forskriftens § 2, jf. pbl § 33-2, annet ledd, bokstav a. Slike tiltak er bl.a.:
«Vegtiltak:
...
c) Veier med investeringskostnader på mer enn 400 mill. kr over en periode på 8 år eller
kortere.»
For stamveger og nye vegforbindelser er Statens vegvesen tiltakshaver og ansvarlig myndighet
etter bestemmelsene. ”Nye veganlegg” er i denne forbindelse definert som
1) veganlegg som innebærer nedlegging eller sterk reduksjon i behovet for ferjesamband
2) 2) veganlegg som medfører inngrep i områder som ligger mer enn 3 km fra tyngre
tekniske inngrep. I andre tilfeller er planmyndigheten ansvarlig myndighet.
Melding om tiltaket med utkast til utredningsprogram ble utarbeidet i mai 2001 og var til
offentlig ettersyn i perioden 26. mai – 31. august 2001. På grunnlag av høringsuttalelsene ble
endelig utredningsprogram fastsatt av Vegdirektoratet 14. januar 2002.
1.2

Konsekvensutredningens formål

Konsekvensutredningens formål er i ht. pbl § 33-1 «å klargjøre virkninger av et tiltak som kan
ha vesentlige konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn». Det framgår videre at
konsekvensutredningen skal sikre at disse virkningene blir tatt i betraktning under
planleggingen av tiltaket og når det tas stilling til om, og eventuelt på hvilke vilkår, tiltaket
kan gjennomføres.
Konsekvensutredningen vil inngå som et vesentlig grunnlag for beslutning på oversiktsplannivå (fylkesdelplan) etter plan- og bygningsloven.
1.3

Historikk

Den første båten i rute mellom Nord- og Sør-Rogaland som hadde eget bildekk var
”Fjorddrott” som ble satt inn i trafikk på ruta Stavanger-Kopervik-Haugesund i 1939. Etter
krigen, i 1947, ble ”Haugesund” satt inn i ruta. Den hadde plass til 22 biler, og det ble
betraktet som svært romslig på det tidspunkt.
Blant annet som en følge av innføring av et nytt riksvegregulativ for ferjesamband og økte
statlige subsidier ble det gitt tillatelse til å opprette ferjesamband mellom Stavanger og
Skudeneshavn i 1970. Dette sambandet var både kortere og billigere enn det gamle, og bare få
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år etter at det var åpnet ble ruta Stavanger-Kopervik-Haugesund, som var privat drevet, lagt
ned.
Kvitsøy fikk bilførende rutebåt i 1974. I 1975 ble det etablert riksvegferjesamband mellom
Stavanger og Kvitsøy, men først i 1982 fikk sambandet egen bilferje.
I 1978 ble anløpsted i sør for både Skudenes- og Kvitsøysambandet flyttet fra Stavanger
sentrum til Mekjarvik, der det var anlagt ny ferjekai.
I 1992 var det duket for enda en innkorting av ferjestrekningen over fjorden. Da var den
dristige idéen om fastlandsforbindelse for Rennesøy – Rennfast – gjennomført på sørsiden av
fjorden mens Bokn var blitt landfast på nordsiden. Det nye ferjesambandet skulle gå mellom
Mortavika på Rennesøy og Arsvågen på Bokn, og seilingstiden ble redusert til en halv time.
Ideen om prosjektet Ferjefri forbindelse over Boknafjorden – Rogfast – ble lansert i 1985,
men ble først omtalt som prosjekt i kyststamvegutredningen i 1991. Videre ble den omtalt
som prosjekt i stamvegutredningene som ble gjennomført i forkant av Norsk veg- og
vegtrafikkplan 1994-97, Norsk veg- og vegtrafikkplan 1998-2007 og Nasjonal transportplan
2002-2011.
Vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har i
fellesskap presentert ”Vestlandspakken – Strategisk satsing på samferdselsutviklingen i VestNorge”, der E 39 Kyststamvegen blir framhevet som det høyest prioriterte tiltaksområde.
Dette samarbeidet om utvikling av E 39 Kyststamvegen forventes å fortsette, bl.a. med
forpliktelse for de respektive fylker til å følge opp satsingen gjennom konkretisering av
prosjekter i egne fylker. Det var bakgrunnen for Rogaland fylkeskommunes engasjement for å
sette i gang arbeid med konsekvensutredning og utarbeidelse av fylkesdelplan for
Boknafjordkryssingen.
1.4

Utredningsprosess

Rogaland fylkesutvalg vedtok i møte 6. mars 2001 å sette i gang arbeid for å få utarbeidet en
konsekvensutredning og fylkesdelplan for ferjefri kryssing av Boknafjorden. Vedtaket ble
fulgt opp av Statens vegvesen som utarbeidet melding om tiltaket etter pbl § 33-3. Meldingen
med tilhørende forslag til utredningsprogram var utlagt til offentlig ettersyn i perioden 1. juni
– 1. september 2001.
I flg. utredningsprogrammet skulle arbeidet gjennomføres etter et opplegg i to faser:
I fase 1 skulle det utarbeides en grovmasket/overordnet utredning av fire hovedalternativer, jf.
avsnitt 3.3. Utredningen skulle sendes på en begrenset høring, hvoretter ansvarlig myndighet
skulle fastsette hvilke alternativer som skulle undergis fullstendig konsekvensutredning i
fase 2.
Den grove konsekvensutredningen, kalt ”silingsnotat”, forelå og ble sendt på høring til de som
hadde uttalt seg til meldingen om tiltaket og til fylkesmannen og de berørte kommuner
23. januar 2002 med frist for uttalelse 20. mars 2002. Det innkom 17 uttalelser, og det var
bred enighet om at de beskrevne alternativene 1 – Oppgradert ferjetilbud og 2 – Undersjøisk

28.11.02

6

Konsekvensutredning for E 39 Kyststamvegen - Boknafjordkryssingen

tunnel mellom Mekjarvik i Randaberg og Arsvågen på Bokn med arm til Kvitsøy, burde
utredes videre i fase 2.
Dette ble da også fastslått av ansvarlig myndighet – Vegdirektoratet – i brev av 10. mai 2002.
1.5

Organisering, samarbeid og informasjon

Det ble opprettet et prosjektråd for konsekvensutredningen og arbeidet med fylkesdelplanen. I
prosjektrådet, som ble ledet av fylkesordfører Roald G. Bergsaker, deltok representanter for
Rogaland fylkeskommune, involverte kommuner samt LO, NHO og Vegdirektoratet.
Utredningsarbeidet er utført av Statens vegvesen Rogaland, Seksjon for areal- og
transportplanlegging, i nær kontakt med prosjektrådet. Sekretariatet har bestått av:
Seksjonsleder Gunnar Eiterjord,
Overingeniør Bjørn Alsaker,
Senioringeniør Per Einar Lædre.
I tillegg til disse har også øvrig fagkompetanse på vegkontoret bistått i arbeidet.
Eksterne konsulenter er benyttet for utredning av enkelte tema:
Landskapsanalyse:
Origo AS
Natur og naturressurser:
Origo Miljø AS
Geologi:
Vegdirektoratet, Geomap, SINTEF
Sikkerhet:
Vegdirektoratet, SINTEF Bygg og miljø
Utredningsarbeidet er gjennomført i nært samarbeid med Randaberg, Kvitsøy og Bokn
kommuner, samt statlige, fylkeskommunale og kommunale sektoretater og andre som er
direkte eller indirekte berørt av tiltaket. I utredningsarbeidets fase 1 deltok også kommunene
Karmøy, Haugesund og Tysvær aktivt i arbeidet.
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2.

Sentrale forutsetninger

2.1
Begrunnelse for
tiltaket
I sin innstilling til Nasjonal
transportplan 2002-2011
skrev Stortingets
samferdselskomité:
”Transport bidrar til å
skape markeder og
muligheter. Transport er
derfor et helt avgjørende
element i næringspolitikken.
En næringspolitikk som ikke
har transport som sentralt
element, vil mislykkes.
Særlig viktig er det å satse
på utbygging av
transportinfrastruktur i
Norge hvor avstandene er
store innenlands og til
viktige eksportmarkeder.”
E 39 Kyststamvegen
mellom Kristiansand og Trondheim inngår i landets overordnede transportnettverk slik dette
er definert i Nasjonal transportplan 2002-2011 og senere revisjoner. Den har en lengde på
rundt 1 000 km, en sjuendedel av det totale stamvegnettet. Vegen er imidlertid lite utviklet og
bidrar i hovedsak til å knytte sammen naboregioner. I Nasjonal transportplan 2002-2011 er
derfor utvikling av E 39 Kyststamvegen framhevet som et strategisk grep for å skape en sterk
region på Vestlandet.
Som følge av kyststamvegens svakt
utviklede standard blir unødvendig
mye trafikk ført østover og inn på et
presset transportsystem rundt Oslo og
videre sørover. Gode samband
mellom Vest- og Østlandet skal ikke
undervurderes, men det ligger store
uforløste transportgevinster i å utvikle
E 39 Kyststamvegen. En døgnåpen
stamveg med god framkommelighet
og høyt sikkerhetsnivå vil også
medvirke til å knytte tettere bånd
mellom vestlandsfylkene og sammen
med utvikling av havnene og
sjøtransporten gjøre landsdelen
mindre transportavhengig av
Østlandsområdet.
28.11.02
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De internasjonale transportkorridorene langs Vestlandskysten er begge ledd i korridorene
West Link og Northern Maritime Corridor (NMC), som er betegnelsen på to hovedkorridorer
mot Europa, korridorer som er svært viktige for Vestlandets eksportrettede næringsliv.
Valg av løsning for framtidig kryssing av Boknafjorden må således i utgangspunktet betraktes
i et ”Vestlandsperspektiv”. E 39 Kyststamvegen har lenge vært sett på som et overordnet ledd
i strategien for å utvikle en effektiv nord-sør-trafikk mellom tyngdepunktene på Vestlandet, og
å utvikle landsdelens kontakt med kontinentet. E 39 Kyststamvegen er derfor et prioritert
gjennomgående vegsystem for alle vestlandsfylkene. I samspill med havneknutepunktene
langs kysten er E 39 Kyststamvegen sett på som en av bærebjelkene til en framtidig
økonomisk utvikling både for landsdelen og for landet.
På lang sikt vil dessuten tiltaket – sammen med flere tiltak på stamveg E 134 – bidra til
utvikling av en alternativ rute mellom Nord-Jæren og Østlandet som kan bli inntil 120 km
kortere enn dagens rute langs E 39.
Regionalt vil et oppgradert ferjetilbud gi et bedre tilbud til trafikantene, men det vil ikke
fjerne de grunnleggende hindringer for en effektiv transportløsning som ethvert ferjesamband
representerer. En ferjefri forbindelse over Boknafjorden, derimot, vil knytte Nord- og MidtRogaland betydelig bedre sammen enn hva som er tilfelle i dagens situasjon:
•
•
•
•

Med Kårstø som utgangspunkt vil det innenfor en reisetid på 1 time være i overkant av
310 000 personer, 230 000 på Jæren og 80 000 i Nord-Rogaland/Sunnhordland.
Reisetiden mellom Haugesund og Stavanger, som i dag er på rundt 1 time og 45
minutter, vil reduseres til rundt 1 time når også Rv 47 T-forbindelsen (vedtatt av
Stortinget 15. februar 2001) er realisert.
Reisetiden mellom Kopervik og Stavanger (over Boknafjorden), som i dag er på rundt
2 timer, vil reduseres til rundt 1 time når også Rv 47 T-forbindelsen er realisert.
Reisetiden mellom Kvitsøy og Stavanger, som i dag er på rundt 1 time, vil reduseres til
rundt 25 minutter.

Dette innebærer at de sentrale tettstedsområdene i Nord- og Midt-Rogaland langt på veg kan
bli et felles bo- og arbeidsmarked. Gode kommunikasjoner mellom store næringsområder på
Haugalandet/Sunnhordland og Nord-Jæren vil dessuten kunne gi positive ringvirkninger for
begge områder.
En undersjøisk tunnel mellom Mekjarvik og Arsvågen vil av naturgitte årsaker gå via Kvitsøy.
En kombinert ventilasjonstunnel og tilknytning mot Kvitsøy vil gi øysamfunnet ferjefri
fastlandsforbindelse. Den faste forbindelse vil dermed erstatte både Boknafjordsambandet og
Kvitsøysambandet (Skudenessambandet er forutsatt lagt ned som riksvegferjesamband når Rv
47 T-forbindelsen åpnes for trafikk) og spare samfunnet for betydelige årlige driftsutgifter og
ferjesubsidier.
2.2

Problembeskrivelse

Fra 1993, det første hele året der Boknafjordsambandet var etablert mellom Mortavika og
Arsvågen, har trafikkøkningen på sambandet vært i gjennomsnitt 6,5 % pr. år. Problemene
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med oversitting1 har økt tilsvarende - i 2001 var oversittingsprosenten på hele 8,4 % (nasjonalt
mål = 2 %) og medførte et årlig økonomisk tap for trafikantene på ca. 6 mill. kr. Dette er ikke
akseptabelt for næringsliv og øvrige brukere av sambandet.
I 2001 ble det fraktet gjennomsnittlig 2 400
kjøretøy i døgnet over Boknafjorden,
Skudenesfjorden og Kvitsøyfjorden, fordelt
med 2 150 kjøretøy på sambandet
Mortavika-Arsvågen, 150 på sambandet
Mekjarvik-Skudeneshavn og 100 på
sambandet Mekjarvik-Kvitsøy. Fra medio
2001 ble de to sistnevnte samband slått
sammen til ett med 8 daglige seilinger på
Kvitsøy og 4 daglige seilinger på
Skudeneshavn. Samlet antall personreiser
over fjordene var i overkant av 6 200 pr.
døgn (inkl. hurtigbåtpassasjerer).
Ut fra Mekjarvik

Spesielt for næringslivet er det viktig med
stabil og døgnåpen forbindelse over Boknafjorden. Dagens ferjetilbud vurderes derfor som en
utilfredsstillende og lite framtidsrettet løsning.
2.3

Mål

Langsiktige mål for Statens vegvesen
Av St. meld. nr. 32 (1995-96) Om grunnlaget for samferdselspolitikken framgår det at det skal
sikres god framkommelighet og lavest mulig transportkostnader i alle deler av landet. Dette
skal skje samtidig som hensynet til sikkerhet, et godt miljø og biologisk mangfold blir
ivaretatt.
Vegplanleggingen har til hensikt å bidra til å løse samfunnets behov for vegtransport, som
igjen er et virkemiddel for å nå generelle samfunnsmål som økonomisk vekst, høy
sysselsetting, robuste bo- og arbeidsmarkedsregioner mv. Nasjonale mål, slik disse er trukket
opp i stortingsdokumenter, setter også rammer for vegplanleggingen. Innenfor disse rammer
har Statens vegvesen formulert sin Visjon år 2010 - en visjon som bl.a. gjelder som
rammebetingelse for etatens utredningsarbeid:
∗ Landet er bundet sammen på en miljøvennlig, trygg og effektiv måte
∗ Vi bidrar til trivelige og levedyktige lokalsamfunn
∗ Det er enkelt, og det gir positive opplevelser å være trafikant
∗ Vi er verdsatt som en konkurransedyktig og kreativ etat
∗ Vårt arbeid er preget av respekt og omtanke for medmennesker

1

Andel kjøretøy som pga. kapasitetsproblemer står igjen på ferjekaia når ferja går
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Bærekraftig utvikling/miljø
Bærekraftig utvikling er definert som en utvikling som tilfredsstiller behovene til dagens
generasjon uten å ødelegge mulighetene for at kommende generasjoner får dekket sine behov.
Målet om en bærekraftig utvikling legger premisser for den økonomiske veksten. Det betyr
blant annet at det må stilles krav til den måten vi bygger ut samfunnet på. Samtidig som vi må
sikre befolkningens og næringslivets interesser for en effektiv utbygging, må vi sørge for at
rammevilkårene er slik at vi skaper gode utbyggingsmønstre i et langsiktig tidsperspektiv.
Planleggingens horisont bør således være mange tiår. Dette er viktig å ha i minne når store
infrastrukturtiltak, som for eksempel større vegprosjekt, skal planlegges. Det er ikke gitt at
dagens mobilitet er forenlig med de krav en bærekraftig utvikling stiller.
Statens vegvesen har et sektoransvar når det gjelder miljø knyttet til veg- og vegtrafikk. For å
ivareta dette ansvaret er det definert følgende langsiktige mål for miljø:
∗ Veg- og vegtrafikkens energiforbruk og bidrag til forurensning skal reduseres.
∗ Personer som bor eller oppholder seg ved riks- og fylkesveger skal ha et helsemessig
akseptabelt luftforurensnings- og støynivå.
∗ Større sammenhengende naturområder og verdifulle strandsoner bør bevares.
∗ Kulturhistorisk viktige miljøer, spesielt bymiljøer og boligområder, skal ikke forringes.
∗ Vegen, trafikken og fartsnivået skal tilpasses vegens omgivelser. Vegen skal ha høg
arkitektonisk kvalitet.
På bakgrunn av de miljømessige problemer vi i dag har, samt Statens vegvesens langsiktige
mål, står vi ovenfor betydelige utfordringer mht. å sikre en bærekraftig utvikling.
2.4

Forhold til annen planlegging

Nasjonale føringer
St. meld. nr. 46 (1999-2000) – Nasjonal transportplan 2002-2011
Arbeidet med Nasjonal transportplan 2002-2011 ble påbegynt våren 1998, og planen ble
behandlet av Stortinget 15. februar 2001. I stamvegutredningen som ble utført i arbeidets
innledningsfase er E 39 Rogfast omtalt som prosjekt, og i stortingsmeldingen blir utvikling av
E 39 Kyststamvegen framhevet som et strategisk grep for å skape en sterk region i VestNorge.
I etterkant av Stortingets behandling av Nasjonal transportplan 2002-2011 har hver av de
statlige transportetatene utarbeidet fylkesvise handlingsprogram innenfor planens rammer.
Fylkestinget sluttet seg i hovedsak til vegsjefens forslag til handlingsprogram for Statens
vegvesen i møte 20. juni 2001. I programmet er E 39 Rogfast oppført som et aktuelt
planleggingsprosjekt i perioden 2002-2005.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen
Viktige føringer og nasjonale mål for barn og unges oppvekstvilkår er gitt i retningslinjene.
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Regionale føringer
Vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland har i
fellesskap presentert ”Vestlandet – Strategiske analysar for Nasjonal transportplan 20062015”. Også her blir behovet for bedre nord-sør forbindelse i form av utvikling og
standardheving av E 39 Kyststamvegen framhevet som et viktig strategisk grep for å skape en
sterk Vestlandsregion.
Fylkesplan for Rogaland
Fylkesplanen ble vedtatt av fylkestinget 10. oktober 1995. Her er hovedmålene for
samferdselspolitikken i Rogaland trukket opp. Bl.a. skal transporttilbudet bidra til:
•
•

utvikling av en helhetlig transportpolitikk, reduksjon av det totale transporttilbudet og
utvikle gode forbindelser mellom ulike transportformer.
å gi en tilfredsstillende gjennomføring av person- og godstransport i fylket slik at dette
skjer med høy kvalitet og på en sikker, miljøvennlig og samfunnsøkonomisk rasjonell
måte.

Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2002-2011
Fylkesdelplanen ble utarbeidet i 1999, vedtatt av fylkestinget 11. januar 2000 og godkjent av
Miljøverndepartementet 4. juli 2001. Planen tar utgangspunkt i Fylkesplan for Rogaland og
Nasjonal transportplan 2002-2011 – Utfordringsdokument for Rogaland.
Overordnede mål for samferdsel i Fylkesplan for Rogaland og utvikling av transportkorridorer
i Nasjonal transportplan 2002-2011 er i hovedsak sammenfallende og er formulert slik i
Fylkesdelplan for samferdsel:
•

I transportkorridorene skal det legges til rette for at person- og godstransport kan skje
på en effektiv, miljøvennlig, sikker og samfunnsøkonomisk forsvarlig måte.

Fylkesdelplanen skal revideres som et ledd i utarbeidelsen av Nasjonal transportplan 20062015.
Strategisk analyse – Rogaland
I Rogaland fylkeskommunes innspill til arbeidet med Nasjonal transportplan 2006-2015
framheves utvikling av stamvegnettet som en hovedstrategi for utviklingen av et helhetlig og
samordnet transportsystem. Som et sentralt prosjekt i så måte pekes det spesielt på ferjefri
forbindelse over Boknafjorden – Rogfast.
Kommuneplaner
Ferjefri forbindelse over Boknafjorden er ikke spesifikt omtalt i kommuneplanene for de
berørte kommuner.
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2.5

Metode

Statens vegvesens Håndbok 140 - Konsekvensanalyser - ligger til grunn for
konsekvensutredningen. Håndboka gir metodikk for beregning/vurdering av både prissatte og
ikke-prissatte konsekvenser av vegtiltak. Metodikken er forskjellig for de to konsekvenstyper.
Når det gjelder prissatte konsekvenser - hovedsakelig innen kategoriene framkommelighet,
trafikksikkerhet, miljø og områdemessige forhold - er disse beregnet i EDB-programmet
EFFEKT. Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser - hovedsakelig innen kategoriene miljø og
naturressurser - er foretatt på grunnlag av verdi og omfang.
Prosjektkostnadene er kvalitetsikret ved hjelp av ANSLAG-metoden – Statens vegvesens
metode for utarbeidelse av et kvalitetsikret kostnadsoverslag. Kostnadsoverslagene for de
enkelte alternativer ligger således innenfor en usikkerhet på maks +/- 25 %.
Prinsipper for vurdering av prissatte konsekvenser (kap. 5)
EFFEKT er et EDB-verktøy som beregner samfunnsøkonomiske kostnader for viktige forhold
ved utbygging av et vegprosjekt. Det er et hjelpemiddel i arbeidet med konsekvensutredninger, og omfatter de prissatte konsekvenser av et tiltak. Resultatene gir ingen komplett
analyse, og må ikke brukes ukritisk.
Det beregnes effekter og kostnader for viktige enkeltkonsekvenser, både for opprettholdelse
av dagens situasjon (0-alternativet) og for hvert utbyggingsalternativ. Konsekvensen regnes
som endringen i kostnader fra eksisterende til planlagt situasjon. De enkelte konsekvensene
kan regnes i sine egne enheter og omregnet til kroner (for de som kan verdsettes i kroner).
Prinsipper for vurdering av ikke-prissatte konsekvenser (kap. 6, 7 og 8)
Det bærende prinsipp for å komme fram til en vurdering av de ikke-prissatte konsekvenser av
et tiltak er en systematisk gjennomgang av:
1. verdi, uttrykt gjennom tilstand, egenskaper og utviklingstrekk for vedkommende tema, og
etter skalaen liten – middels - stor;
2. omfang, det vil si hvor store endringer tiltaket kan medføre for vedkommende tema,
kategorisert etter skalaen: stort negativt – middels negativt – lite/intet – middels positivt –
stort positivt;
3. konsekvens, som fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte områders verdi
(1) med opplysninger om omfanget (2) av endringene.
Grunnlaget for å fastsette verdi langs skalaen stor – liten er skjønnsmessig. Det samme gjelder
grunnlaget for å kategorisere endringers omfang.
Verdiskalaen for konsekvens har ni trinn, fra meget stor negativ konsekvens til meget stor
positiv konsekvens. Ved vurdering av konsekvensers betydning i det følgende blir skalaens
verdier uttrykt slik:
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+
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Videre plan- og behandlingsprosess

Konsekvensutredningen blir lagt ut til offentlig ettersyn og sendes berørte myndigheter og
interesseorganisasjoner til uttalelse. I høringsperioden vil det bli holdt offentlig møte om
utredningen og tiltaket.
Etter at høringsuttalelsene er gjennomgått avgjør Vegdirektoratet som ansvarlig myndighet om
kravet til konsekvensutredning er oppfylt eller om det avdekkes nye forhold som kan ha
vesentlig betydning for tiltakets virkninger på miljø, naturressurser eller samfunn. I så fall kan
myndigheten kreve tilleggsutredninger.
Rogaland fylkeskommune er planmyndighet for fylkesdelplanen, og vil kunne godkjenne
denne når konsekvensutredningen er godkjent av Vegdirektoratet.
Aktivitet:
Konsekvensutredning
Fylkesdelplan
Planbehandling
Reguleringsplan og
planbehandling
Mulig detaljprosjekt.
Mulig gjennomføring
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3.

Beskrivelse av alternativene

3.1

Referansealternativet

Referansealternativet – ”0-alternativet” – utgjør
sammenligningsalternativet når effekter og
konsekvenser av de øvrige alternativene vurderes
og sammenstilles.
Planleggingen av tiltaket tar utgangspunkt i
situasjonen slik den var ved utgangen av 2000,
men legger til grunn av Rv 47 T-forbindelsen blir
åpnet og Skudenessambandet blir nedlagt i ht.
forutsetningene i St. prp. nr. 72 (1999-2000). Vi
vil da ha to gjenværende ferjesamband,
Boknafjordsambandet og Kvitsøysambandet.
Investeringskostnader for en ny konvensjonell
ferje i Boknafjordsambandet er anslått til 150 mill.
kr. I sambandet er det 3 ferjer som må skiftes ut i
løpet av en 25-års periode. Det betyr at det må
foretas investeringer i størrelsesorden 150 mill. kr
hvert 8 år. I tillegg kommer kostnadene ved
utskifting av ferja som trafikkerer Kvitsøysambandet, 50 mill. kr hvert 25 år. Med to nye
ferjer i åpningsåret – en i Boknafjordsambandet og
ferja i Kvitsøysambandet - og jevn utskifting i 25årsperioden vil diskontert nåverdi av
investeringene ligge i størrelsesorden 334 mill. kr.
I de samfunnsøkonomiske beregningene er
imidlertid kapitalkostnadene medtatt i drifts- og
vedlikeholdskostnadene.
3.2

Alternativene

Alternativ 1 – Oppgradert ferjetilbud
Utgangspunktet er situasjonen etter 2007, som beskrevet for referansealternativet. Alternativet
er altså likt referansealternativet når det gjelder infrastrukturen, men innebærer i tillegg en
samlet oppgradering av Kvitsøy- og Boknafjordsambandet. Alternativet innebærer ingen
veginvesteringer ut over investeringene for Rv 47 T-forbindelsen.
I alternativ 1 er det lagt til grunn at det benyttes gassferjer i begge samband fra og med
åpningsåret. Det forutsettes at disse har 16 knops marsjfart. For Boknafjordsambandet er det
videre lagt til grunn at det blir gjennomført 6 rundturer mer enn i dag, og at kapasiteten på
ferjene økes fra dagens 120/140 til 170 pbe. For Kvitsøysambandet er det lagt til grunn at det
gjennomføres 2 rundturer mer enn i referansealternativet, og at ferjekapasiteten settes til 40
pbe.
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Investeringskostnader for en ny gassferje i Boknafjordsambandet er anslått til 175 mill. kr. I
sambandet er det totalt 3 ferjer som må skiftes ut i løpet av en 25-års periode. Det betyr at det
må foretas investeringer i størrelsesorden 175 mill. kr hvert 8 år. I tillegg kommer kostnadene
ved utskifting av ferja som trafikkerer Kvitsøysambandet, 60 mill. kr hvert 25 år. Med to nye
ferjer i åpningsåret – en i
Boknafjordsambandet og ferja i
Prosjektkostnad
Alternativ 1
Kvitsøysambandet - og jevn utskifting i 25(mill. 2002-kr)
årsperioden vil diskontert nåverdi av
Oppgradert ferjetilbud
20
investeringene utgjøre 390 mill. kr. Som for
referansealternativet er kapitalkostnadene
medtatt i drifts- og vedlikeholdskostnadene. Alternativet vil imidlertid medføre infrastrukturinvesteringer i ferjeleiene, anslagsvis 20 mill. kr, som følge av større ferjer.
Alternativ 2 – Undersjøisk tunnel mellom
Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy Rogfast
Alternativet innebærer kryssing av Boknafjorden2
med en undersjøisk tunnel med lengde 22,7 – 24,2
km mellom Randaberg på Nord-Jæren og Bokn i
Nord-Rogaland, med en 2,1 km lang tunnelarm til
Kvitsøy. Hovedtunnelen planlegges med ett løp
med 3 kjørefelt i bratte partier og 2 kjørefelt i
horisontale partier, mens tunnelen til Kvitsøy
planlegges som 1-løps tunnel med to kjørefelt.
I Randaberg er det utredet a) en korridor for ny
veg fra eksisterende ferjekai til tunnelpåhugg ca. 1
km nord for denne og b) en løsning hvor
tunnelpåhugget blir felles med eksisterende
tunnelpåhugg for Rennfast. På Kvitsøy er det
utredet tre alternative tunnelpåhugg: a) Nordbø, b)
Langøy og c) Krossøy, mens det på Bokn er
utredet to alternative tunnelpåhugg: a) Arsvågen
øst og b) Arsvågen vest.
Prosjektkostnaden er i størrelsesorden 2,6 mrd. kr,
uavhengig av valgte underalternativer.
Alternativ 2
Undersjøisk tunnel
Randaberg-Bokn (1 løp)

2

Prosjektkostnad
(mill. 2002-kr)
2 580

For enkelhets skyld brukes bare Boknafjorden i beskrivelsene selv om også Kvitsøyfjorden krysses.
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Alternative tunnelpåhugg
Randaberg
Alternativ a)
Korridor for ny veg fra eksisterende
ferjekai til nytt tunnelpåhugg
Alternativ b)
Felles tunnelpåhugg med Rennfast

Kvitsøy
Alternativ a) Nordbø
Alternativ b) Langøy
Alternativ c) Krossøy

Bokn
Alternativ a) Arsvågen øst
Alternativ b) Arsvågen vest
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3.3

Andre vurderte alternativer

Bakgrunn og dybdeinformasjon:
”Silingsnotat”, Januar 2002

Generelt
I meldingen om konsekvensutredning var det omtalt flere andre mulige utbyggingsstrategier.
Det var forutsetningen at samtlige alternativer skulle undergis en grovmasket/overordnet
utredning med tanke på å redusere antall alternativer som skulle undergis fullstendig
konsekvensutredning iht. reglene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter.
I alternativsøkingen har det blitt klart at andre alternativer enn de som er omtalt i avsnitt 3.2
ikke var aktuelle for en fullstendig konsekvensutredning. De øvrige alternativene som ble
vurdert i den grovmaskede/overordnede utredningen er gitt en kort omtale nedenfor.
Det har heller ikke vært aktuelt å utvide undersøkelsesområdet til å omfatte tiltak på
eksisterende stamveg. Slike tiltak må vurderes i de ordinære stamvegutredningene. De
alternative løsningene for Boknafjordkryssingen medfører i seg selv ikke trafikkendringer av
en slik størrelsesorden at slike tiltak vil være påkrevd.
Alternativ 3 – Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med armer til Kvitsøy og
Karmøy
Alternativet omfattet en undersjøisk tunnel med lengde ca 22,5-23 km under Boknafjorden
mellom Mekjarvik og Arsvågen med en 1,8 km lang kombinert tunnelarm/ventilasjonssjakt til
Kvitsøy og en 11-12 km lang tunnelarm til Karmøy.
Alternativet innebar investeringskostnader i størrelsesorden 3,8 mrd. 2001-kr for 1-løps tunnel
for hovedløpet.
Alternativet var samfunnsøkonomisk ulønnsomt med en NN/K-brøk (jf. avsnitt 5.3) på –0,2.
Videre hadde det en investeringskostnad som var 36 % høyere enn for alternativ 2.
Alternativet hadde imidlertid ikke større trafikkgrunnlag enn alternativ 2, slik at
bompengegrunnlaget ville blitt den samme og ekstrakostnaden måtte dekkes enten ved
forhøyede bompengesatser eller over statlige budsjetter. Dette innebar at alternativet vanskelig
kunne la seg realisere.
Alternativ 4 – Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Karmøy med arm til Kvitsøy
samt flytting av E 39 Kyststamvegen
Alternativet omfattet en undersjøisk tunnel med lengde 28,8 km mellom Mekjarvik og
Karmøy med en tunnelarm/ventilasjonssjakt med lengde 1,8 km til Kvitsøy.
Underalternativ 4a – flytting av E 39 Kyststamvegen til Karmøy og videre langs Rv 47 Tforbindelsen
I dette alternativet ville dagens Kyststamvegtrasè måtte flyttes vestover til Karmøy. Dette
innebar behov for 15 – 16 km ny veg over Karmøy, fra tunnelpåhugget nord for Skudeneshavn
til Eide. Mellom Eide og Håvik måtte eksisterende Rv 47 utbygges til 4-felts veg. Fra Håvik
til Mjåsund (E 39 Kyststamvegen) ville traséen følge Rv 47 T-forbindelsen.
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Alternativet innebar investeringskostnader i størrelsesorden 3 mrd. 2001-kr for 1-løps tunnel
for hovedløpet.
Alternativet var ”på grensen” til å være samfunnsøkonomisk lønnsomt (NN/K=0). Imidlertid
hadde det en investeringskostnad som var 43 % høyere enn for alternativ 2. Samtidig hadde
alternativet ikke større trafikkgrunnlag enn alternativ 2, slik at bompengegrunnlaget ville blitt
den samme og ekstrakostnaden måtte dekkes enten ved forhøyede bompengesatser eller over
statlige budsjetter. Dette innebar at alternativet vanskelig kunne la seg realisere.
Underalternativ 4b – flytting av E 39 Kyststamvegen til Karmøy og videre forbi Haugesund
I dette alternativet ble kyststamvegtrasèen også flyttet vestover til Karmøy. Dette innebar
behov for 15 – 16 km ny veg over Karmøy fra tunnelpåhugget nord for Skudeneshavn til Eide.
Mellom Eide og Håvik måtte eksisterende Rv 47 utbygges til 4-felts veg. Fra Håvik fulgte
stamvegen Rv 47 T-forbindelsen til Fosen, videre til Raglamyr/E 134 og herfra gjennom
tunneler og som veg i dagen øst for Haugesund til Rv 47 nord for Haugesund. Alternativet
ville også krevd opprusting av dagens Rv 47 nord for Haugesund til dagens kyststamvegtrasè i
Sveio.
Alternativet innebar investeringskostnader i størrelsesorden 4,5 mrd. 2001-kr for 1-løps tunnel
for hovedløpet.
Alternativet var samfunnsøkonomisk ulønnsomt med en NN/K-brøk på –0,1. Videre hadde
det en investeringskostnad som var 54 % høyere enn for alternativ 2. Samtidig hadde
alternativet ikke større trafikkgrunnlag enn alternativ 2, slik at bompengegrunnlaget ville blitt
den samme og ekstrakostnaden måtte dekkes enten ved forhøyede bompengesatser eller over
statlige budsjetter. Dette innebar at alternativet vanskelig kunne la seg realisere.
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4.

Trafikkforhold

4.1

Dagens situasjon

Bakgrunn og dybdeinformasjon:
Delutredning trafikk – Del 1 –
Reisevaneundersøkelse 14. mai 2001

Transportsystemet
Skal en foreta en reise som innebærer kryssing av Kvitsøy-, Skudenes- eller Boknafjorden, er
mulighetene både med hensyn til valg av reisemiddel og reiserute flere.
Velger en hurtigbåt, går det rute mellom Stavanger og Bergen med anløp innenfor prosjektets
influensområde i Føresvik, Kopervik og Haugesund. Det går også en pendlerrute mellom
Kvitsøy og Stavanger.
Det er to ferjesamband mellom Sør- og Nord-Rogaland:
•
•

Mortavika-Arsvågen (Stamvegsamband)
Mekjarvik-Kvitsøy-Skudeneshavn (Riksvegsamband)

Kombinasjonen buss/ferje er det som
regel mulig å benytte, og det går faste
bussruter med 2 timers frekvens mellom
Stavanger og Haugesund, Stord og
Bergen.
Hovedtrekkene i transportsystemet slik
det framtrer i dag, har bestått siden
1993. Det var første hele året der
ferjesambandet over Boknafjorden
hadde søndre anløp i Mortavika på
Rennesøy. 1993 er derfor brukt som
basisår ved beskrivelse av
utviklingstrekk.
Til sammen foretas det rundt 100
ferjeturer og 10 hurtigbåtturer på Kvitsøy-, Skudenes- og Boknafjorden en vanlig hverdag i
2002.
Hovedvegen i nord-sør-aksen er E 39 Kyststamvegen, mens Rv 521 og Rv 47 inngår som
sentrale for trafikk mellom Nord-Jæren og henholdsvis Kvitsøy og Karmøy.
Kvitsøy- og Skudenessambandet
Ferjesambandet over Kvitsøyfjorden ble fram til sommeren 2001 betjent av en egen ferje, og
hadde åtte avganger i hver retning. Ferjesambandet over Skudenesfjorden ble fram til
sommeren 2001 også betjent av en egen ferje, og hadde seks avganger i hver retning.
Dette ble imidlertid endret sommeren 2001, da det ble satt inn en ny ferje som betjener begge
samband. I den nye situasjonen er antall avganger mellom Mekjarvik og Kvitsøy fortsatt åtte,
mens antall avganger mellom Mekjarvik og Skudeneshavn er redusert til fire i hver retning.
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Seilingstiden mellom Mekjarvik og Kvitsøy er ca 30 minutter og mellom Mekjarvik og
Skudeneshavn ca. 85 minutter.
Innsamling av reisevanedata ble foretatt før sommeren 2001, og trafikkanalysene tar
utgangspunkt i situasjonen slik den var på det tidspunktet.
Boknafjordsambandet
Sambandet er det sørligste ferjesambandet på E 39 Kyststamvegen.
Sambandet ble etablert mellom Mortavika og Arsvågen i 1992. Det trafikkeres nå med tre
ferjer med 20 minutters frekvens på dagtid og noe lavere frekvens på kvelds- og nattetid.
Seilingstiden er ca 30 minutter.
Kystbussen
Kystbussen mellom Stavanger og Bergen har inntil 8 daglige avganger i hver retning. Av disse
er 2 direkteruter med få stopp underveis. Bussen går innom de større tettstedene langs ruta, så
som Aksdal, Haugesund, Sveio sentrum, Leirvik og Os. I tillegg er det egne avganger mellom
Stavanger og Haugesund (og mellom Haugesund og Bergen).
Hurtigbåtsambandet Stavanger-Bergen
Innenfor prosjektets influensområde anløper hurtigbåten mellom Stavanger og Bergen både
Føresvik (Bokn), Kopervik (Karmøy) og Haugesund, og har således også betydning for
persontrafikken mellom Nord-Jæren og Nord-Rogaland.
Nåværende rutemønster, fire avganger i hver retning, ble etablert kort tid før reisevaneundersøkelsen ble gjennomført.
Hurtigbåtsambandet Stavanger-Kvitsøy
Hurtigbåtsambandet mellom Stavanger og Kvitsøy er et typisk pendlersamband hvor det kun
er en avgang i hver retning om hverdagene. Det går båt fra Kvitsøy til Stavanger om morgenen
med retur om ettermiddagen.
Kyststamvegen E 39
Standarden på vegen mellom kryss med Rv 521 og Mortavika ferjekai – den strekning som
erstattes av alternativ 2 - er definert som tilfredsstillende.
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Transportvolum
Kjøretøy
I 2001 ble det fraktet 871 400 kjøretøy
på Kvitsøy-, Skudenes- og
Boknafjorden. 89 % av disse ble fraktet
på sambandet Mortavika-Arsvågen, 6
% på Skudenesferja og 4 % på
Kvitsøyferja. Til sammen var det en
trafikkøkning på 48 % fra 1993, noe
som tilsvarer en gjennomsnittlig årlig
økning på 5,8 %.
Tungtrafikken økte i samme tidsrom
relativt mindre enn den totale trafikken,
noe som gjorde at tungtrafikkens
relative andel av totaltrafikken sank fra
10,4 % i 1993 til 10,1 % i 2001.
Personer
Samlet antall personreiser (inkl.
bilførere) over fjordene steg fra 1,67
mill. reisende i 1993 til 2,26 mill.
reisende i 2001. Det gir en økning på
36,2 %, i gjennomsnitt 4,5 % årlig. Av
den samlede persontrafikk sto ferjene
for 83 % i 1993 og 90 % i 2001, mens
hurtigbåtenes andel endret seg
tilsvarende. Fram til og med 1997 var
forholdet mellom ferjenes og
hurtigbåtenes andel av persontrafikken
nokså konstant. Fra 1998 begynte
ferjenes relative andel å øke, en tendens
som har forsterket seg betydelig fram
tom. 2001. Spesielt har persontrafikken
med buss (og ferje) over Boknafjorden
hatt sterk økning.
Gods
Med de tre ferjesambandene fraktes det
årlig 318 000 tonn gods på bil3. Av
dette går 91 % over
Boknafjordsambandet, 6 % over
Skudenessambandet og 3 % over
Kvitsøysambandet.

3

Trafikkfordeling 2001
100 %
90 %
80 %
70 %
60 %
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
0%
Boknafjorden

Kvitsøy

Skudenes

Sam let fjordkryssing
0

500000

1000000

1500000

2000000

2500000

Kjøretøyer
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Personer
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Godstransport over sam bandene

MortavikaArsvågen

MekjarvikSkudeneshavn

MekjarvikKvitsøy
0

500 00

10 000 0

15000 0 20 000 0 2 50 000 300 000 3500 00

Rapport: Godstransport i Rogaland. Statens vegvesen Rogaland, 1999.

28.11.02

22

Konsekvensutredning for E 39 Kyststamvegen - Boknafjordkryssingen

Døgntrafikk
Uttrykt i årsdøgntrafikk og fordelt på de enkelte samband er trafikkvolumet (avrundet, 2001):
Samband
Boknafjordsambandet
Skudenessambandet
Kvitsøysambandet
H.b. Stavanger-Kvitsøy
H.b. Stavanger-Bergen
Samlet

Kjøretøy
Personer
Gods (tonn)
ÅDT
Andel Døgntrafikk Andel Døgntrafikk Andel
2 100
89 %
4 900
78 %
800
91 %
150
6%
500
8%
50
6%
100
4%
300
5%
25
3%
35*
1%
550
9%
2 350
100 %
6 250
100 %
875
100 %

* Yrkesdøgntrafikk

OD-mønster
Det er stor variasjon mellom sonerelasjonene for de ulike
sambandene. For eksempel er 93 % av reisene med
Kvitsøyferja reiser mellom Kvitsøy og Nord-Jæren og 87
% av reisene med Skudenesferja har sitt start- eller
endepunkt på Karmøy – flest i området sør for
Ferkingstad. På det dominerende Boknafjordsambandet er
imidlertid spredningen på de ulike soner større, med
sterkest relasjoner mellom Nord-Jæren og Haugesund der
41 % av trafikken går.
Betrakter vi den samlede fjordkryssing, framstår NordJæren som den dominerende sonen der 78 % av trafikken
skal til eller fra. I nord er Haugesund viktigste sone, men
også trafikken rettet mot områdene nord for Aksdal, mot
Bergen, er betydelig.
Kjøretøytrafikken og persontrafikken fordeler seg likt på
sonene.
Reiseformål
Av den samlede fjordkryssingen utgjør
32 % næringsreiser, 17 % reiser til/fra
arbeid/ skole og 51 % fritidsreiser og
andre reiser.
Den relative andel næringsreiser er
tilnærmet lik for alle ferjesambandene
og hurtigbåtsambandet StavangerBergen (30-35 %), mens andelen på
hurtigbåtsambandet Stavanger-Kvitsøy
er hele 43 %. Dette sambandet har
også høyest relative andel reisende
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32 %
Yrkestransport/reise i
arbeid
Reise til/fra
arbeid/skole

51 %

Fritidsreiser/annet

17 %
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til/fra arbeid/skole, 47 %, mens denne type reise varierer mellom 15 %
(Boknafjordsambandet) og 22 % (Kvitsøysambandet) blant de øvrige. Andelen
fritidsreiser/andre reiser er høyest på Boknafjordsambandet (53 %) og lavest på
Kvitsøysambandet (46 %).
Årsvariasjon
Biltrafikk
Prosentvis er det stor variasjon mellom
de ulike ferjesamband når det gjelder
fordeling av trafikken over året. Mens
Kvitsøysambandet har liten variasjon i
trafikkfordelingen over året, fra 7 % i
de lavest trafikkerte måneder til 10 % i
juli, varierer trafikkfordelingen på
Skudenessambandet fra 5 % i de lavest
trafikkerte måneder til 15 % i juli. Det
henger sannsynligvis sammen med at
Skudenessambandet har en betydelig
større fritidstrafikk enn
Kvitsøysambandet. Tilsvarende tall for
Boknafjordsambandet er hhv. 6 og 13 %.
Årsvariasjonen for samlet
fjordkryssing – der
Boknafjordsambandet er dominerende
- er imidlertid tilnærmet lik
normalmønsteret for en hovedveg M5. (Statens vegvesen, Håndbok 146,
Trafikkberegninger). Ukevariasjonen
er forutsatt å være tilsvarende.

Årsvariasjon - biltrafikk fordelt på samband
16 %

Boknafj

14 %

Kvitsøyfj.

12 %

Skudenesfj.

10 %
8%
6%
4%
2%
0%
JAN FEB MAR APR MAI JUN JUL AUG SEP OKT NOV DES

Årsvariasjon - trafikk på ferjene
16 %
14 %

Personer

12 %

Kjøretøyer

10 %
8%
6%
4%

2%
Persontrafikk
0%
Persontrafikken fordeler seg over året
J A N F E B M A R A P R M A I J UN J UL A UG S E P OKT NOV
omtrent som biltrafikken, dog slik at
forskjellen mellom svakest og sterkest
trafikkerte måneder (januar og juli) er 10 % mot 7 % for biltrafikkens vedkommende.
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4.2

Trafikkutvikling fram til åpning (2010)

Fra 2001 og fram til åpningsåret 2010 vil det skje
en trafikkendring i sambandene og i den totale
trafikk over fjordene. I ht. Vegdirektoratets
fylkesfordelte prognoser4 forventes vegtrafikken i
Rogaland å øke mer enn landsgjennomsnittet i
hele prognoseperioden.

Bakgrunn og dybdeinformasjon:
Delutredning trafikk – Del 2 –
Trafikkanalyse

Rogaland
2001-2012
2012-2020
2020-2030

Lette
1,9
1,6
1,1

Tunge
1,3
1,0
0,5

I utgangspunktet skal verdiene i den
nasjonale prognosen legges til grunn
for trafikkanalysene. Disse prognosene
har imidlertid sine helt klare
begrensninger, og gir gjennomsnittsresultater. Rogaland har gjennom lang
tid hatt en betydelig større vekst i
vegtrafikken enn landet som helhet, og
gjennomsnittlig årlig vekst i perioden
1993-2001 var 2,8 %. Dette er
dobbelt så mye som de nasjonale
prognoser fra den gang tilsa, nemlig
1,4 % årlig trafikkvekst. I samme
periode var den årlige veksten for hele
landet 2,4 %.

Landet
Samlet
1,8
1,5
1,0

Lette
1,6
1,4
0,9

Tunge
1,2
1,1
0,6

Samlet
1,6
1,4
0,9

Gjennom snittlig årlig trafikkvekst 1993-2001
7,00 %
6,00 %
5,00 %
4,00 %
3,00 %
2,00 %
1,00 %
0,00 %

For den samlede fjordkryssing har den
årlige trafikkveksten fra 1993 til 2001
som nevnt vært på 5,8 % for
biltrafikken og 4,5 % for persontrafikken. Variasjonen mellom
2001
sambandene var imidlertid betydelig.
For biltrafikkens vedkommende fra
– 1,9 % for Skudenessambandet til
+ 6,6 % for Kvitsøysambandet. Det
2010
mest dominerende sambandet,
Boknafjordsambandet, hadde i
perioden en årlig vekst på + 6,5 % for
biltrafikken og + 6,4 % for persontrafikken.

S ent rale
prognoser

L andet

R o galand

B oknaf jorden

Trafikkutvikling 2001-2010
0

2000

4000

6000

8000

Kjøretøyer
Personer

4

Statens vegvesen: Handlingsprogram 2002-2011 – Retningslinjer del 1. Grunnlag for prioriteringer. Oktober
2000
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Når Vegdirektoratets fylkesfordelte prognoser legges til grunn, med 2001 som grunnlagsår, vil
ÅDT i åpningsåret, før åpning av Rogfast men etter åpning av Rv 47 T-forbindelsen, være 2
800 kjt/døgn. Andelen tunge kjøretøy vil være i underkant av 10 %.
Antall personer som krysser fjordene i åpningsåret før åpning vil være 7 000 personer/døgn.
4.3

Trafikkutviklingen etter åpning

Alternativ 0 – Referansealternativet
Alternativet innebærer at Skudenessambandet legges ned når Rv 47 T-forbindelsen settes
under trafikk. Det vil gi overføring av trafikk til Boknafjordsambandet og nyskapt trafikk som
følge av endrede generaliserte reisekostnader. Referansealternativet innebærer ellers ingen
endring i trafikkmengden som følge av endringene i transportsystemet, og trafikkutviklingen
etter åpning i 2010 kan derfor anslås på grunnlag av framskriving.
Hurtigbåtrutene forutsettes opprettholdt.
Legges de sentrale prognoser til
grunn, vil trafikkmengdene på
Kvitsøysambandet i 2035 være 140
kjt/døgn og på Boknafjordsambandet
3 600 kjt/døgn.

4000
3500
3000

Boknafjorden

2000
1500
1000
500
0
2010

Alternativ 1 – Oppgradert
ferjetilbud
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

2035

Kvitsøy
Boknafjorden

2010
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2025

Persontrafikk - alternativ 0 og 1

Pers/døgn

Alternativet vil innebære kun
marginale trafikkendringer i forhold
til dagens situasjon. Det legges derfor
til grunn de samme trafikktall som for
alternativ 0.

Kvitsøy

2500

ÅDT

Antall personreiser på
ferjesambandene forventes å øke fra
350 pers/døgn i 2010 til 410
pers/døgn i 2025 på
Kvitsøysambandet og fra 6 200
pers/døgn til 7 700 pers/døgn på
Boknafjordsambandet.

Trafikkutvikling - Alternativ 0 og 1

2025

2035
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Alternativ 2 – Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy

ÅDT

Ved åpning av en ferjefri forbindelse
mellom Nord-Jæren, Kvitsøy og NordTrafikkutvikling - Alternativ 2
Rogaland vil situasjonen bli endret for
6000
samtlige reisende i forhold til
situasjonen før åpning, som for
5000
eksempel:
4000
• Det blir kun én
hovedforbindelse mellom
3000
Nord-Jæren, Kvitsøy og Nord2000
Rogaland for bilister;
1000
• Det kan forventes et oppgradert
busstilbud i forhold til dagens
0
2010
2025
2035
situasjon;
• Hurtigbåtruta til Kvitsøy vil
falle bort. Det vil sannsynligvis
også Flaggruten – dens skjebne har imidlertid liten betydning for den framtidige
biltrafikken da antallet nye bilister som følge av en eventuell nedlegging antas å bli
beskjedent.
Disse og flere andre faktorer vil påvirke både reisevolum og reisemønster mellom MidtRogaland og Kvitsøy og Nord-Rogaland, og vil også føre til ny fordeling av trafikken med
hensyn til valg av reisemiddel (jf. avsnitt 8.4). Trafikken etter åpning vil bestå av summen av
trafikken før åpning og endring i trafikkvolumet som følge av endringer i generaliserte
reisekostnader (nyskapt trafikk).
For alternativet gjelder videre at når anlegget er nedbetalt, etter maksimalt 15 år, vil det inntre
en ny endring i trafikksituasjonen som følge av bortfallet av bompenger. Det er utført
beregninger også for denne situasjonen, samt for situasjonen i 2035, 25 år etter åpning.

Tungtrafikkandelen er beregnet til 12,8
% i 2010 etter åpning og 9,4 % i 2025
etter bortfall av bompenger.

Persontrafikk - alternativ 2
16000
14000
12000

Pers/døgn

Legges de sentrale prognoser til grunn,
vil trafikkmengdene på den mest
trafikkerte strekningen – Randabergkryss Kvitsøy – øke med 73 % fra 3
300 kjt/døgn i åpningsåret til 5 700
kjt/døgn i 2035. Av disse vil 5 300
kjt/døgn trafikkere hele strekningen
Mekjarvik-Arsvågen, mens 400 vil
reise til/fra Kvitsøy.

10000
8000
6000
4000
2000
0
2010
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2035

Persontrafikken forventes å øke i et lavere tempo enn biltrafikken, fra 10 000 pers/døgn i 2010
til 14 300 pers/døgn i 2035 på strekningen Mekjarvik-kryss Kvitsøy. Det gir en økning på 43
%. Til/fra Kvitsøy forventes trafikken å øke fra 760 pers/døgn til 1 100 pers/døgn i samme
tidsrom.
28.11.02
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Reiseformål 2010 etter åpning

Den relative andelen fritidsreiser
/andre reiser er beregnet å ville øke fra
51 % til 55 % på bekostning av både
yrkesreiser/reiser i arbeid og reiser
til/fra arbeid/skole.
For ordens skyld gjøres det
oppmerksom på at det er en stor grad
av usikkerhet forbundet med trafikkprognosene for situasjonen ved
bortfall av bompenger (2025) og 25 år
etter åpning (2035), betinget av bl.a.
generaliserte reisekostnader på det
aktuelle tidspunkt, utviklingstrekk i
samfunnet mv.
4.4

29 %
Yrkestransport/reise i
arbeid
Reise til/fra
arbeid/skole

55 %

Fritidsreiser/annet
16 %

Standard/utforming

Alternativ 1 – Oppgradert ferjetilbud
Ferjestandard og –kapasitet er beskrevet i avsnitt 3.2. Ved utvikling av E 39 Kyststamvegen
for øvrig vil Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming legges til grunn.
Alternativ 2 – Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy
Standard og utforming av et vegprosjekt bestemmes av type veg og framtidig trafikkmengde,
og er gitt i Statens vegvesens håndbok 017 Veg- og gateutforming. Som grunnlag for
dimensjonering av hovedtunnelen er gjeldende ”tunnelnormaler” – Statens vegvesens
håndbok 021 Vegtunneler - lagt til grunn. For armen til Kvitsøy er det primært hensynet til
rasjonell anleggsdrift som vil være avgjørende for dimensjoneringen. Dette ga følgende
dimensjoneringsverdier for hovedtunnelen:
Tunnelløp

Standard- ÅDT(kjt/) dim.
klasse
år.

Dim. hastighet
(km/t)

Tunnelklasse

Tunneltverrsnitt

Hovedløp

H1

5000

90

C

T8,5/T11,5

Arm til Kvitsøy

H1

300

70

A/B

T8,5

Rogfast er en type prosjekt som i ht. vegnormalene skal vurderes spesielt av Vegdirektoratet
ettersom tunnelen har en lengde på over 12,5 km. Vegkontoret har derfor diskutert
utformingen med Vegdirektoratet. Det er dessuten gjennomført studiebesøk til relevante
sammenligningsprosjekter.
I tillegg til trafikkanalyser er det gjort risikoberegninger og -analyser i form av beregninger
med EDB-modellen TUSI (basert på NS3901), og for ulike katastrofescenarier, QRAManalyser (Quantitative Risk Analysis Modell), jf. avsnitt 8.2.

28.11.02
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I samsvar med håndbok 021 Vegtunneler er
tunnelklasse C lagt til grunn for hovedtunnelen. Etter en samlet vurdering i ht. dette
har vegkontoret kommet fram til at
hovedtunnelen foreløpig bør dimensjoneres
som en 1-løpstunnel med tunnelprofil T8,5
som utvides til T11,5 i de bratte partiene
nærmest Randaberg og Bokn. En slik
utforming vil tilfredstille de akseptkriteriene
for sikkerhet som er satt opp for vegtunneler
samtidig som det samfunnsøkonomisk sett
vil være det beste alternativet. En alternativ
utforming av hovedløpet med to envegskjørte
tunnelløp (2xT8,5) er vurdert. Dette vil
innebære en økning i prosjektkostnaden på ca
1,2 mrd. kr. Tilsvarende er også en variant med
1-løps tunnel supplert med en parallell kjørbar
sikkerhetstunnel vurdert. Et slikt alternativ vil gi
en økning i prosjektkostnaden på 5-700 mill. kr,
avhengig av standard på sikkerhetstunnelen.
Endelig utforming vil bli fastsatt av
Vegdirektoratet ved sluttbehandling av
konsekvensutredningen.
Tunnelarmen til Kvitsøy utformes som et T8,5profil. Endelig utforming av krysset mellom arm
til Kvitsøy og hovedløpet utformes som kanalisert kryss eller rundkjøring. Dette avgjøres på et
seinere planstadium.
4.5

Tekniske forhold

Området rundt Stavanger er preget av opprinnelige grunnfjellsbergarter som er skjøvet inn
over land under den kaledonske fjellkjedefolding. Etter fjellkjedefoldingen ble landmassene
brutt opp av forkastninger langs steile plan med ulike retninger. Forkastningenes alder kan
variere fra devon (ca 350 mill. år siden) til nåtid. De aktuelle bergartene i området tilhører det
såkalte Boknafjorddekket.
I det alt vesentlige er vurderingen som er gitt her basert på de akustiske og seismiske
undersøkelsene og tidligere erfaringer med tunneldrift i området.
På dette plannivå vurderes de gjennomførte undersøkelsene som tilstrekkelig grunnlag for å
konkludere med at alternativ 2 – undersjøisk tunnel synes teknisk gjennomførbar med
tradisjonell driveteknikk.
I det videre arbeidet må det foretas grundigere kartlegging av de områder som er
bestemmende for tunnelens eksakte plassering i plan og profil. Det gjelder spesielt
tunneltraséen oppunder land på Kvitsøy og nord for Kvitsøy. Videre må det foretas en
utdypende ingeniørgeologisk landkartlegging samt en regionalgeologisk analyse.
28.11.02
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5.

Prissatte konsekvenser

5.1

Generelt

Bakgrunn og dybdeinformasjon:
EFFEKT-beregninger
Statens vegvesens håndbok 140

Beregning av de samfunnsmessige kostnadene av prissatte konsekvenser er gjort med EDBprogrammet EFFEKT 5, som er Statens vegvesens program for analyser av transportøkonomi.
Alle prissatte konsekvenser er sammenlignet med 0-alternativet (referansealternativet). Ved
beregningene er følgende forutsetninger lagt til grunn:
F Levetid:
40 år
F Beregningsperiode: 25 år
F Sammenligningsår: 2010
F Felles prisnivå:
2002
F Kalkulasjonsrente: 5,0 %
F Gjennomsnittlig mva: 6,0 %
5.2

Prissatte konsekvenser

Trafikanters tidskostnader
Tid er en begrenset ressurs. Det er
derfor naturlig at den enkelte har en
betalingsvillighet for å redusere
omfanget av ”uproduktiv tid”, slik
som tid benyttet i kjøretøy, ventetid på
bussholdeplass mv. Tidskostnadene er
avhengig av mange forhold, bl.a.
reisehensikt, reisehyppighet,
tidsgevinstens størrelse og usikkerhet i
tidsforbruket. Disse, og flere andre
forhold, er det tatt hensyn til i
beregningene.

Tidskostnader - m ill. kr diskontert
10000
8000
6000
4000
2000
0
R ef eransealt ernat ivet

1 Oppgradert
f erjet ilbud

2 R ogf ast

Alternativ 1 vil gi marginal reduksjon av tidskostnadene mens alternativ 2 vil gi 20 %
reduksjon.
Kjøretøykostnader
Dette er kostnader knyttet til kjøring på
veg, og inneholder fire kostnadsfaktorer: drivstoff, olje/dekk,
reparasjon/service og avskrivninger/
kapitalkostnader. Driftskostnadene er
marginalkostnader, dvs. at
kostnadsendringer gjenspeiler hva man
sparer på en liten reduksjon i
veglengde eller mer effektiv utnyttelse
av kjøretøyet. Økning i veglengde og
28.11.02
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en mindre effektiv utnyttelse av kjøretøyet gir økte driftskostnader.
Alternativ 1 vil ikke gi endringer i kjøretøykostnadene, mens alternativ 2 som en følge av bl.a.
endrede kjøreavstander vil gi en økning på 2 %.
Ulykkeskostnader
Trafikkulykker påfører samfunnet store kostnader. I den samfunns-økonomiske analysen
skilles det ikke mellom hvem, det offentlige eller privatpersoner, som får den
kostnadsmessige gevinsten av tiltak som reduserer ulykkesnivået. Endring i
ulykkeskostnadene er et produkt av
Ulykkeskostnader - m ill. kr diskontert
endringen i ulykkestallet og
enhetskostnaden for de ulike
3500
ulykkestypene. Endret vegstandard,
3000
kjørelengde og trafikkmengde tilsier
2500
en endring i antall ulykker og således
2000
også av ulykkeskostnadene.
1500
Alternativ 1 vil ikke gi endring av
ulykkeskostnadene, mens alternativ 2
vil gi 14 % reduksjon, hovedsakelig på
grunn av høyere sikkerhetsnivå på nytt
vegnett.

1000
500
0
R ef eransealt ernat ivet

1 Oppgradert
f erjet ilbud

2 R o gf ast

Miljøkostnader
Det er ikke bebyggelse eller institusjoner som får endringer i støyforholdene som følge av
tiltaket. Når det gjelder global/regional forurensning vil derimot alternativene være ganske
ulike. De samfunnsøkonomiske miljøkostnadene er beregnet med grunnlag i beregnet
drivstofforbruk.
Miljøkostnader - m ill. kr diskontert

Alternativ 1 er beregnet til å gi en
økning i miljøkostnadene på 8 %.
Dette skyldes primært at det i
beregningsmodellen er lagt til grunn
ferjer med betydelig større maskineffekt (og kapasitet) enn de som
trafikkerer sambandene i dag. Utvidet
frekvens og høyere seilingsfart er også
faktorer som påvirker drivstofforbruket og dermed miljøkostnadene.

300
250
200
150
100
50
0
R ef eransealt ernat ivet

1 Oppgradert
f erjet ilbud

2 R ogf ast

Alternativ 2 gir en reduksjon i miljøkostnadene på 23 %.
Ulempeskostnader for ferjetrafikanter
I forbindelse med avløsning av ferjer beregnes bortfall av ulempeskostnader. Kostnadene
representer ulempen forbundet med det å være avhengig av ferge som begrenser
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reisehyppigheten. Kostnaden avhenger av ferjesambandets kvalitet, reisens lengde og behov
for reise. Ulempeskostnadene for dagens ferjesamband (referansealternativet) er beregnet til
495 mill. kr diskontert. Disse vil være de samme for alternativ 1, mens de faller bort for
alternativ 2.
Nytte av nyskapt trafikk
Tiltak som gir endring i trafikantenes generaliserte reisekostnader vil vanligvis gi en endring i
etterspørselen etter reiser (jf. avsnitt 4.3). Fordi dette er reiser som ikke gjennomføres i
referansealternativet, tillegges de en annen verdi enn overførte reiser. Nytte av nyskapt trafikk
er beregnet for alternativ 2 med utgangspunkt i trafikkanalysene og tilsvarende kostnadsfaktorer som i de samfunnsøkonomiske beregningene for øvrig. Nytten av nyskapt trafikk i
alternativ 2 er beregnet til 542 mill. kr diskontert.
Ferjekostnader
De faktiske årlige driftsutgiftene for sambandet Mortavika-Arsvågen var i overkant av 91
mill. kr i 2001, og tilskuddsandelen er for tiden 5,5 %, i overkant av 5 mill. kr. Tilsvarende
tall for sambandet Mekjarvik-Kvitsøy er det vanskelig å framskaffe siden dette sambandet
regnskapsføres sammen med Skudenessambandet, men det er grunn til å anta at
tilskuddsandelen for dette sambandet er betydelig større enn for det høytrafikkerte
Boknafjordsambandet.
I de samfunnsøkonomiske beregningene legges imidlertid tall for standardferjer til grunn.
For alternativ 1 vil ferjekostnadene øke med 70 %, fra 1,8 mrd. kr til 3.1 mrd. kr diskontert,
mens alternativ 2 vil redusere ferjekostnadene til null5.
Vegholders drifts- og
vedlikeholdskostnader
Drifts- og vedlikeholdsutgiftene er
avhengig av vegnettets lengde,
standard, trafikkmengder mv.
Alternativ 1 gir bare marginale
endringer, mens alternativ 2 gir 30 %
økning for disse utgiftene.

Drifts- og vedlikeholdskostnader - m ill. kr
diskontert
700
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Beregnet på grunnlag av bruk av standardferje 100 SKS
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Innkrevingskostnader ved bompengefinansierte veganlegg
Veg- og tunnelanleggene i alternativ 2 er forutsatt delvis bompengefinansiert.
Innkrevingskostnadene for bompengene er beregnet til å bli rundt 2 mill. kr årlig i
innkrevingsperioden.

Reduksjon av
kjøretøykostnader

Reduksjon av
ulykkeskostnader

Reduksjon av
ulempeskostnader

Reduksjon av
ferjekostnader

Reduksjon av
drifts- og
vedlikeholdskost.

Alternativ 1
Alternativ 2

Reduksjon av
tidskostnader

Reduksjon av prissatte
konsekvenser
(mill. kr diskontert 25 år positiv verdi betyr reduserte
kostnader)

137
1 801

0
-109

0
272

0
495

- 1 184
1 826

0
- 185

Tabell 5.2 Reduksjon av prissatte konsekvenser

5.3

Nytte/kostnadsanalyse

Kostnadene som er omtalt i avsnitt 5.2 inngår alle i den samfunnsøkonomiske analysen. I
tillegg inngår investeringer og samlede driftskostnader.
Netto nytte er et sentralt begrep i et prosjekts lønnsomhetsvurdering. Det er et uttrykk for hva
samfunnet ”får igjen” ved å investere i tiltaket regnet som en sum av de individuelle
velferdsmessige gevinster (positive og negative) tiltaket genererer, fratrukket kostnadene ved
gjennomføring av tiltaket. Dersom netto nytte er større enn (eller lik) null, er tiltaket
samfunnsøkonomisk lønnsomt (når de prissatte konsekvenser betraktes isolert).
Nettonytte/kostnads-brøken (NN/K) er et annet sentralt begrep i et prosjekts
lønnsomhetsvurdering. Den er et relativt mål og sier noe forenklet hva man får igjen for hver
krone som benyttes til realisering og drift av prosjektet. Et tiltak som er lønnsomt med hensyn
til de prissatte konsekvensene har en nettonytte/kostnads-brøk som er positiv eller null.
Som det framgår av tabellen, er alternativ 2 samfunnsøkonomisk lønnsomt mens alternativ 1
ikke er det.
Netto nytte
(mill. kr
diskontert)

NN/K

Alternativ 1

- 1 077

- 3,10

Alternativ 2

1 683

0,51

Nøkkeltall
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6.

Konsekvenser for miljø

6.1

Nærmiljø

Generelt

Bakgrunn og dybdeinformasjon:
Delutredning: Konsekvenser for nærmiljø,
friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske,
georessurser og vannressurser.
Delutredning Kulturminner og kulturmiljø.
Delutredning Landskap

Begrepet nærmiljø omfatter det daglige
sosiale liv i et avgrenset område, mens nærmiljøfunksjoner først og fremst omfatter de forhold
som folk trenger og er opptatt av i sitt daglige liv, som boligen, bolignære utendørs
oppholdsarealer og boligtilknyttede servicefunksjoner. Luftforurensning og støy er også
faktorer som i betydelig grad påvirker nærmiljøet, men disse tema omfattes av de prissatte
konsekvenser.
Et godt nærmiljø i tråd med nasjonale mål for barn og unges oppvekstvilkår er også
kjennetegnet ved trygghet mot fysiske skadevirkninger forårsaket av bl.a. biltrafikk.
Alternativ 1
Alternativet vil ikke få konsekvenser for nærmiljøet eller barn og unges oppvekstvilkår.
Alternativ 2
Randaberg
I Mekjarvik vil traséen for alternativ a) gå gjennom dyrka mark, og ingen nærmiljøfunksjoner
som bolignære utendørs oppholdsarealer eller boligtilknyttede servicefunksjoner vil bli berørt.
Alternativ b) vil heller ikke ha konsekvenser for nærmiljøet eller barn og unges
oppvekstvilkår.
Kvitsøy
På Kvitsøy er de tre alternative tunnelpåhuggene lokalisert på øygruppas østre deler, mens
skole og servicefunksjoner og størstedelen av boligbebyggelsen er lokalisert lenger vest.
Trafikken forbi skolen og barnehagen vil øke i forhold til dagens nivå, men trafikkmengden
vil fortsatt være beskjeden (400 kjt/døgn i 2035).
På Kvitsøy vil ingen av alternativene ha andre konsekvenser for nærmiljøet eller barn og
unges oppvekstvilkår.
Bokn
For beboerne på gårdene nærmest de alternative traséene og tunnelpåhuggene vil inngrepet
kunne oppleves negativt med tanke på
nærmiljøet. Andre boliger vil ligge ca.
Konsekvensvurdering:
Nærmiljø
100 og 200 meter fra tunnelpåhugget, og
0
Alternativ 1
vil være noe mer skjermet. Disse vil
Alternativ 2
også få reduserte kvaliteter i nærmiljøet,
Randaberg a), b)
0
bl.a. i forholdet til
Kvitsøy a), b), c)
oppholdsarealer/friluftsliv knyttet til
Bokn a), b)
Arsvatnet og kulturmiljøet generelt i
området. Området som berøres har liten
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boligandel og tjenestetilbud mangler. Barrierevirkningen (adkomst til sjøen) øker noe. Det
samme gjelder nærheten til inngrepet.
6.2

Friluftsliv

Generelt
Arealer for friluftsliv og rekreasjon kan grovt defineres som nærområder som egner seg for
dagsturer med utgangspunkt fra boligen, og at disse kan nås uten bruk av motoriserte
transportmidler. I tillegg til tradisjonelt friluftsliv, blir også de helsemessige aspektene, selve
naturopplevelsen og samhørigheten med naturen tillagt betydelig vekt.
Alternativ 1
Alternativet vil ikke få konsekvenser for friluftslivet.
Alternativ 2
Randaberg
Området øst for aktuelle vegtraséer i alternativ a), Randabergbukta, er et 400 meter langt
badeområde med sandstrand som grenser mot jordbruksarealer. Jærstrendene
landskapsvernområde strekker seg fra Dønnevika i sørvest og langs stranda til
Randabergbukta i nord. I Fylkesplan for friluftsliv er området vurdert til å ha regional verdi.
Randabergbukta inngår også i en regional grøntstruktur. Ny veg i dagen og tunnelpåhugget vil
få en avstand på ca. 50 - 200 meter fra stranda. Det går en tursti langs og to turstier videre
vestover fra stranda. Mest brukt er den nordlige veien Randabergbukta – Randaberg-geilen.
Denne turstien vil krysse eventuell framtidig veg i øst, og det bør anlegges muligheter for
kryssing på en sikker måte. I vest vil turstien kunne fortsette over eller bak tunnelinngangen.
Både lokalbefolkningen og tilreisende fra nabokommunene bruker stien til rundtur/dagstur på
halvøya.
Alternativ b) vil ikke berøre friluftsinteresser.
Kvitsøy
Alternativ b) Langøy vil kunne få liten negativ konsekvens for friluftslivet. En fritidsbolig like
sør for tunnelpåhugget vil komme tett ved eventuell tunnelåpning. Veien videre vil skjære
over ei lita vik som er sterkt preget av fylling til eksisterende veg. Flere småbåter har sitt feste
her, og området har en viss betydning for friluftslivet. De to sjøhusene og brygga på holmen
midt i sundet mellom Langøy og Kvitsøy vil komme i konflikt med ny veg. I dag kan små
fritidsbåter (robåter, kajakker) komme gjennom det grunne sundet under steinbrua, og inn i
”bassenget” på nordsida. Passasjen nordover har gode kvaliteter for friluftsliv og
naturopplevelser. Gjennomstrømningen i gruntvannsområdet bør opprettholdes. Ved eventuell
bygging av ny bru, kan en vurdere å beholde åpningen på vestsiden av skjæret.
De øvrige alternativene vil ikke ha konsekvenser for friluftslivet.
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Bokn
Arsvatnet er et populært fiskevann, hvor det fiskes ørret og enkelte ganger sjøørret. Ved
vannet drives det jakt, sportsfiske og turgåing. I nordøstlig hjørne av vannet ved eksisterende
veg er det en ujevn fylling ut i vannet med bord og sittebenker. Dette fungerer som en
provisorisk rasteplass. Ny veg etter
Konsekvensvurdering:
Friluftsliv
alternativ b) Arsvågen vest reduserer
ikke mulighetene for sportsfiske langs
0
Alternativ 1
vannet, og jaktområdene er på nordsiden
Alternativ 2
av vannet. Muligheten for turgåing rundt
Randaberg a), b)
0
vannet er fortsatt tilstede selv om
Kvitsøy a), c)
0
avstanden mellom ny veg og vann blir
Kvitsøy b)
noe mindre. Alternativ a) Arsvågen øst
Bokn a), b
0
har heller ingen konsekvenser for
friluftslivet.
6.3

Naturmiljø

Generelt
Direktoratet for naturforvaltning har utpekt 7 hovednaturtyper i Norge, og innenfor disse
finnes det 56 naturtyper som er viktige for det biologiske mangfoldet. I slike områder finnes
det et potensiale for høyt biologisk mangfold, og det er denne variasjonsrikdommen
(funksjonelt og strukturelt) som det er viktig å ta vare på.
Alternativ 1
Alternativet vil ikke få konsekvenser for naturmiljøet.
Alternativ 2
Randaberg
I følge viltområdekartet vil ny veg i dagen i alternativ a) følge nordenden av et regionalt viktig
vinter- og sommerområde for rådyr (kalvingsplass). Det er usikkert om området har samme
betydning for rådyr i dag som da registreringen ble foretatt. Traséen vil gå gjennom dyrka
mark og ikke berøre det som må oppfattes som kjerneområdet for de dyrene som fortsatt har
tilhold her. Det er ingen indikasjoner på trekk av rådyr mellom dette området og sjøen. Faren
for eventuelle påkjørsler av rådyr vil ikke være større her enn for eksempel langs eksisterende
veg. Før traséen kommer inn på eksisterende veg, går den langs en skog som vil kunne inneha
en viktig økologisk funksjon i kulturlandskapet.
Alternativ b) vil ikke få konsekvenser for naturmiljøet.
Kvitsøy
Ny veg i dagen over Krossøy, alternativ c), vil gå igjennom lokalt viktige viltområder for
kvinender, silender og skarv. Ved kryssing av sundet bør en unngå at det stenges helt, men at
en åpner for god vanngjennomstrømming. Inngrepet vil gi små negative konsekvenser.
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Konsekvensvurdering:
Alternativ 1
Alternativ 2
Randaberg a), b)
Kvitsøy a), b)
Kvitsøy c)
Bokn a), b)
6.4

Naturmiljø
0
0
0
0

De øvrige alternativene har ingen eller
ubetydelige konsekvenser for
naturmiljøet.
Bokn
Ingen av alternativene vil ha
konsekvenser for naturmiljøet.

Kulturminner og kulturmiljø

Generelt
Med kulturminner menes alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø, herunder
lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes
områder hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller sammenheng, som for
eksempel bygningsmiljøer i byer og tettsteder og jordbrukets kulturlandskap.
Begrepet kulturlandskap er ikke brukt i kulturminneloven. Det kan brukes nær synonymt med
kulturmiljø, og er et uttrykk for landskapets historiske innhold, slik dette kommer til uttrykk
gjennom spor av menneskelig aktivitet, for eksempel i et jordbrukslandskap.
Etter kulturminnelovens § 9 har tiltakshaver plikt til å undersøke om tiltaket kan virke inn på
automatisk freda kulturminner eller marine kulturminner eldre enn 100 år. Dersom anlegget
kommer i konflikt med slike, må det søkes om dispensasjon fra bestemmelsene i loven.
Dersom slik dispensasjon gis, er det tiltakshaver som bekoster arkeologiske undersøkelser,
herunder etterarbeid som dokumentasjon og konservering av kildematerialet.
Konsekvensutredningen omfatter ikke arkeologiske registreringer i felt i henhold til
kulturminnelovens § 9. Slike registreringer vil bli gjennomført i forbindelse med den
etterfølgende planprosess etter plan- og bygningslovens bestemmelser.
Alternativ 1
Alternativet vil ikke få konsekvenser for kulturminner eller kulturmiljø.
Alternativ 2
Randaberg, alternativ a)
Kulturminner
Nordre del av Randaberg er rikt på fornminner, og innenfor undersøkelsesområdet for
alternativ a) er det registrert 9 automatisk freda kulturminner i form av gravhauger, kirkegård,
nausttufter og bautastein. Videre er det registrert et nyere tids kulturminne i form av et
naustmiljø.
Ingen av kulturminnene behøver å bli direkte berørt av tiltaket, og det vurderes ikke å være
behov for annet avbøtende tiltak enn å legge traséen utenom de registrerte lokalitetene.
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Kulturmiljø
Området omkring ferjekaien og framtidig veg og tunnelpåhugg er preget av industri- og
havnevirksomhet mellom eksisterende Rv 521 og sjøen, mens området vest for riksvegen
fortsatt bærer preg av landbruksvirksomhet.
Totalt sett utgjør de mange og
forskjellige fornminnene fra området
innenfor Randabergbukta et meget
interessant kulturmiljø med stor
tidsdybde. Dette kommer i tillegg til at
disse i dag kan oppleves i sitt
opprinnelige landskap og forstås på
denne bakgrunnen. Langs selve
stranden har man nausttufter fra både
forhistorien og nyere tid (bruk av
sjøen), man har en røys i tilknytning til
en helleristning samt det nyere funn av
en lokalitet med tilknytning til sjøen.
På denne lokaliteten er det bevarte
kulturlag som blant annet inneholder
gjenstander fra England eller
Nederland fra 7-800-tallet. Dette tyder på at det her kan være bevart spor etter en forhistorisk
handelsplass. Det vil imidlertid kreve en forskningsbasert utgravning å fastslå om dette er
tilfellet. Uansett om det her er en handelsplass eller ei er det bevarte kulturlag fra jernalderen
som i seg selv er automatisk freda og dermed betraktes til å være av nasjonal verneverdi. Er
det imidlertid tale om en handelsplass fra forhistorien, vil den være en av ganske få i hele
Norge, noe som ikke gjør verneverdien mindre. Lenger bak i landskapet har man bautaer
(disse er sekundært plassert og har sannsynligvis enten stått på høydedraget eller ved
strandkanten slik at de kunne synes fra sjøen).
På platået som omkranser det slakt hellende landskapet ned mot sjøen har vi 5 gravhauger og
en middelalderkirkegård. Haugene er plassert slik dels fordi man sannsynligvis har bodd på
platået med god utsikt over sjøen og fordi de der har "tronet" og kunnet markere seg klart mot
sjøen. Middelalderkirkegården (m. kirke) er også plassert her, sannsynligvis av samme årsak
som haugene og i hvert fall som en kontinuitet av disse.
På "sletten" ned mot sjøen er det for øvrig
gjort mange løsfunn fra yngre steinalder.
Til sammen utgjør dette et kulturmiljø som
har i seg elementer fra lang tid tilbake, men
der dagens jordbrukslandskap er
framtredende. I bukta nordvest for ferjeleiet
er det dessuten flere båthus og –stø. Av
disse er miljøet nærmest moloen det mest
verdifulle.
Området er uten nærmere angitt verneverdi
som kulturmiljø/-landskap. Tilgrensede
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områder er imidlertid registrert som område med nasjonal interesse (Landskapsvernområde
Jærstrendene) og fylkesinteresse (Harestad-Varden). Ut fra dette vurderes det berørte område
til å være av regional interesse (ha regional verneverdi).
Ingen enkeltelementer i kulturmiljøet går som nevnt tapt eller berøres direkte av tiltaket. En
veg gjennom området vil imidlertid medføre at dets verdi reduseres som en følge av at de
kystbundne kulturminnene skilles fra de samtidige kulturminnene på platået ovenfor slik at
verdifulle historiske sammenhenger brytes.
Et avbøtende tiltak vil være å legge vegen mellom eksisterende ferjekai og planlagt
tunnelpåhugg så lavt som mulig i terrenget. En annen mulighet vil være å flytte
tunnelinnslaget nærmest mulig eksisterende Rv 521, slik at den ikke – eller i minst mulig grad
– vil berøre kulturmiljøet. En slik løsning vil imidlertid være i størrelsesorden 70-80 mill. kr
dyrere enn der alternativ som er presentert, samtidig som den vil legge beslag på eksisterende
næringsarealer og vanskeliggjøre etablering av en god kryssløsning mellom E 39
Kyststamvegen og næringsområdet i Mekjarvik.
Randaberg, alternativ b)
Alternativet berører ikke noe spesielt verdifullt kulturmiljø, men innebærer inngrep i
Rennfast, som i Nasjonal verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kulturminner er foreslått
vernet. Inngrepet vurderes imidlertid til ikke å endre Rennfasts status som nasjonalt
kulturminne selv om dets funksjon endres ved etablering av undersjøisk tunnel på strekningen
Randaberg – Bokn.
Alternativ 2 - Kvitsøy
Kulturminner
Kvitsøy er et småkupert og åpent
øylandskap, tydelig preget av nærheten til
havet. I tidlig steinalder lå strandlinja trolig
rundt 10 meter høyere enn i dag, noe som
betyr at en den gang ikke hadde noen
egentlig øygruppe, men en samling større og
mindre holmer. Forholdene for fangst av
sjøfugl og sel må ha vært meget gode. Det er
ikke funnet boplasser fra steinalderen på
Kvitsøy, men enkeltfunn viser i det minste at
det har vært folk der. Fra jernalderen, når
landhevingen har sørget for at Kvitsøy stort
sett har fått den form det har i dag, har en
synlige bevis for bosetting på øyene.
Kvitsøys mest markante monument fra
gammel tid – mest sannsynlig fra vikingtiden
– er imidlertid et stort steinkors. Med en
høyde av 4 meter troner det på sørspissen av Krossøy og kan sees på lang lei. Steinkorset er av
nasjonal betydning og står oppført på Norsk kulturråds liste over de høyt prioriterte
fornminnene i Norge. Noen hundre meter nord for steinkorset ligger ruinen av en liten
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steinkirke, antakelig oppført i første halvdel av 1100-tallet. Verken steinkorset eller
kirkeruinen berøres av tiltaket.
Det er ikke funnet særlig mange automatisk freda kulturminner på Kvitsøy. Innenfor
undersøkelsesområdet er det så langt registrert fire, hvorav ett dekker et rektangulært område
på ca. 120x50 m i et småkupert kulturbeite med grasskledde knauser. I området er det
lokalisert et gårdsanlegg fra jernalderen med i alt 7 elementer: 3 hustufter, 2 gravhauger, 1
bautastein og 1 heller. Lengst mot nord-vest ligger en av gravhaugene. Området ligger
imidlertid i god avstand fra planlagt vegtrasé Langøy-Krossøy, og berøres ikke direkte av
denne.
Kulturminnet er uten nærmere angitt verneverdi ut over det som følger av den automatiske
fredningen.
Et avbøtende tiltak vil være å tilpasse vegens standard og konstruksjon til landskapet og legge
traséen i lengst mulig avstand fra kulturminnet.
Kulturmiljø
Det er to større, særpregede bygningsmiljøer på Kvitsøy som til fulle illustrerer øygruppas
maritime tilhørighet. Det er tettbebyggelsene i Ydstebøhavn og Leiasundet. Til begge disse
stedene er det i kommuneplanen knyttet egne bestemmelser om å beholde og utvikle den
tradisjonelle byggestil. Kulturmiljøet i Ydstebøhavn berøres ikke av tiltaket.
Kulturmiljøet i Leiasund utgjør et
sjøbruksmiljø med stort særpreg. Sjøhus,
buer og naust ligger i strandkanten. I
bakkant av disse, som et skille mot boliger
og uthus, ligger vegen. Boligbebyggelsen
består av bygninger fra alle nyere tidsepoker
fra 1800-tallets klassisistiske bygninger via
sveitserstil og jugend-detaljer til 1920 og –
30-tallets romantiske bygninger.
Karakteristisk er den utstrakte bruk av
lappskifer på taket. Området vurderes til å
ha regional verdi, og deler av det er markert
som båndleggingsområde i kommuneplan
for Kvitsøy.

Fra bygningsmiljøet ved Leiasundet

Kulturmiljøet rundt Leiasundet berøres ikke direkte verken av tunnelpåhugg eller ny veg over
Hedlesøy, mellom Langøy og Krossøy. Denne vegen vil imidlertid avlaste nåværende veg
mellom de nevnte øyer, en veg som går gjennom deler av bygningsmiljøet nord i Leiasundet.
Trafikkmengdene er imidlertid beskjedne – ikke på noen deler av vegnettet på Kvitsøy er det
registrert ÅDT høyere enn 150 kjt/døgn.
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Alternativ 2 - Bokn
Kulturminner
I forbindelse med etablering av
ferjeleiet i Arsvågen ble det foretatt
utgravinger av i alt fem gravrøyser som
ble berørt av anlegget.
I undersøkelsesområdet er det fire
gjenværende lokaliteter, men ingen av
dem berøres direkte av tiltaket. 2 av
dem, en rund steinlegning og 3
gravhauger, ligger ganske nær
eksisterende veg til/fra ferjeleiet, og vil
ikke berøres ytterligere av ny vegtrasé og tunnelpåhugg for undersjøisk tunnel.
Kulturmiljø
Området omkring mulige tunnelpåhugg og vegtrasé er preget av det allerede bestående
ferjeleiet i Arsvågen med tilhørende anlegg, og det areal som berøres direkte er i store trekk
allerede berørt av tidligere anleggsdrift.
Mot vest grenser imidlertid undersøkelsesområdet opp til – uten å berøre – området DrivsundSønnalandstraumen, et variert og gammelt kulturlandskap med regional verneverdi.
Konsekvensvurdering:
Alternativ 1
Alternativ 2
Randaberg a)
Randaberg b)
Kvitsøy, a), b), c)
Kvitsøy, veg Langøy-Krossøy
Bokn a), b)

Kulturminner

Kulturmiljø

0

0

0
0
0
0

---0
0
+
0

Potensiale for nyregistreringer
Randaberg
Innenfor undersøkelsesområdet for alternativ a) vurderes det å være et stort potensiale for funn
av hittil uregistrerte, automatisk freda kulturminner. Det må derfor påregnes at de berørte
arealer (hvor det i den senere tid ikke har foregått anleggsarbeid) må undersøkes gjennom
flateavdekning før eventuelle tiltak kan gjennomføres.
Kvitsøy
Potensialet for nyregistreringer regnes som lite. Størst er sannsynligheten for å finne hittil
uregistrerte steinalderboplasser.
Bokn
Området som blir berørt av tiltaket har for det aller meste blitt berørt av tidligere anleggsdrift,
og potensialet for nyregistreringer anses derfor som lite.
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6.5

Landskapsbilde

Generelt
Landskapsbilde brukes i denne sammenheng som betegnelse på visuelle og estetiske
opplevelsesverdier i landskapet, og omfatter både det åpne natur- og kulturlandskapet og det
mer bebygde landskapet eller bybildet. Begrepet omfatter videre mer enn det billedmessige,
også lyd og lys som varierer gjennom døgnet og over året er en del av landskapsbildet.
Alternativ 1
Alternativet vil ikke få konsekvenser for landskapsbildet.
Alternativ 2
Randaberg, landskapskarakter
Området er en del av Jærens nordspiss. Her møter jordbrukslandskapet det åpne
Ryfylkebassenget. Herfra er det vidt utsyn fra Haugalandet i nord til Sandnes i sør. Dette er et
storlinjet landskap med store skalaforhold. Landskapet er sterkt preget av sjøen, himmelen og
lysets spill i havflaten. Kontakten med havet gir området stor intensitet.
Randaberg, alternativ a)
Følger vi den planlagte traséen med utgangspunkt i tilknytningen til Rv 521, berører den først
eksisterende parkeringsarealer i forbindelse med ferjeleiet. Deretter skjærer den inn i et
område med diverse fyllinger. Traséen følger så en åkerlapp som er skjermet av vegetasjon på
begge sider. Skogen og terrengformen skaper skjerm for dette partiet sett fra sjøen. Videre
skrår vegen ut i det åpne jordbrukslandskapet før den forsvinner i tunnel. Vegen krysser her en
leplanting og steingarder, som går nærmest vinkelrett på vegtraséen.
I dette landskapspartiet
danner de ulike elementene
en harmonisk sammenheng.
Landskapet er mangfoldig og
storslagent.
Kulturlandskapet,
strandsonen og en sterk
romvirkning skaper et
landskap med stor verdi.
Jæren Landskapsvernområde
og et område med høy
landskapsverdi/
fylkesinteresse ligger
innenfor det visuelle
influensområde.

Randabergbukta

Alternative vegtraséer gjennom området vil bryte de klare strukturene i jordbrukslandskapet.
De vil dele markene og forstyrrer dermed den visuelle orden i landskapet. I de østre deler av
traséene vil terrenget i større grad absorbere inngrepet.
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Mens den vestre delen av traséen blir godt synlig sett fra sjøen, stranda og landskapsrommet
omkring, vil den østre delen bli skjult av terrengformene og vil dermed bli synlig fra et relativt
lite område.
Et avbøtende tiltak kan være å legge veien lavt i terrenget slik at den i så liten grad som mulig
blir en visuell barriere mellom gårdsbebyggelsen og sjøen.
Randaberg, alternativ b)
Alternativet vil ikke ha noen landskapsmessige konsekvenser.
Kvitsøy, landskapskarakter
Kvitsøy ligger ytterst i Boknafjorden omgitt av hav og himmel. Haugalandet, Ryfylkeheiene
og Jæren danner de ytre rammene omkring det vide Ryfylkebassenget. I vest ligger storhavet
som nærmeste nabo. Opplevelsen av øylandskapet er dominert av den store havflaten og
stadig skiftende værforhold. Havet forsterker inntrykkene av vær, lys og omgivelser.
Landskapet har en enkel og klar
oppbygning. Det består hovedsaklig av sjø,
fjellrabber og beite. Veier og steingarder
skaper strukturer i landskapet. Bygningene
ligger som enkeltelementer på overflaten.
Sjøen omkranser øya og skjærer seg inn i
landet, og deler landområdene i øyer og
holmer. Ulik forvitring av bergartene gir
fjellkysten flere steder forrevne og
karakteristiske formasjoner. Kystlinjen er
sterkt opprevet og utvasket av sjøen.
Kulturlandskap på Kvitsøy
Det åpne og snaue beitelandskapet er
karakteristisk for øya. Beitemark skaper et
grønt og frodig bunndekke. På grunn av næringsrike bergarter har øyene en rik flora. Så godt
som alt jordbruksareal er gjødslet som beite og eng. Fravær av busker og trær gir overflaten et
nakent og sårbart uttrykk. Vind og uvær får herje fritt. Kulturlandskapet er mangfoldig og
variert med steingjerder på kryss og tvers. Enkelte steder er det små treklynger på lune steder.
I mangel på trevirke er lange spisse steiner flere steder brukt som gjerdestolper.

Kvitsøy, alternativ a)
Den planlagte traséen fra eksisterende vei til tunnelpåhugg vil bli 150-200 m lang. Den blir
tilknyttet gårdsveien som går til Nordbø, og skjærer på tvers av et lite dalsøkk med sjøen
ytterst og dyrket mark på innsiden. Dalbunnen, som består av fulldyrket mark og et parti med
beite, blir berørt. Tunnelpåhugget går inn i en vertikal fjellskrent. Veien vil komme svært nær
bolig og gårdsbebyggelse.
Utenom sjøen og strandsonen er det ingen særskilte landskapsverdier innenfor det berørte
området. Gårds- og boligbebyggelsen har ingen spesielle kvaliteter.
Omfanget av dette alternativet vil bli relativt begrenset siden veglengden er kort, og det
visuelle influensområdet (landskapsrommet) er av begrenset størrelse.
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Det er viktig at veien får en god terrengtilpasning slik at man så langt det lar seg gjøre unngår
skjemmende skjæringer og fyllinger. Veien bør legges så lavt i terrenget som mulig for å
redusere barriereeffekten. For at veien ikke skal bli for dominerende i forhold til bebyggelsen
og dalrommet bør ikke dimensjonene på veien bli for store. Strandsonen må håndteres med
stor varsomhet.
Kvitsøy, alternativ b)
Den planlagte traséen krysser over et sund og eksisterende fylkesvei. Dette er et åpent parti
der sjøen er det dominerende element. Veien vil krysse en holme som ligger midt i sundet.
Deler av denne består av utfylte masser, noe som fremstår som skjemmende.
Strandlinjen er variert med viker og sund som skjærer seg inn i terrenget. Kystsonen er
opprevet med stort innslag av fjell i dagen. Øvrige områder er dekket av gras og lyng. To
naust vil bli direkte berørt av inngrepet. Fritidsbebyggelse og bolighus vil bli berørt fordi de
kommer innenfor influensområdet.
Spillet mellom sjøen og landformasjonene gir landskapet stor inntrykkstyrke, og strandlinjen
er variert og sammenhengende. Landskapet er storslagent og åpent med siktlinjer mot havet i
sør. Dette er et landskapsparti med stor opplevelsesverdi, men inngrepet vil kun bli synlig fra
området omkring sundet.
Dersom dette alternativet realiseres vil det være viktig å fjerne eksisterende veg slik at det
bare blir en krysning over sundet. Det er viktig at terrengtilpasningen blir god, og at
overgangene bli så ryddige som mulig. I dette åpne landskapet vil planting i forbindelse med
vegprosjektet virke som et fremmedelement. En bruløsning i stedet for fylling bør vurderes for
å redusere den visuelle og fysiske barriereeffekten. Krysningen bør legges vinkelrett på
sundets lengderetning for å få et mest mulig ryddig resultat.
Kvitsøy, alternativ c)
Den planlagte vegen mellom eksisterende vegsystem rett vest for Leiasundet og tunnelpåhugget er ca 1 100 m lang. Traséen går først over grunnlendt beitemark med mye fjell i
dagen, deretter over et sund og krysser så Hedlesøy i en bue nord for høydedraget på øya.
Veien krysser så ei vik før den treffer eksisterende vei omtrent ved tunnelpåhugget nord på
Krossøyna.
Dette landskapspartiet er åpent og storslått. Nærheten til havet preger landskapsopplevelsen.
Selve terrengoverflaten i dette området er småkupert og knudrete. Jordsmonnet er grunnlendt,
og fjellrabber stikker opp mange steder. Det er dessuten flere kulturminner i området.
Strandlinja er særlig variert med mange viker og sund. Bortsett fra menneskelig påvirkning i
kulturlandskapet er dette partiet fri for tekniske inngrep og bygninger.
Kontrastvirkningen mellom sjø og land gir området stor intensitet. Landskapet har storslagen
utsikt mot hav, himmel og skjærgård i alle retninger. Strandsonen og terrengformene er uten
inngrep, og landskapet har et helhetlig og opprinnelig uttrykk.
Den planlagte traséen vil berøre den fremtredende terrengformasjonen som Hedlesøy utgjør,
men lav beliggenhet i terrenget vil gjøre vegen så lite synlig som mulig, både sett fra sjøen og
fra det særpregede bygningsmiljøet ved Leiasundet.
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Inngrepet vil medføre at landskapet mister sitt opprinnelige uttrykk og at vegen i stor grad vil
bli dominerende innenfor dette landskapspartiet.
Et avbøtende tiltak kan være å legge sund-kryssingene som luftige bruer for å redusere de
fysiske og visuelle barriereeffektene. Veien bør legges så lavt som mulig i forhold til
terrenget, og den bør i størst mulig grad underordne seg terrengets naturlige linjeføring.
Bokn, landskapskarakter
Dette er et åpent landskap med lyng og fjell i dagen ytterst langs kysten, og et område med
kulturmark og spredte gårdsbruk lengre inne.
Det ytterste kystpartiet er et åpent og vidt
landskap preget av nærheten til havet.
Himmelen, lyset og været preger i stor grad
landskapsopplevelsen. Mens strandbeltet er
så godt som snauvasket er det lengre inne
innslag av lyng, gras og krattvegetasjon i
kløfter og forsenkninger. Selve strandsonen
består av uregelmessig, svakt hellende
svabergkyst, som danner holmer, viker og
sund. Også området omkring Arsvatnet er et
åpent og karrig landskap som består av fjell
i dagen med innslag av lyng og kratt.

Arsvågen

Bokn, alternativ a)
Planlagt trasé krysser eksisterende ferjeleie og treffer i nordhellingen av Vallberget som ligger
sør for ferjeleiet. Arealene som blir direkte berørt består av fjell i dagen og noe delvis
gjengrodd beite. Området nord for Vallberget er i dag enkelte steder dekket av fyllingsmasser.
Et gårdsbruk ligger ca 50 m fra planlagt trase. Gårdsbruket er ikke i drift. Terrengformer og
vegetasjon skaper en delvis skjerm mellom bebyggelsen og planlagt trasé.
Det berørte området er preget av trafikkarealet i forbindelse med ferjeleiet, og har allerede har
gjennomgått store forandringer. Ingen landskapskvaliteter vil derfor bli direkte berørt.
Bokn, alternativ b)
Planlagt trasé, som er ca 500 m lang, er lagt mellom dagens E 39 og Arsvatnet.
Tunnelpåhugget vil treffe terrenget 30-40 m nord-vest for eksisterende gårdstun. Arealene
som blir direkte berørt består i dag hovedsaklig av grunnlendt beite og noe fulldyrka mark. Ny
veg vil krysse eksisterende lokalveg, og den vil gå delvis parallelt med denne.
Inngrepet berører den søndre delen av landskapsrommet som omgir Arsvatnet. Eksisterende E
39 går gjennom området, men virker ikke dominerende fordi den har en linjeføring som
underordner seg landskapet.
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Dette er et landskapsparti med middels
variasjon. Det er et velskjøttet
0
Alternativ 1
jordbrukslandskap med moderate
Alternativ 2
kvaliteter i terrengformer og
Randaberg a)
--kulturlandskap. Strandsonen er særlig
Randaberg b)
0
buktende og variert, men vil ikke bli
Kvitsøy a)
-direkte berørt av inngrepet. Planlagt
Kvitsøy b)
trasé vil gripe inn i kulturlandskapet og
Kvitsøy c)
--redusere opplevelsesverdien av
gårdsbruket, og den vil skjære seg
Kvitsøy, veg Langøy-Krossøy
--gjennom de buktende beitemarkene.
Bokn a)
Resultatet er ytterligere fragmentering
Bokn b)
-av kulturlandskapet. Inngrepet vil bli
synlig fra store deler av landskapsrommet som omgir Arsvatnet. Den nye vegens kryssing av
eksisterende lokalveg vil gi et uryddig resultat.
Konsekvensvurdering:

Landskapsbilde

Som avbøtende tiltak bør tunnelpåhugget legges så lavt at det i så liten grad som mulig
forstyrrer sikten fra gården. Samtidig unngår man på denne måten å bryte horisontlinjen, noe
som reduserer tunnelpåhuggets synlighet. Nødvendige skjerminger og sikring mot gårdsbruk
må skapes.
6.6

Luftforurensning

Samferdselssektoren, og spesielt bil- og ferjetrafikken, er en viktig kilde til luftforurensning,
både lokalt, regionalt og globalt. I utredningsområdet er imidlertid den lokale luftforurensning
samlet sett under de anbefalte luftkvalitetskriterier6.
Rogaland er regnet som et belastet
Endring av utslipp
område hva angår utslipp av NOX.
Krav til reduserte utslipp av NOX er i
1. Oppgradert
30 %
ferjetilbud
ferd med å legge begrensninger på
2. Rogfast
20
%
industriens og næringslivets
muligheter for utvikling og vekst.
10 %
Dersom man ønsker å sette inn tiltak
0%
for å redusere utslippene synes det
CO2
NOx
-10 %
naturlig å rette oppmerksomheten mot
-20 %
transportsektoren som står for hele
79 % av de lokale utslippene. Ved å
-30 %
erstatte diesel med naturgass som
-40 %
drivstoff for ferjene i Kvitsøy- og
Boknafjordsambandene vil det kunne
redusere NOX -utslippet fra selve ferjene med opp mot 85 % dersom driftsprofilen (ferjenes
kapasitet, fart, frekvens mv.) er den samme. De definerte driftsprofiler i alternativ 1 (større
kapasitet, høyere fart, hyppigere frekvens) vil samlet sett gi en reduksjon av NOX –utslippet på
17 % i influensområdet, mens alternativ 2 vil gi en reduksjon på 35 %.

6

Utarbeidet av Statens forurensningstilsyn, SFT
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Det er regnet med at CO2 -utslippene med gassdrevne ferjer vil bli redusert med inntil 25 % i
forhold til dieseldrift, dersom driftsprofilen er den samme. De definerte driftsprofiler i
alternativ 1 vil imidlertid samlet sett gi en økning av CO2 –utslippene på 21 % i influensområdet. Alternativ 2 vil på sin side gi en reduksjon på 24 %.
Mulige reduksjoner i SO2 utslipp er også vurdert, men funnet marginale. Naturgass gir
tilnærmer ingen utslipp, mens utslippene fra lavsvovelholdig miljødiesel (som er forutsatt
benyttet i referansealternativet) også er svært lave.
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7.

Konsekvenser for naturressurser

7.1

Landbruk og fiske

Bakgrunn og dybdeinformasjon:
I Randaberg vil ny veg i dagen i alternativ a)
Delutredning: Konsekvenser for nærmiljø,
i hovedsak gå gjennom dyrka mark. I alt kan
friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske,
15-20 dekar bli berørt. Den berører også
georessurser og vannressurser.
kanten av et mindre skogparti langs sørsiden
av veien i det den tar av fra eksisterende veg.
Skogen har ingen kommersiell verdi. Omfanget av tiltaket er ganske betydelig for de
gårdbrukerne som blir berørt, og inngrepet vil kunne medføre store ulemper i forhold til selve
driften.
Et mulig avbøtende tiltak vil være å lette adkomsten mellom teigene enten ved å senke veien i
terrenget slik at en kan krysse over den med landbruksmaskiner eller at det lages passasjer
under veien. Å anlegge veien nærmest mulig sjøen vil også bidra til å opprettholde størst
mulig sammenhengende teiger.
I Randaberg vil inngrep etter alternativ a) medføre middels negative konsekvenser for
landbruket, mens alternativ b) har ingen eller ubetydelige konsekvenser. På Kvitsøy og Bokn
vil det bli ingen eller ubetydelige konsekvenser for landbruk og fiske.
7.2

Geo- og vannressurser

Prosjektet vil ikke berøre verken georessurser eller vannressurser.
Konsekvensvurdering:
Alternativ 1
Alternativ 2
Randaberg a)
Randaberg b)
Kvitsøy a), b), c)
Bokn a), b)
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8.

Samfunnsmessige konsekvenser

8.1

Transportkvalitet

Bakgrunn og dybdeinformasjon:
Transportkvalitet defineres som
Delutredning: Regionale virkninger
vegsystemers tilstand med hensyn til det å
tilfredsstille brukernes behov for
tilgjengelighet til ulike transportmuligheter, forutsigbarhet når det gjelder reisetid og komfort
og opplevelse i forbindelse med reisen.
Dagens transportsystem og tilgjengelighet til ulike transportmuligheter er beskrevet i avsnitt
4.1. Å ha forutsigbarhet når det gjelder reisetid og framkommelighet er meget viktig i en
nasjonal transportkorridor der mange av reisene er lange. Slik forutsigbarhet har også stor
verdi for både næringsliv og befolkning på regionalt nivå.
Gjenststående kjøretøyer - Boknafjordsam bandet
70
60
50

1000 kjt/år

Referansealternativet innebærer et
transportsystem der biltrafikken i stor
grad vil følge dagens mønster. Med en
forventet årlig trafikkøkning på 1,8 %
vil dagens problemer med hensyn til
framkommelighet og forutsigbar
reisetid forsterke seg og spre seg over
lengre tid på døgnet. Det vises i den
forbindelse til den sterke økning i
antall oversittende kjøretøy det har
vært i Boknafjordsambandet - fra 0,7
% i 1993 til 8,4 % i 2001.

40
30
20
10
0
1993

1994

1995

1996

19 97

1998

1999

20 00

200 1

For alternativ 1 vil det bli endringer i form av økt frekvens. Endringen er imidlertid beskjeden,
og vil neppe medføre vesentlig større forutsigbarhet mht. reisetid og framkommelighet.
Ferjenes kapasitet og driftsstabilitet vil her være like avgjørende som en liten frekvensøkning.
Både for referansealternativet og alternativ 1 vil vi fortsatt ha en markert støtbelastning på
vegnettet mellom ferjeleiene og Tasta i sør og Aksdal i nord, der trafikken etter ferjeanløp er
meget tett og mellom anløpene ganske beskjeden. Vi vil også ha ulempen med for høyt
fartsnivå for trafikk som ”må rekke ferja”.
Alternativ 2 vil gi utvidet tilgjengelighet med bil mellom Nord- og Midt-Rogaland og for
lengre reiser i den nasjonale transportkorridoren. Forholdene legges også godt til rette for
etablering av et høyfrekvent busstilbud mellom Stavanger og Haugesund/Karmøy og mellom
Stavanger og Bergen.
I dag er reisetiden mellom soner nord og sør for Boknafjorden og Skudenesfjorden avhengig
av valg av ferjesamband. For de tyngste reiserelasjonene er reisetiden kortest med
Boknafjordsambandet. Reisetiden mellom Kvitsøy og Nord-Jæren er konstant.
I referansealternativet vil dagens reisetider opprettholdes med de endringer som følger av
åpning av Rv 47 T-forbindelsen i 2007. Da blir Boknafjordsambandet eneste forbindelse
mellom Nord- og Midt-Rogaland. For reiser mellom Sør-Rogaland og Haugesund/Karmøy N
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vil det bli endringer i reisetidene som
følge av dette, mens det for reiser
mellom Sør-Jæren og Kvitsøy ikke vil
bli noen endringer. Situasjonen blir
tilsvarende for alternativ 1.

Endring i reisetider ved åpning av ROGFAST
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-30
-40

-50
I alternativ 2 vil reisetiden over
Renn/Fin
-60
Boknafjorden med bil reduseres med
N-Jæren
-70
S-Jæren
rundt 30 minutter. Det gir noe ulikt
-80
Kvitsøy
utslag for reisetiden mellom de enkelte
-90
-100
soner. Størst reduksjon blir det for
Kvitsøy
Karmøy S
Karmøy N Haugesund N/Ø for Hau
reiser mellom Kvitsøy og NordRogaland, minst for reiser mellom
Rennesøy/Finnøy og Nord-Rogaland. Reisetidsreduksjonene i alternativ 2 (fra dagens
situasjon og med Rv 47 T-forbindelsen etablert) er vist i diagrammet.

Trafikanters synsinntrykk arter seg noe ulikt etter transportmåte. De reisende med bil har
utsyn forover og til siden mens busspassasjerer primært har utsyn til siden. Ved reise gjennom
tunnel vil utsynet både forover og til siden være lite varierende og gi minimalt med visuelle
hendelser. Et avbøtende tiltak kan imidlertid være etablering av slike hendelser, for eksempel i
form av kunst og/eller belysning, noe som vil bidra til å høyne kjøreopplevelsen og bryte den
monotonien som nødvendigvis vil oppstå ved kjøring i en tunnel med mer enn 22 km lengde.
Lengdeprofilen på den undersjøiske tunnelen vil ha stigning på opp mot 8 % nærmest
tunnelåpningene, men vil ellers ha et profil som i praksis oppleves som flatt. Høydeforskjellen
mellom tunnelpåhugg og lavpunktet, ca 360 meter under havflaten, overvinnes i det alt
vesentligste i tunnelens ender. Samlet sett vurderes profilet til å gi et positivt bidrag til
transportkvaliteten.
Opplevelser er en del av reisens kvalitet - helhetsinntrykk, variasjon i visuelle hendelser og
mektigheten i synsinntrykk er viktige elementer i så måte. En skulle kanskje tro at en reise
gjennom en lang tunnel kan gi lav/negativ reisekvalitet, men undersøkelser7 viser at det store
flertall av trafikantene har en normal eller positiv kjøreopplevelse i tunnelen. En nyere
undersøkelse8 viser imidlertid at det er en viss frykt blant landets bilførere for det å kjøre i
tunnel - lang som kort. 40 % av kvinnelige bilførere og 20 % av mannlige har oppgitt at de er
(mer eller mindre) redde for å kjøre i tunnel. Regelrett tunnelfobi er det imidlertid mindre enn
1 % av befolkningen som lider av.
For å bekjempe redsel for å kjøre i tunnel oppgis informasjon, trening og opplæring som
velegnede virkemidler. Til bekjempelse av tunnelfobi er det bare terapi som duger.
Konsekvensvurdering:

Transportkvalitet

Alternativ 1

0

Alternativ 2

++

7
8

Statens vegvesen Vegdirektoratet: Trafikantadferd i lange tunneler, rapportene 3, 6, 7 og 12
Av SINTEF i Trondheim
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8.2

Sikkerhet og beredskap

Som nevnt er det gjort risikoberegninger og -analyser med EDB-modellene TUSI (basert på
NS3901) og QRAM for alternativ 2. Analysene viser at sikkerheten i den planlagte tunnelen
ligger innenfor de gitte akseptkriterier. En katastrofesituasjon vil imidlertid være meget kritisk
når den oppstår.
Hovedtunnelen vil få en betydelig høyere standard enn gjennomsnittet av norske tunneler, og
derfor en vesentlig lavere ulykkesfrekvens. Armen til Kvitsøy vil på grunn av den beskjedne
trafikkmengde ha en enda lavere ulykkesfrekvens enn hovedtunnelen.
For en 1-løps tunnel viser den
kvantitative risikoanalysen at det kan
Gj.snitt for
Gj.snitt for
forventes 1,5 drept pr. 100 år som
Rogfast
norske tunneler norske riksveger følge av en 20 MW brann i lastebil og
5,6 drepte pr. 1000 år som følge av en
0,035
0,130
0,300
1000 MW brann. I stor brann som
følge av uhell med farlig gods kan det forventes 2,04 drepte pr. 100 år.
Ulykkesfrekvenser

Selv om hyppigheten for katastrofeulykker vil være lav, vil det i det videre planarbeid bli
vurdert skjerpede sikkerhetstiltak for å redusere risikoen for katastrofeulykker ytterligere,
eksempelvis ved minimumskrav til avstanden mellom kjøretøy. Å stenge tunnelen for ordinær
trafikk og slippe kjøretøy med farlig gods gjennom en bestemt tid på døgnet kan være et annet
tiltak. Gode varslingsrutiner ved hendelser er også en del av vegvesenets innarbeidede
sikkerhetsrutiner for tunneler. Dette gjelder både for kjøretøy som er i tunnelen ved en
hendelse og informasjon til kjøretøy som er på veg mot tunnelen ved en hendelse. Særlig vil
det bli vurdert tiltak for å hindre høyt hastighetsnivå og ulovlige stopp i tunnelen. Et aktuelt
tiltak i den forbindelse vil være automatisk trafikkontroll med måling av gjennom-snittsfart,
både maksimal- og minimumsfart, og overvåket av vegvesenets vaktsentral.
8.3

Konsekvenser for skipsfart og havnetrafikk

Alternativ 1 vil medføre økt trafikktetthet i et området som allerede har stor trafikk, og
kryssende trafikk bidrar til å komplisere trafikkbildet. Ferjetrafikken er imidlertid forutsigbar
både når det gjelder tidspunkt for avganger og seilingsrute, og ferjene føres normalt av
personer som er kjent med farvannet og trafikken i området. Fra 2003 vil det aktuelle
sjøområdet dessuten bli overvåket av
Kvitsøy trafikksentral. En økning av trafikken i det omfang som beskrives i alternativ 1 blir
således ikke vurdert som
Konsekvensvurdering:
Skips- og havnetrafikk problematisk.
Alternativ 1

0

Alternativ 2

0
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på sjø uten at det vil bli av særlig
betydning for trafikkbildet i området.
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8.4

Kollektivtransport

Kollektivtrafikken mellom Nord- og Midt-Rogaland foregikk hovedsakelig med hurtigbåter
fram til Rennfast åpnet. Sommeren 1993 ble det imidlertid etablert fast bussrute mellom
Stavanger og Haugesund og videre til Bergen. Siden den gang har busstrafikken blitt mer enn
fordoblet på strekningen Stavanger-Bergen, med sterkest trafikkøkning i tiden etter 1998.
I 2001 fraktet hurtigbåtene 197 434 passasjerer over Boknafjorden, mens rutebussene fraktet
154 937 passasjerer. Det ga markedsandeler på hhv. 10 % og 8 % av den totale
persontrafikken.
Alternativ 2, sammen med etablering av Rv 47 T-forbindelsen, vil innebære en reduksjon av
reisetiden med rutebuss mellom Stavanger og Haugesund/Bergen på rundt 45 minutter i
forhold til dagens situasjon, samtidig som en slipper å være avhengig av ferje over
Boknafjorden. Det vil gi rundt samme reisetid mellom Stavanger og Haugesund med buss og
med hurtigbåt, mens forholdet i dag er at hurtigbåten har 45 minutter kortere reisetid enn
bussen. Dette, sammen med de siste års trafikkutvikling, indikerer at hurtigbåttilbudet vil tape
i konkurransen mot buss dersom alternativ 2 realiseres.
Alternativ 2 vil imidlertid bidra til å
legge forholdene til rette for øking av
busstrafikkens markedsandel på
bekostning av privatbilens, mens
fortsatt ferjeforbindelse, som i
alternativene 0 og 1, vil være et
betydelig hinder for overføring av
persontrafikk fra bil til buss.

Markedsandeler for persontrafikk - alternativ 2

Annet

2001
2008 e.å

Hurtigbåt

Rutebuss

Dersom antall personer pr. bil er den
Bil
samme som i 2001, og dersom det ikke
blir personbetaling i en eventuell
0%
20 %
40 %
60 %
80 %
bompengeordning, vil sannsynligvis
kollektivandelen av det samlede antall
personreiser i alternativ 2 mellom nord- og sørsiden av Boknafjorden nær fordobles i forhold
til dagens situasjon.
8.5

Sykkeltrafikkens fremkommelighet

Dette konsekvenstemaet knyttes særlig til transportsyklistens behov, dvs. de som sykler til/fra
arbeid, skole mv. Slik trafikk er helt marginal på ferjene, spesielt på Boknafjordsambandet.
Det er imidlertid en del sykkelturisme på ferjesambandene om sommeren. Konsekvensene for
denne sykkeltrafikken er omtalt i avsnitt 8.10 Regionale virkninger.
I dag er det ingen problemer med å frakte sykler på ferjene. Denne situasjonen vil
opprettholdes med alternativ 1, mens gjennomføring av alternativ 2 vil betinge at det legges til
rette for frakt av sykler og utstyr gjennom tunnelen, fortrinnsvis ved at de ordinære bussene
som vil trafikkere tunnelen kan bringe med seg sykler.
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8.6

Lokalt utbyggingsmønster

Alternativ 1
Alternativet vil ikke få konsekvenser for lokalt utbyggingsmønster.
Alternativ 2
Randaberg
I Randaberg kommune er det et betydelig utbyggingspress. Alternativ a) vil ikke påvirke dette
når det gjelder arealer til boligbygging, men vil legge beslag på ca. 4,5 dekar areal som i
kommuneplanen er disponert til næringsformål. Alternativ b) vil ikke legge beslag på
potensielle utbyggingsområder. På den annen side vil overskuddsmasser fra tunnelen kunne
disponeres på en slik måte at større arealer kan bli tilgjengelig for utbygging til
næringsformål.
Kvitsøy
Kvitsøy kommune har i dag ikke noe stort utbyggingspress. Innenfor de arealer som i
kommuneplanen er avsatt til boligbebyggelse er det dessuten lite rom for sterk økning i
boligbyggingen. Dersom presset øker uten at byggearealer for boliger er tilgjengelige i samme
omfang, vil det kunne føre til økt kostnadspress og økte vanskeligheter for lokalbefolkningen
– og andre - til å etablere seg på øygruppa.
Redusert reisetid og døgnåpen forbindelse mellom Kvitsøy og Nord- og Sør-Rogaland vil
også kunne føre til økt etterspørsel etter fritidsboliger. Heller ikke for denne type bebyggelse
er det avsatt store arealer i kommuneplanen. Allerede i dag sees en tendens til at bolighus
kjøpes opp eller overtas som arv og benyttes til fritidsboliger. Sannsynligheten for at dette
forsterker seg er absolutt til stede.
Blant folk flest på Kvitsøy vil det nok være svært delte oppfatninger om hva som betraktes
som positive eller negative konsekvenser av de skisserte utviklingstrekk. Vurdert ut fra
kriteriene gitt i håndbok 140 vil imidlertid konsekvensen være ”stor negativ”.
Som avbøtende tiltak kan kommunen, i tillegg til den lokale forskrift til konsesjonsloven,
gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven i stor grad selv bestemme hvordan
utviklingen skal styres og hvordan konsekvensene skal bli.
Lokalt utbyggingsmønster
Konsekvensvurdering Randaberg
Bokn
Kvitsøy
Alternativ 1:

0

0

0

Alternativ 2:

0

0

---
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8.7

Konsekvenser i anleggsperioden

Regional produksjon og
sysselsetting

Direkte regional bruttoproduksjon - alternativ 2
B ergverkdrif t

Med bakgrunn i erfaringstall og
tidligere utførte beregninger er det
gjort overslag over alternativenes
regionale bruttoproduksjon og
sysselsettingsvirkning i byggefasen for
tiltaket.

P rod av t ref oredling
Kjemisk prod.
M ineralsk prod.
V erkst edprod.
Kraf t og vannf o rsyning
B ygg- og anlegg
V arehandel
Hot ell og rest aurant
Innenrikst ransp.
P ost og t elekomm.
B ank o g f orsikr.
F orr.messig t jenest ey.
A nnen privat t jenest eyt ing

Referansealternativet og alternativ 1
vil ikke ha virkninger for regional
0
200
400
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800
1000
sysselsetting utover det som måtte
Mill. kr
følge ved fornyelse av ferjeflåten.
Bygging av en ny ferje vil kreve anslagsvis 70 - 80 årsverk, avhengig av type ferje.
Kommunal t jenest eyt ing
S t at lig t jenest eyt ing

1200

1400

Alternativ 2 har en investeringskostnad på 2,58 mrd. kr. Av dette beløpet er det anslått at
rundt 1,3 mrd. kr, 50 %, kommer fra bygge- og anleggsbransjen. Øvrige leveranser kommer
fra mange andre næringer, men ingen av den har leveranser på over 10 % av totalen.
Gjennomføring av prosjektet vil kreve
rundt 3 000 årsverk, inkludert
ringvirkninger og konsumvirkning i
hele anleggsperioden. I underkant av
40 %, rundt 1 200 årsverk, vil være i
bygge- og anleggsbransjen. Totalt har
bygge- og anleggsbransjen rundt 10
000 sysselsatte i den definerte
regionen (1998). Øvrige bransjer hvor
det vil være påviselige
sysselsettingsvirkninger vil være
varehandel (9 %), transport (8 %) og
tjenesteyting (offentlig og privat, 14
%).

Regionale sysselsettingseffekter - alternativ 2
B ergverkdrif t
Pro d av t ref o redling
Kjemisk prod.
M ineralsk prod.
V erkst edprod.
Kraf t og vannf orsyning
B ygg- og anlegg
V arehandel
Hot ell o g rest aurant
Innenrikst ransp.
Post og t eleko mm.
B ank og f orsikr.
F o rr.messig t jenest ey.
Of f . t jenest eyt ing
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Miljøkonsekvenser
Alternativ 1 vil ikke ha andre miljøkonsekvenser i anleggsperioden enn referansealternativet,
dvs. de konsekvenser som følger av bygging av nye ferjer.
I anleggsperioden for alternativ 2 er det spesielt tunnelanleggene og anlegg av veg i dagen
som vil gi miljøkonsekvenser som følge av sprenging, anleggsdrift (graving, masseutskifting,
bygging) og massetransport. Dagsonene vil i hele sin utstrekning ha alle typer miljøulemper,
mens tunnelprosjektene vesentlig vil ha miljøulemper ved tunnelåpningene.
I Randaberg, alternativ a), vil massetransporten skje på ny veg i dagen mellom tunnelpåhugget
og eksisterende ferjeleie og eventuelt videre på Rv 521. For alternativ b) og for transport til
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anlegget for øvrig vil eksisterende vegnett benyttes. På Kvitsøy er vegsystemet ikke
dimensjonert for den nødvendige massetransport, og det kan derfor være aktuelt å anlegge ny
veg mellom Langøy og Krossøy uansett hvilket alternativ som velges for tunnelpåhugg. I
Arsvågen er massedeponiet planlagt i kort avstand fra tunnelpåhugget, og massetransporten
vil i all hovedsak skje på midlertidige anleggsveger. For alle tunnelpåhuggene vil
trafikkbelastningen som følge av anleggstrafikk på lokalt vegnett altså bli begrenset. God
planlegging av anleggsvegene må utføres tidlig i planfasen og som en viktig del av selve
vegplanene.
Støyplagene representerer som oftest store miljøkonsekvenser, dels fordi de kommer i tillegg
til eksisterende trafikkstøy og dels fordi støydempingstiltak ikke er etablert. Støyen vil
imidlertid variere over anleggsperioden og over døgnet. Støv- og støyplage vil avhenge av vær
og vind, og kan reduseres ved tiltak.
Streng håndheving av aktuelt lovverk og bestemmelser er viktige tiltak for å begrense negative
miljøkonsekvenser i anleggsperioden. Dette, sammen med god planlegging og organisering av
anleggsdriften, vil kunne redusere miljøulempene. God informasjon, registrering og måling
før og under anleggsdriften må sikres. Det vil være et mål at miljøkonsekvensene i
anleggsperioden reduseres til et minimum, og at dette blir en viktig premiss for alle
entrepriser. Uansett tiltak vil imidlertid miljøulempene ikke unngås, bare begrenses.
8.8

Deponi og bruk av overskuddsmasser

For alternativ 2 vil det vil være aktuelt å deponere overskuddsmasser i områdene ved hvert av
tunnelpåhuggene. Det er således vurdert ulike muligheter for bruk av overskuddsmasse fra
hovedtunnelen og armen til Kvitsøy.
Randaberg
I Mekjarvik er det rundt 490 000 m3
masse som skal deponeres, og to
aktuelle områder i sjøen er vurdert til
formålet. Det gjelder et mellom
eksisterende ferjeleie og moloen og et i
sjøen sør for eksisterende
utfyllingsområde.
Lokalitet 1
Deponiet vil bli liggende på innsiden
av eksisterende molo. Inngrepet vil
berøre ca 250 m av strandlinjen. Av
dette er halvparten utfylte arealer ved
ferjeleiet, resten er klippekyst. Utfylt
areal vil bli rundt 65 dekar.
Utfyllingen vil lage en kunstig form som vil bryte med landskapet omkring, og dimensjonene
gjør at inngrepet vil virke svært dominerende. Det er ikke gjort konkrete funn av marine
kulturminner i utfyllingsområdet, og potensialet for nyregistreringer vurderes som lavt.
Undersøkelser som skal foretas i nærheten av området (rett utenfor moloen) i løpet av
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våren/sommeren 2002 vil imidlertid kunne gi en sikrere indikasjon på mulighetene for
nyregistreringer. Det kan derfor bli aktuelt å måtte gjennomføre registreringer i
utfyllingsområdet. Det vil i så fall bli gjort i god tid før anleggsstart.
Lokalitet 2
Planlagt massedeponi er lokalisert sør for eksisterende dypvannskai, mellom 700-1 150 m fra
ferjeleiet. Det planlagte utfyllingsområdet har en lengde på ca 700 m, og berører hovedsaklig
klippekyst. Innenfor området er det en fritidsbolig og tre naust. På begge sider av det planlagte
utfyllingsområdet er der allerede store fyllinger og industri. Utfylt areal utgjør ca 22 daa.
Utfyllingen vil medføre at strandlinjen og terrenget i dette området blir endret. Den planlagte
utformingen følger imidlertid terrengets naturlige retninger, noe som gir god tilpasning til
omgivelsene. Inngrepet vil ikke bli synlig verken fra veien eller boligbebyggelsen lengre oppe
i skråningen. Derimot vil inngrepet bli synlig fra sjøen. Utfyllingsområdet er disponert til
byggeområde for næringsvirksomhet i godkjent kommuneplan for Randaberg. Innenfor det
aktuelle næringsområdet er det registrert et kulturminne som berøres av utbyggingen,
uavhengig av hvor fyllmassen hentes fra. Det er ikke gjort konkrete funn av marine
kulturminner i utfyllingsområdet, og potensialet for nyregistreringer vurderes som lavt.
Kvitsøy
På Kvitsøy tas det sikte på å deponere 1 400 000 m3 masse. Det er mye å skulle plassere i et
sårbart landskap, der også verdifulle kulturminner er svært synlige og vare for endringer i
omgivelsene.
Ut fra landskapsmessige vurderinger og
hensynet til kulturminner utpeker to områder
i sjøen ved Kråkøya seg som naturlige valg
for massedeponi. Kråkøya er allerede i stor
grad forringet av menneskelige inngrep, slik
at den har mistet sitt urørte preg. På denne
måten unngår man dessuten å berøre til nå
”urørte” naturområder. Heller ingen
kulturmiljøer eller kjente kulturminner
berøres. Samtidig er området i svært liten
grad synlig fra ferdselsårer på land og fra
bebyggelse. Kråkøya er naturlig flat, slik at
en utvidelse i form av et massedeponi ikke
vil virke fremmed. Hovedtyngden av
kommunens fritids og boligbebyggelse ligger
på motsatt side av Kvitsøy, slik at denne ikke
vil bli berørt av inngrepet. Som en følge av
den massive trafikken som kan forventes i
anleggsperioden betinger begge alternativene at det må bygges veg mellom Langøya og
Kråkøya som i alternativ c), selv om tunnelpåhugg velges etter alternativ a) eller b).
Det er ikke gjort konkrete funn av marine kulturminner i utfyllingsområdene. Ved Kvitsøy er
det imidlertid gjort mange funn av marine kulturminner, og potensialet for nye registreringer

28.11.02

56

Konsekvensutredning for E 39 Kyststamvegen - Boknafjordkryssingen

vurderes som stort. Det må derfor gjennomføres registreringer i utfyllingsområdene i god tid
før anleggsstart.
Lokalitet 1
Dette alternativet strekker seg fra nordenden av Kråkøya og nordover til Hjartholmen. Samlet
areal er ca 100 da, og det er plass til om lag 1 600 000 m3 masse innenfor dette arealet. Det er
muligheter for å legge inn en dypvannskai i østre del av utfyllingsområdet. Området er relativt
grunt med ca 25 m under havoverflaten som dypeste punkt.
Lokalitet 2
Dette alternativet strekker seg ut i sjøen øst for Kråkøya. Kvitsøy kringkaster og radiomastene
vil bli liggende på innsiden av deponiet. Samlet areal er ca 70 da, og det er plass til om lag 1
700 000 m3 masse innenfor dette arealet. Havbunnen skrår jevnt utover, og laveste punkt er ca
60 m under havoverflaten.
Bokn
I Arsvågen er det rundt 650 000 m3 masse som skal deponeres, og et område i sjøen nord for
eksisterende molo ved ferjeleiet er vurdert til formålet.
Det planlagte massedeponiet må
betraktes som en utvidelse av
eksisterende molo mellom Laksaberget
og Nordre Solholmen. Deponiet
berører ingen kulturmiljø eller kjente
kulturminner, og potensialet for
nyregistreringer vurderes som lavt.
Hvordan masseutfyllingen vil fremstå i
terrenget avhenger av hva som
eventuelt bygges oppå det utfylte
arealet. Terrengvariasjoner kan bidra
til å gi fyllingen best mulig
landskapstilpasning.
Andre områder
I forbindelse med tunnelprosjektene er det vurdert å deponere tunnelmasse også andre steder
en de som er omtalt i dette avsnitt. Dette gjelder steder som enten er godkjente
deponeringsplasser eller i planlagt vegtrasé hvor konsekvensene for inngrepet allerede er
vurdert.
Generelt gjelder også at det kan være aktuelt å frakte masse på lekter og droppe den i sjøen
dersom det ved ett eller flere påhugg viser seg problematisk å anvende den på annen måte. I så
fall må egnet område lokaliseres i samråd med forurensnings-, fiskeri- og
sjøfartsmyndighetene.
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8.9

Regionale virkninger

Utvikling av arbeids-, bo- og
serviceregioner
Det er – og har lenge vært - et generelt
samfunnsmål å utvikle robuste arbeids-,
bo- og serviceregioner (ABS-regioner)
og å opprettholde bosettingen i
distriktene. Det er rimelig å tro at denne
politikken har vært med på å utvikle
næringslivet i slike regioner og å holde
på næringslivet i distriktene og
derigjennom holde på ungdommen og
sikre bosettingen.
Rogaland har 375 000 innbyggere pr. 1.
januar 2001. Blant disse er det rundt
152 000 arbeidstakere som har både
bosteds- og arbeidskommune innen
fylket. Av disse igjen har rundt 2 300 en
arbeidsreise som innebærer kryssing
enten av Skudenesfjorden eller
Boknafjorden. I tillegg kommer arbeidstakere med arbeidssted utenfor fylket, og med
arbeidsreise som krever fjordkryssing. En stor gruppe i så måte er arbeidstakere som pendler
mellom Stavanger og Bergen. Videre er det rundt 150 arbeidstakere som krysser
Kvitsøyfjorden på veg til eller fra arbeid – de aller fleste av disse har bosted Kvitsøy.
Av arbeidstakerne i Rogaland som krysser fjordene til/fra arbeid reiser 70 % til arbeid mot sør
og 30 % mot nord. I sør er det Nord-Jæren som er målet for de aller fleste, mens det i nord er
Haugesund som er det dominerende målet. Flertallet av de lange (reisetid minst 60 minutter)
arbeidsreisene er naturlig nok rettet mot de tyngste arbeidsmarkedene. Studier har vist at
denne tendensen snarere forsterkes enn mildnes dersom reisetiden mellom bosted og
arbeidsmarked reduseres. Det er også dokumentert at større ferjeavløsningsprosjekter kan føre
til omfattende strukturendringer i en region i form av sentralisering og nedlegging av
servicetiltak og anlegg.
Det kan med en ganske stor grad av sikkerhet sies at alternativene 0 og 1 ikke vil gi noe
vesentlig bidrag til utvikling av en felles bo- og arbeidsmarkedsregion for Kvitsøy,
Sunnhordland, Nord- og Sør-Rogaland. Med nesten like stor grad av sikkerhet kan det sies at
alternativ 2 vil gi et slikt bidrag.
Nord-Jæren/Nord-Rogaland/Sunnhordland
Selv med den reduserte reisetiden mellom Stavanger og Karmøy/Haugesund i alternativ 2 på
30 minutter i forhold til referansealternativet – det tilsvarer rundt 30 % - vil en reise mellom
de to byområdene ta en time. Det er så lang tid at reduksjon av reisetiden alene neppe vil være
årsak til eventuell umiddelbar økning i antall arbeidsreiser mellom områdene. På lang sikt
synes det imidlertid å være potensial for at antall arbeidsreiser vil kunne øke med 2 – 3 % i
forhold til dagens situasjon (gitt dagens toleranse for lange arbeidsreiser), fortrinnsvis i form
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av reiser mellom bosted i nord og arbeidsplass i sør. På den annen side er reisetidsreduksjonen
så markert at den – i tillegg til økt transportkvalitet, døgnåpen fjordkryssing og tilgang til en
variert næringsstruktur – vil føre til at Nord- og Sør-Rogaland i betydelig større grad enn i dag
vil kunne betraktes som en felles arbeids-, bo- og serviceregion.
Reisetidene mellom befolkningskonsentrasjonene nord og sør for Boknafjorden vil fortsatt
være så lange at ingen av alternativene vil gi større endringer i bosettingsmønsteret i fylket på
den måten at folk bevisst bosetter seg i en av regionene og velger arbeidsplass i den andre.
Alternativ 2 vil imidlertid kunne bidra til å opprettholde dagens bosettingsmønster og dempe
sentraliseringen mot Nord-Jæren.
Kvitsøy/Nord-Jæren/Nord-Rogaland
Også mange som benytter Kvitsøysambandet har en reisetid på en time eller mer mellom
bosted og arbeidsplass. Men for øygruppa vil gjennomføring av alternativ 2 bety en dramatisk
endring med hensyn til tilgang på et utvidet arbeidsmarked, da reisetiden til/fra både Nord- og
Sør-Jæren, Haugesund og Karmøy vil
Utvikling av felles
bli en time eller mindre. Det betyr at
Konsekvensvurdering:
ABS-regioner
Kvitsøy utvilsomt vil inngå i arbeids-,
0
Alternativ 1
bo- og servicemarkedene både på
Nord-Jæren og i Nord-Rogaland.
++
Alternativ 2
Virkninger for næringslivet
Vestlandet
Vestlandet har stor tilgang på ressurser
Produksjon av tradisjonelle varer til eksport
og lang tradisjon med både innenriksog utenrikshandel. I dag utgjør
landsdelen tyngdepunktet for norsk
27 %
eksport, og det uten at olje og gass tas
37 %
med i bildet. I dag står
Vestlandsfylkene for produksjon av 37
Vestlandet
% av landets tradisjonelle varer til
Østlandet
eksport, mens Østlandet står for
Øvrige landsdeler
produksjon av 36 %. De øvrige
landsdelene (Sørlandet, Trøndelag og
Nord-Norge) står for til sammen 27 %.
36 %
Regner vi også den landbaserte
petroleumsindustrien som leverer til
sokkelen med som en del av vareeksporten ”eksporterer” Vest-Norge for 59 mrd. kr, eller 43
% av landets samlede eksport. Regnet pr. innbygger ligger regionen på nesten det dobbelte av
resten av landet.
Men dette er nødvendigvis ikke en statisk situasjon. Både menneskelige ressurser,
naturressurser, teknologi, kompetanse, kapitaltilgang og fysisk infrastruktur er alle viktige
elementer for framtidig regional utvikling.
For Vestlandets del er det særlig fysisk infrastruktur som er mangelvare. Det gjelder særlig
havneanlegg, farleder og vegsystem. På vegsystemet er framkommeligheten lav og tids- og
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kjøretøykostnadene høye. Mangelen på fleksibilitet og forutsigbarhet er også påfallende.
Bedre vilkår for veg- og sjøtransport vil derfor være avgjørende for landsdelens framtidige
posisjon som verdiskaper i Norge - og dermed for nasjonens framtid.
Tilgjengelighet til markedene blir stadig mer sentralt for norsk næringsliv da konkurransen
øker på alle områder og i alle næringer. Gamle beskyttelsesmekanismer forsvinner. Det
samme gjør tidligere ulikheter mellom nasjonale og internasjonale markeder. Å redusere
norske bedrifters logistikkostnader – som i gjennomsnitt er 50 % høyere enn for
sammenlignbare bransjer i Europa – er ett virkemiddel for å øke konkurranseevnen. Det betyr
at utvikling av E 39 Kyststamvegen og forbindelsene til de viktigste havnene er en strategi for
å oppnå det samme.
Lokalt næringsliv
Alternativ 2 vil som nevnt kunne bidra til å skape en utvidet arbeids-, bo- og serviceregion der
Kvitsøy, Sunnhordland, Nord- og Sør-Rogaland på en helt annen måte enn i dag vil kunne
utnytte sine samlede ressurser.
Et utvidet marked for arbeidskraft kan imidlertid ha ulike effekter både for næringslivet og
arbeidstakerne. På den ene siden vil næringslivet få et utvidet arbeidsmarked å rekruttere fra.
På den annen side kan det oppstå økt konkurranse om attraktiv arbeidskraft. Det er imidlertid
grunn til å forvente at gjennomføring av alternativ 2 i stor grad vil medvirke til et mer
fleksibelt arbeidsmarked enn det vi finner i de to regionene med dagens transportsystem.
Større muligheter for å kombinere ønsket bosted med attraktive jobbmuligheter innebære en
betydelig velferdsgevinst. Studier på området viser at forbedret transportkvalitet og redusert
reisetid gir økt toleranse for lengre arbeidsreiser.
Et utvalg representanter fra det lokale næringsliv har vurdert konsekvensene ved
gjennomføring av alternativ 2 for ulike temaer: ny konkurransesituasjon, logistikk, tilgang på
reservedeler, tilgang på arbeidskraft, relasjoner og samarbeid mellom virksomheter på ”andre
siden av fjorden” og tiltakets generelle betydning for det lokale næringsliv. Vurderingen ga
noen generelle inntrykk som i korthet kan formuleres slik:
• Det er ”lettere” å reise sørover enn nordover
• Næringslivet ser positivt på utfordringene som en ferjefri kryssing av Boknafjorden gir
• Nisjebedrifter på Kvitsøy frykter ikke konkurranse fra fastlandet
Konsekvensene for de enkelte tema ble vurdert slik:
Geografisk
marked/
konkurranse

Logistikk

+

++

Tilgang til Tilgang på
reservedeler arbeidskraft

0

+

Relasjoner
og
samarbeid

Generell
betydning for
næringslivet

+

+++

Næringslivets transportkostnader
For alternativene 1 og 2 er endringer i bedriftsøkonomiske transportkostnader for næringslivet
beregnet med utgangspunkt i de samfunnsøkonomiske kostnadene ved at kostnadselementene
vektes ulikt. Alternativ 1 gir bare en marginal endring, mens alternativ 2 gir en reduksjon på
2 080 mill. kr diskontert.

28.11.02

60

Konsekvensutredning for E 39 Kyststamvegen - Boknafjordkryssingen

Virkninger for turisme
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På dagens tre ferjesamband er
trafikken i sommermånedene større
Randaberg-Kvitsøy - Årsvariasjon 2000
enn for resten av året. Mest markant er
14,0 %
forskjellen på Skudenessambandet, der
Kjøretøyer
12,0
%
Personer (inkl. førere)
mer enn 15 % av årstrafikken avvikles
10,0 %
i juli og mindre enn 5 % i november.
8,0 %
Det kan ha sammenheng med at
6,0 %
sambandet inngår i Nordsjøvegen og i
4,0 %
The North Sea Cycle Route, en
2,0 %
sammenhengende sykkelrute i
0,0 %
Nordsjøregionen, og at det leder til/fra
et av de mest besøkte turistmål i fylket,
Skudeneshavn. Det er imidlertid ikke
gjort spesifikke undersøkelser av
reiselivstrafikken på sambandene og det er således vanskelig å anslå volumet av denne. Det er
heller ikke foretatt registreringer av hvor mange sykkelturister som benyttet seg av
Skudenessambandet på sin tur langs The North Sea Cycle Route. Kvitsøysambandet har minst
variasjon i biltrafikkmengden over året, mens variasjonen av persontrafikken indikerer en viss
turisttrafikk med ferje til og fra øygruppa.
Alternativene 0 og 1 vil bare ha ubetydelig/liten konsekvens for turisttrafikken.
E 39 Kyststamvegen
Sett i lys av at E 39 Kyststamvegen er en transportrute også i reiselivssammenheng, vil en
eventuell overgang fra ferje til undersjøisk tunnel neppe være en faktor som får stor betydning
for utviklingen av bilturismen på Vestlandet.
Det er dessuten grunn til å anta at bilturistenes preferanser er ulike med hensyn til om en
foretrekker å krysse Boknafjorden med ferje eller gjennom undersjøisk tunnel. Ferje vil
fortsatt inngå i E 39 Kyststamvegen lenger nord på Vestlandet, mens ”verdens lengste
undersjøiske vegtunnel” kun vil være å finne under Boknafjorden. Rogfast kan således
framstå som en eksotisk opplevelse. Konsekvensen for bilturismen vurderes derfor som liten
positiv.
For syklistene9 som skal krysse Boknafjorden vil en fortsatt ferjeforbindelse være et godt
alternativ og ikke representere noen endring fra situasjon i 2007, mens en undersjøisk tunnel
under fjorden vil bety at syklisten må passere en undersjøisk tunnel i stedet for to. De
eventuelle negative konsekvensene for sykkelturismen er således knyttet opp mot andre
forhold enn de som forårsakes av Rogfast. Omfanget er heller ikke stort (sett i forhold til
bilturismen), og konsekvensen vurderes derfor som ubetydelig/ingen.

9

Når det gjelder sykkelturismen, er det viktig å ha klart for seg at konsekvensene av nedlegging av
Skudenessambandet er knyttet til prosjektet Rv 47 T-forbindelsen og ikke til Rogfast. Etter 2007 må derfor
syklister som skal reise mellom Nord- og Sør-fylket under alle omstendigheter passere gjennom undersjøiske
tunneler (Rennfast).
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Av hensyn til sykkelturismen må det legges til rette for frakt av sykler og utstyr gjennom
tunnelen, fortrinnsvis ved at de ordinære bussene som vil trafikkere tunnelen, alle kan bringe
med seg sykler.
Ut over dette er det lite behov for avbøtende tiltak. Flere supplerende tiltak, så som god
skilting til turistmål og etablering av et informasjonssenter om ”verdens lengste undersjøiske
tunnel” i for eksempel nåværende terminalbygg i Arsvågen, kan imidlertid gjennomføres for å
gjøre turistenes opplevelser knyttet til E 39 Kyststamvegen mest mulig positive.
Konsekvensvurdering
E 39 Kyststamvegen

Bilturisme

Sykkelturisme

Alternativ 1

0

0

Alternativ 2

+

0

Et supplerende tiltak i
turistsesongen kan dessuten
være å opprette
”sykkelbåtrute” mellom
Mekjarvik og Skudeneshavn
som et ledd i The North Sea
Cycle Route.

Kvitsøy
Kvitsøys beliggenhet og tilgjengelighet tilsier at de fleste av turistene som oppsøker øygruppa
har en hensikt med besøket - en tur til Kvitsøy er neppe en tur som foretas på impuls. Det kan
imidlertid lett bli tilfelle i en situasjon med undersjøisk tunnel. For bilturismen vil
gjennomføring av alternativ 2 høyst sannsynlig kunne føre til en betydelig økning av antall
besøkende på Kvitsøy, avhengig av hvordan forholdene legges til rette på øygruppa.
At økt bilturisme kan føre til nye arbeidsplasser innen turistnæringen er en side av saken. En
annen side er den belastning uhindret adgang til øygruppa vil kunne få for vegnettet som på
ingen måte er dimensjonert for å kunne betjene større trafikkmengder, for natur- og
friluftsområder mv. Dette er problemstillinger som det primært er lokalsamfunnets ansvar å
vurdere håndteringen av.
For sykkelturismens vedkommende blir tilgjengeligheten til øygruppa gjort avhengig av buss i
stedet for ferje i alternativ 2. Forutsatt at bussfrekvensen er like stor som ferjefrekvensen blir
således konsekvensen ubetydelig/ingen all den tid avhengigheten av et annet transportmiddel
er til stede i begge alternativene.
Konsekvensvurdering
BilSykkelKvitsøy
turisme
turisme For sykkelturismen må det som for E 39
Kyststamvegen legges til rette for frakt av
0
0
Alternativ 1
sykler og utstyr gjennom tunnelen,
fortrinnsvis ved at de ordinære bussene
++++
0
Alternativ 2
som vil trafikkere tunnelen kan bringe
med seg sykler.
Virkninger for annen infrastruktur
Havnestruktur
Den nasjonale havnestrukturen bør inngå som en integrert del av det nasjonale
transportnettverk og bygge opp om intensjonen om utvikling av effektive intermodale
transportløsninger sjø/land både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Som et ledd i et
pågående prosjekt i Fiskeridepartementets regi hvor man skal se på krav til nasjonal
havnestruktur i et langsiktig perspektiv, arbeider Kystverket konkret med kriterier for de
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havner som skal inngå i den nasjonale havnestrukturen, og målet er å kunne peke ut en ny
intermodal knutepunktstruktur og vurdere styringsmodeller og virkemidler for disse i det
videre arbeid med Nasjonal transportplan 2006-2015.
Alternativ 1 antas ikke å få annen betydning for utvikling av havnestrukturen på Vestlandet og
i Rogaland enn referansealternativet vil få, dvs. være en begrensning med hensyn til utvikling
av en rasjonell havnestruktur for Vestlandet og landet for øvrig. Alternativ 2, derimot, vil
kunne påvirke utviklingen i vesentlig grad.
Nord-Jæren, Haugalandet og Egersund-området (med Sirevåg) utgjør tre tyngdepunkter for
havnevirksomheten i Rogaland. Økt framkommelighet og forutsigbarhet kombinert med
vesentlig reduksjon i reisetid mellom tyngdepunktene i sør-fylket og Haugalandet vil høyst
sannsynlig medføre at grunnlaget for å satse på alle havnedistriktene langt på veg faller bort,
men at grunnlaget for utvikling av et nasjonalt knutepunkt styrkes tilsvarende.
Det er trolig potensiale for å øke godsvolumet til/fra Rogaland sjøveien dersom næringslivet
tilbys et godt transporttilbud både med hensyn til frekvens, pålitelighet og pris. Utviklingen
innen sjøtransport går i retning av mer spesialiserte skip som er hurtiggående og større enn de
frakteskipene som tradisjonelt har gått langs kysten. Dette peker igjen mot prioritering av få
og større havner, som har god kommunikasjon på landsiden, tilstrekkelig havneareal og
moderne og godt dimensjonert mottaksutstyr. Hvilken havn det bør satses på, vil forhåpentlig
bli klargjort gjennom det nevnte prosjekt om nasjonal havnestruktur.
Lufthavnstruktur
De to lufthavnene i Rogaland, Stavanger lufthavn, Sola og Haugesund lufthavn, Karmøy, er
begge såkalte stamflyplasser. Med dette menes at de er flyplasser som utgjør stammen i en
opprinnelig flyplasstruktur i Norge. Begge flyplassene er åpne både for nasjonal og
internasjonal trafikk, men flyplassen på Karmøy har pr dato ingen regulær utenlandstrafikk. I
2001 brukte ca 2,5 mill. passasjerer flyplassen på Sola, mens ca 0,35 mill. passasjerer reiste
over Karmøy.
Da flyplassen på Karmøy ble anlagt i 1975 var reisen mellom Haugesund og Stavanger mer
problematisk og tok lengre tid enn hva tilfellet er i dag. Helt frem til slutten av 80-tallet
trafikkerte da også flyselskap ruten mellom de to lufthavnene. Med etablering av en
undersjøisk tunnel under Boknafjorden, der reisetiden mellom Haugesund og Stavanger
forkortes med 40 minutter i forhold til dagens situasjon, blir spørsmålet om flyselskapene vil
trafikkere begge disse lufthavnene med ruter til for eksempel Oslo, slik de gjør i dag? Dette er
det vanskelig å si noe sikkert om, all den tid det er markedet og private aktører som i stor grad
legger premissene for den videre utvikling.
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9.

Oppsummering og anbefaling

9.1

Innledning

Statens vegvesen Rogaland legger fram denne rapporten som oppsummerer en
konsekvensutredning for E 39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen. Prosjektets hensikt er
å utvikle E 39 Kyststamvegen som en effektiv hovedtransportåre langs Vestlandskysten ved å
etablere en døgnåpen forbindelse mellom Nord- og Sør-Rogaland. Konsekvensutredningen vil
inngå som et vesentlig grunnlag for beslutning på oversiktsplannivå (fylkesdelplan) etter planog bygningsloven.
Utredningen er gjennomført etter metodikk beskrevet i Statens vegvesens håndbok 140 –
Konsekvensanalyser, og det er utredet to alternativer i tillegg til referansealternativet.
9.2

Sammenstilling av konsekvensene

I tabellen er det vist en sammenstilling av de ikke-prissatte konsekvensene etter tema:

Samfunn

Natur

Miljø

Fagtema
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Alternativ 1:
Oppgradert
ferjetilbud

Alternativ 2: Undersjøisk tunnel mellom
Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy
Randaberg

Kvitsøy

Bokn

a)

b)

a)

b)

c)

a)

b)

Nærmiljø

0

0

0

-

-

-

-

-

Friluftsliv

0

0

0

0

-

0

0

0

Naturmiljø

0

0

0

0

0

-

0

0

Kulturminner

0

0

0

0

0

-

0

0

Kulturmiljø

0

---

0

0

0

+

0

0

Landskapsbilde

0

----

0

--

-

---

-

--

Landbruk og fiske

0

--

0

0

0

Geo- og vannress.

0

0

0

0

0

Transportkvalitet

0

++

0

0

Skipsfart og
havnetrafikk
Lokalt utbygg.
Mønster
Utvikling, ABSregion
Næringsliv

0

0

---

0

++

0

+++

0

E 39 Kyststamvegen

Kvitsøy

Bilturisme

0

+

++++

Sykkelturisme

0

0

0
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Tabellen viser nøkkeltall fra den samfunnsøkonomiske analysen:
Reduksjon av
ulykkeskostnader

Reduksjon av
bedr.øk.
transp.kost.

Netto nytte

NN/K

Alternativ 1

0

200

- 1 077

- 3,10

Alternativ 2

272

2 080

1 683

0,51

Nøkkeltall
(mill. kr diskontert)

9.3

Vurdering

Måloppnåelse
Tiltakets hovedmål er å bidra til å utvikle E 39 Kyststamvegen som et ledd i strategien for å
skape en sterk region på Vestlandet. Målt på de fleste beslutningsrelevante parametere i den
sammenheng framstår alternativ 2 – Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm
til Kvitsøy – som det beste alternativ. Alternativet framstår også, med en netto nytte på mer
enn 1,68 mrd. kr og en netto nytte/kostnadsfaktor på 0,51, som et samfunnsøkonomisk meget
godt alternativ i motsetning til alternativ 1 som har negative verdier på begge disse
parameterne.
Alternativ 1 – Oppgradert ferjetilbud - har ubetydelig/ingen konsekvens for samtlige vurderte
ikke-prissatte konsekvenser.
Flere underalternativer i alternativ 2 har til dels meget store negative konsekvenser for enkelte
fagtema, mens andre har ubetydelig/ingen konsekvens. Spesielt peker underalternativene a) i
Randaberg og c) på Kvitsøy seg ut med store negative konsekvenser for landskapsbildet. På
den annen side peker underalternativene b) i Randaberg og a) på Bokn seg ut som ganske
konsekvensfrie. Det lar seg gjøre å komponere en løsning der konsekvensene er
ubetydelige/ingen eller positive for alle fagtema.
Mulighet for gjennomføring
Alternativ 1
Vurdert ut fra investeringskostnadene bør alternativet lett la seg gjennomføre. Alternativet
medfører imidlertid betydelige ferjekostnader, mer enn 3 mrd. kr diskontert – det er mer enn
investeringskostnadene for alternativ 2. Økningen i forhold til dagens situasjon er på 70 %.
Dette kan gjøre det tungt å gjennomføre alternativet med den driftsprofil som er lagt til grunn i
konsekvensutredningen.
Alternativ 2
Parallelt med konsekvensutredningsarbeidet har vegkontoret gjort foreløpige vurderinger
rundt mulig finansiering av alternativ 2. Aktuell finansiering vil mest sannsynlig være en
kombinasjon av statlige stamvegmidler og bompenger. Forutsatt en prosjektkostnad på inntil
2,6 mrd. 2002-kr vil det være mulig å finansiere 1,6 mrd. kr med bompenger og den siste 1

28.11.02

65

Konsekvensutredning for E 39 Kyststamvegen - Boknafjordkryssingen

mrd. kr med statlige midler forutsatt en gjennomsnittlig bompengetakst på 130 kr. Det er 37 %
lavere enn dagens (oktober 2002) reisekostnader for personbil med fører over Boknafjorden
(ferjebillett + bompenger). Økes bompengetaksten til 160 kr, som er 23 % lavere dagens
reisekostnader, reduseres behovet for statlig tilskudd til 600 mill. kr. Dette tilsier at hvis
kommunene og fylkeskommunen er villig til å akseptere en finansieringsplan der
gjennomsnittlig bompengetakst ikke overskrider dagens reisekostnad over Boknafjorden, bør
det være mulig å få til en realistisk finansieringsplan for prosjektet.
9.4

Tiltakshavers anbefaling

Foreløpig anbefaling til høring
Tiltakshaver har som bakgrunn for en foreløpig anbefaling lagt spesiell vekt på grad av
måloppnåelse og samfunnsøkonomisk lønnsomhet og anbefaler at alternativ 2 Undersjøisk tunnel mellom Mekjarvik og Arsvågen med arm til Kvitsøy - Rogfast,
velges.
Når det gjelder valg av underalternativer, anbefaler tiltakshaver at tunnelpåhugget i
Randaberg bør være etter alternativ b), mens tunnelpåhugget på Bokn bør være etter
alternativ a).
Med hensyn til valg av underalternativer for tunnelpåhugg på Kvitsøy anbefaler tiltakshaver
at dette gjøres på et senere tidspunkt, fortrinnsvis gjennom påfølgende lokal planprosess i
kommunen i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Endelig anbefaling
Tiltakshaver vil gi en endelig anbefaling etter at høringen er gjennomført.
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Grunnlagsdokumenter
Overordnede styringsdokumenter
St. meld. Nr. 46 (1999-2000) Nasjonal transportplan 2002-2011
Fylkesplan for Rogaland 1996-99
Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2002-2011
Referansedokumenter
Statens vegvesen Rogaland: ”Silingsnotat”, Januar 2002
Statens vegvesen Rogaland: Konsekvensutredning for E 39 Kyststamvegen – Rogfast.
Nærmere beskrivelse av alternativ 1 – oppgradert ferjetilbud
Delutredninger
Følgende delutredninger inngår som en del av konsekvensutredningen:
Statens vegvesen Rogaland: Delutredning Trafikk
Statens vegvesen Rogaland: Delutredning Kulturminner og kulturmiljø
Statens vegvesen Rogaland: Delutredning Regionale virkninger
Vegdirektoratet: E 39 Rogfast – Foreløpige vurderinger av grunnforholdene.
Origo Miljø AS: Delutredning Konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv mv.
Origo AS: Delutredning Landskapsbilde
SINTEF Bygg og miljø: E 39 Rogfast: Vurdering av sikkerheten i alternative løsninger for den
planlagte tunnelen Mekjarvik-Arsvågen
Vegdirektoratet: Risikoanalyse Rogfast
Andre utredningstema (jf. utredningsprogrammet) er utredet internt i egne fagmiljø eller
bygger på referanser til andre kilder.
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Utredningsprogram
Fastsatt av Vegdirektoratet 14. januar
2002
1. Generelt
1.1 Bakgrunn
Boknafjorden representerer i dag en samferdselsmessig barriere på E39 Kyststamvegen og mellom
Nord- og Sør-Rogaland. Trafikkveksten over
fjorden har i gjennomsnitt vært på ca. 5 % pr. år de
siste 15 årene. Veksten knytter seg hovedsakelig til
sambandet Mortavika – Arsvågen. Dagens ferjesamband hadde i 2000 en oversittingsgrad på mer
enn det tredobbelte av kravet på 2 % som er satt for
stamvegsamband.
En ferjefri forbindelse over Boknafjorden vil knytte
Vestlandet og spesielt Nord- og Sør-Rogaland bedre
sammen. Med Kårstø som utgangspunkt vil det
innenfor en reisetid på 1 time være ca. 310 000
innbyggere hvorav ca. 230 000 på Jæren og ca. 80
000 i Nord-Rogaland. Dette innebærer at de
sentrale tettstedsområdene i Nord- og Sør-Rogaland
langt på veg blir et felles bolig- og arbeidsmarked.
I henhold til forskrift om konsekvensutredninger av
21.05.1999 er utbygging av veger med investeringskostnader på mer enn 400 mill. kr over en periode
på 8 år eller kortere vedlegg I-tiltak, dvs. det skal
alltid utarbeides konsekvensutredning for tiltaket
(pkt. I.2.1, bokstav c). Investeringskostnadene for
utbyggingsalternativene er foreløpig anslått til 2 –
5,5 mrd. kr. Ut fra kostnadene er tiltaket et vedlegg
I-tiltak. For utredningspliktige tiltak på stamveger
er Vegdirektoratet ansvarlig myndighet.
1.2 Utredningsprogrammets formål
Hovedhensikten med dette utredningsprogrammet
er å avklare:
- hvilke alternative traséer/løsninger som skal
utredes
- hvilke problemstillinger som er vesentlige i
forhold til miljø, naturressurser og samfunn og som
skal utredes i denne forbindelse
- hvor detaljerte disse utredningene skal være
Utredningsprogrammet skal videre sikre at
konsekvensutredningen fokuserer på forhold som
det er nødvendig å få belyst for å kunne:
- ta beslutningen om - og eventuelt på hvilke vilkår tiltaket kan gjennomføres
- foreta valg mellom alternativer
1.3 Generelt om utredningen og
utredningsarbeidet
Konsekvensutredningen skal gi en begrunnelse for
tiltaket, herunder formål og målsettinger som søkes
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ivaretatt, samt inneholde en beskrivelse av dagens
situasjon. Metodikken i Statens vegvesens håndbok
140 “Konsekvensanalyser” skal brukes i størst
mulig grad for både prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser og for sammenstilling av
konsekvenser. For andre konsekvenser skal
anerkjent metodikk benyttes.
Konsekvensutredningsrapporten skal foreligge som
eget dokument. Utredningsprogrammet bør tas med
som vedlegg. Det skal avholdes offentlig(e) møte(r)
om konsekvensutredningen, fortrinnsvis tidlig i
høringsperioden for konsekvensutredningen.
Konsekvensutredningen skal oppfylle de kravene
som er stilt i dette utredningsprogrammet før den
gjennom sluttdokument godkjennes av
Vegdirektoratet. Det skal utarbeides en egen
fylkesdelplan for tiltaket. Fylkesdelplanen kan
vedtas når utredningen er godkjent, jf. plan- og
bygningslovens § 33-7.
Det skal legges vekt på at konsekvensutredningen
blir beslutningsrelevant.

2. Alternativer som skal utredes
Utredningsarbeidet skal gjennomføres etter et
opplegg i to faser:
Fase 1
I fase 1 skal det utarbeides en grovmasket/
overordnet utredning av alle alternativene som er
beskrevet nedenfor, med underalternativer.
Utredningen skal i hovedsak følge disposisjonen i
utredningsprogrammet. Utredningen skal sendes på
høring til de som uttalte seg til meldingen om
tiltaket og til fylkesmannen. Tiltakshaver skal
oppsummere uttalelsene før saken sendes til
ansvarlig myndighet som fastsetter hvilke
alternativer som skal konsekvensutredes i fase 2.
Ved fastsettelsen av de alternativer som skal utredes
i fase 2, skal det legges vekt på følgende kriterier:
- Hvilke ”grove” konsekvenser som avdekkes i fase
1. Her inngår eventuelle konflikter som framkommer etter høringsrunden.
- Hvilke alternativer ønsker høringsinstansene
utredet.
- Realisme for gjennomføring (her inngår forhold
som kostnader, sikkerhet og teknologiske
muligheter for gjennomføring).
Fase 2
Fullstendig konsekvensutredning av de alternativer
som er fastsatt etter fase 1 før ansvarlig myndighet
tar stilling til spørsmålet om oppfylt utredningsplikt.
I tillegg til alternativ 0 (referansealternativet) og ett
eller flere vegalternativer skal alternativ 1
(oppgradert ferjetilbud) være med i fase 2.
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Alternativ 0 - referansealternativet
Referansealternativet – ”0-alternativet” - skal være
en beskrivelse og analyse av hvordan forholdene på
og langs eksisterende veg, inklusive ferjer, vil
utvikle seg dersom prosjektet ikke gjennomføres.
Allerede vedtatte tiltak som vil bli gjennomført
uavhengig av dette prosjektet inngår i 0-alternativet.
0-alternativet brukes som referanse når effekter og
konsekvenser av de øvrige alternativene skal
vurderes og sammenstilles.

Nærmere om arbeidet
I den videre planprosess og alternativsøking kan det
også dukke opp andre relevante alternativer.
Dersom tiltakshaver ønsker å utrede andre
alternativer enn de som er beskrevet ovenfor, må
dette tas opp med ansvarlig myndighet, jf.
Miljøverndepartementets rundskriv T-2/2000, pkt.
2.3.2.

Alternativ 1
Alternativet innebærer et oppgradert ferjetilbud som
alternativ til ferjefri forbindelse. Et oppgradert
ferjetilbud vil kunne omfatte oppgradert materiell,
bedret frekvens og/eller utvidede åpningstider samt
innkorting og/eller nye ferjeleier. Dette bør
beskrives mer detaljert i forbindelse med fase 1.

Traséalternativene skal bearbeides på kart i målestokk 1:5.000, for enkelte områder i 1:1.000. Trasemuligheter skal minimum studeres med 500 m
korridorbredde. Som et grunnlag for traséstudier må
stedlige forhold av betydning for trasévalg,
eksempelvis verdier knyttet til naturmiljø,
bebyggelse, geologiske forhold, kulturminner o.a.
vurderes. Arealkonsekvensenes influensområde vil
kunne variere mellom temaene.

Alternativ 2
Undersjøisk tunnel mellom Mekjarvik i Randaberg
og Arsvågen i Bokn (lengde ca. 24 km) med en
tunnelarm til Kvitsøy (lengde ca. 1,8 km).

Samtlige alternativer i konsekvensutredningen
(inklusive 0-alternativet) skal utredes innenfor en
analyseperiode på 25 år regnet fra åpningstidspunktet.

Alternativ 3
Undersjøisk tunnel mellom Mekjarvik i Randaberg
og Arsvågen i Bokn (lengde ca. 24 km) med en
tunnelarm til Kvitsøy (lengde ca. 1,8 km) og en
tunnelarm til Karmøy (lengde 11 – 12 km). I dette
alternativet ligger dagens trasé for Kyststamvegen
fast.

Utbyggingen omfatter også eventuelle gang- og
sykkelveger som er nødvendig for å gjennomføre
tiltaket, samt tilpasningstiltak på dagens vegnett.
Det presiseres at også vegnett som eventuelt blir
avlastet skal inngå i analyseområdet for de tema
som skal utredes, jf. kap. 5.

Alternativ 4
Undersjøisk tunnel mellom Mekjarvik i Randaberg
og Karmøy (lengde ca. 29 km) med tunnelarm til
Kvitsøy (lengde ca. 1,8 km).
Underalternativ 4a – flytting av E 39 Kyststamvegen til Karmøy og videre langs Rv 47 Tforbindelsen
Dagens kyststamvegtrasè flyttes vestover til
Karmøy. Dette innebærer behov for 15 – 16 km ny
veg over Karmøy fra tunnelpåhugget nord for
Skudeneshavn til Eide. Mellom Eide og Håvik må
utbygging av Rv 47 vurderes. Fra Håvik til Mjåsund
(E 39 Kyststamvegen) følger traséen Rv 47 Tforbindelsen.
Underalternativ 4b – flytting av E 39 Kyststamvegen til Karmøy og videre forbi Haugesund
Dagens kyststamvegtrasè flyttes vestover til
Karmøy. Dette innebærer behov for 15 – 16 km ny
veg over Karmøy fra tunnelpåhugget nord for
Skudeneshavn til Eide. Mellom Eide og Håvik må
utbygging av Rv 47 vurderes. Fra Håvik følger
stamvegen Rv 47 T-forbindelsen til Fosen, videre til
Raglamyr/E 134 og herfra gjennom tunneler og som
veg i dagen øst for Haugesund til Rv 47 nord for
Haugesund. Det må også vurderes opprusting av
dagens Rv 47 mellom Haugesund og Sveio.
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3. Forhold til andre planer/utredninger
og til annen planlegging
Konsekvensutredningen skal kort oppsummere
forholdet til andre planer som fylkesplaner,
kommuneplaner, verneplaner m.v. i området. Den
skal også inneholde en redegjørelse for hvilke
tillatelser fra offentlige myndigheter som er
nødvendige for å gjennomføre tiltaket og spesielle
lover som kan ha betydning for tiltaket.
Plan- og utredningsarbeidet skal inngå i arbeidet
med oversiktsplanlegging i Rogaland
fylkeskommune og i de berørte kommunene.
Parallelt med konsekvensutredningen skal det
utarbeides en egen fylkesdelplan for tiltaket.
Det skal gjøres rede for i hvilken grad eksisterende
dokumentasjon anses å tilfredsstille
utredningsbehovet for de enkelte temaer.

4. Organisering av utredningsarbeidet
Statens vegvesen, Rogaland vegkontor, er
tiltakshaver og ansvarlig for utarbeidelse av
konsekvensutredningen. Det forutsettes et nært
samarbeid mellom vegkontoret og fylkeskommunen, kommunene og (øvrige) aktuelle
fagmyndigheter.
Det forutsettes videre at tiltakshaver utarbeider
detaljerte arbeidsprogrammer for de enkelte
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del/temautredninger før utredningene igangsettes.
Arbeidsprogrammene skal utarbeides i samarbeid
med aktuell fagmyndighet.

8. Konsekvenser

5. Trafikkforhold

Ved utredning av konsekvenser skal metodikken i
Statens vegvesens håndbok 140 “Konsekvensanalyser” benyttes, jf. pkt. 1.3.

I forbindelse med utarbeidelse av trafikkanalyse
skal det avgrenses et influensområde. Innenfor dette
området kartlegges dagens trafikk på vegnettet med
hensyn til reisemønster, størrelse, variasjon,
reisehensikt og fordeling på reisemiddel.
Kartleggingen omfatter også gang- og sykkeltrafikk
og kollektivtrafikk.
Trafikkanalysen skal angi hvilke endringer som kan
forventes i trafikken som følge av det planlagte
tiltaket. Dette gjelder både overføring av trafikk
mellom veger i planområdet og eventuell overføring
av trafikk mellom reisemidler.
Det skal utarbeides prognose for endring i trafikken
fra dagens nivå og fram til et tidspunkt for en
eventuell ferdigstillelse/åpning av tiltaket. Videre
skal det utarbeides prognose for endring i trafikken
for en analyseperiode på 25 år etter en eventuell
åpning av tiltaket Et utgangspunkt for disse
prognosene vil være Vegdirektoratets fylkesfordelte
trafikkprognoser.

Influensområde defineres for hvert enkelt tema.

For både trafikkprognoser/analyser, prissatte- og
ikke prissatte konsekvenser skal egenskaper,
effekter og konsekvenser for de forskjellige tema
illustreres med skisser, bilder, fotomontasjer m.v.
der dette er hensiktsmessig.
Fysiske inngrep i anleggsperioden samt midlertidige
og varige deponiområder som er direkte relatert til
tiltaket skal inngå i konsekvens-utredningen.
Avbøtende tiltak skal vurderes og kostnadsberegnes. Dersom effekten av eventuelle avbøtende
tiltak inkluderes i konsekvensvurderingene skal
også kostnadene ved disse tas med i anleggskostnadene. Det samme gjelder eventuelle tiltak på
avlastet veg- og gatenett for å realisere miljøforbedringer som Statens vegvesen skal bidra til.
8.1 Prissatte konsekvenser
Under dette temaet skal konsekvensene beregnes,
beskrives og illustreres.

Det skal presenteres trafikkbilde for alternativene
(med ÅDT-fordeling), herunder 0-alternativet.

8.1.1 Trafikanters tidskostnader

6. Standard/utforming

Det skal for alle alternativer beregnes endring i
trafikantenes tidskostnader med EDB-programmet
EFFEKT 5.

Konsekvensutredningen skal avklare premissene for
valg av standard, herunder spørsmålet om ett eller
to tunnelløp og antall kjørefelt. For at plan etter
plan- og bygningsloven skal kunne omfatte to løp,
må også konsekvensene ved to løp utredes. Det skal
tas utgangspunkt i gjeldende vegnormaler. Det
forutsettes at lange tunneler (over 12,5 km) fortsatt
skal vurderes spesielt og godkjennes av
Vegdirektoratet. Godkjenningen skal skje før
fylkesdelplanen for tiltaket vedtas. Det skal
utarbeides risikoanalyse, jf. pkt. 8.4.2.
Valg av standard skal drøftes nærmere i
konsekvensutredningen.

7. Tekniske forhold
Konsekvensutredningen skal inneholde en kort
teknisk beskrivelse av alternativene. Denne skal
også inneholde relevante undersøkelser av
skredfare, geotekniske-, geologiske- og sjøvassdragstekniske forhold og annet som kan ha stor
betydning for prosjektets kostnader.
Det skal legges vekt på å få fram de ulike
alternativenes fleksibilitet og muligheter for
justeringer. Muligheter og virkninger av etappevis
utbygging skal beskrives.
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8.1.2 Kjøretøyers driftskostnader
Det skal for alle alternativer beregnes endring i
kjøretøys driftskostnader med EDB-programmet
EFFEKT 5.
8.1.3 Ulykkeskostnader
Det skal gis en beskrivelse og analyse av
ulykkessituasjonen for de ulike alternativene.
Endring i antall ulykker beregnes og beskrives.
8.1.4 Miljøkostnader
Det skal for alle alternativer beregnes og beskrives
antall personer som blir svært plaget av støy,
støv/skitt (PM10) og lokal luftforurensning (NO2) i
bolig. Den samfunnsøkonomiske kostnad forbundet
med endring i forurensningsnivået beregnes med
EDB-programmene Vstøy/Vluft.
8.1.5 Ulempeskostnader for ferjetrafikanter
I forbindelse med avløsning av ferjer beregnes
bortfall av ulempeskostnader. Kostnadene skal
representere ulempe forbundet med det å være
avhengig av ferge som begrenser reisehyppigheten.
Kostnaden avhenger av ferjesambandets kvalitet,
reisens lengde og behov for reise. Beregning av
ulempeskostnader for ferjesamband er beskrevet i
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håndbok 140. Endringer i de samlede tidskostnader
beregnes med utgangspunkt i anvendt tid i
transportmidlet/på ferja, ventetid og skjult ventetid.
8.1.6 Nytte av nyskapt trafikk
Nyskapt trafikk er trafikk som skapes som følge av
vegprosjektet og gjelder i første rekke ferjeavløsningsprosjekter. Den nyskapte trafikken er
resultat av endringer i generaliserte reisekostnader.
8.1.7 Anleggskostnader
Det skal utarbeides kostnadsoverslag for samtlige
alternativer. Kostnadene skal kvalitetssikres ved
hjelp av metoden ANSLAG. Det skal beregnes
rentekostnader i byggetiden. Kostnadsoverslag på
fylkesdelplannivå utarbeides ordinært med
usikkerhet +/- 40 %. Med nærmere begrunnelse kan
imidlertid tiltakshaver framlegge kostnadsoverslag
for de enkelte alternativer med kostnadsspenn +/25 % for hele eller deler av prosjektet. Dette
forutsetter at plangrunnlag m.m. er på tilsvarende
detaljeringsnivå. Overslagene skal også omfatte
nødvendige tiltak på dagens veg og annet berørt
vegnett. Kostnadsoverslaget skal sendes
Vegdirektoratet for gjennomsyn før
konsekvensutredningsrapporten trykkes og legges ut
til offentlig ettersyn.
8.1.8 Drifts- og vedlikeholdskostnader
Drifts- og vedlikeholdskostnader beregnes for
samtlige alternativer med EDB-programmet
EFFEKT 5.

8.1.9 Ferjekostnader ved
ferjeavløsningsprosjekter
Omfatter kostnader/reduserte kostnader til
anskaffelse og drift av ferjemateriell.
Ferjekostnader for standard ferjer kan beregnes i
EFFEKT 5 med utgangspunkt i gjennomsnittlige
driftskostnader og kapitalkostnader. Trafikkanalyse
skal utføres for å vurdere ferjemateriell og
ruteopplegg som det er sannsynlig å anvende. Hvor
lenge utstyr kan benyttes/ når utstyr må byttes ut må
fastslås.
8.1.10 Innkrevingskostnader ved bompengefinansierte veganlegg
Kostnadene i forbindelse med etablering av
innkrevingssystem og kostnadene ved drift og
administrasjon av dette skal beregnes.
8.1.11

Nytte/kostnadsanalyse

Den samfunnøkonomiske lønnsomheten av de ulike
alternativene beregnes i form av alternativenes
netto-nytte og nyttekostnadsbrøk. Beregningene
utføres fortrinnsvis med EDB-programmet EFFEKT
5 i henhold til håndbok 140.
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8.2 Konsekvenser for miljø
8.2.1 Nærmiljø
Nærmiljø omfatter helheten i menneskers daglige
livsmiljø dette gjelder både fysiske og sosiale
forhold. Temaet avgrenses i denne sammenheng til
de fysiske omgivelsene.
I temaet nærmiljø inngår både prissatte og ikkeprissatte konsekvenser. De prissatte konsekvenser
inngår i nytte/kostnadsberegningen og er knyttet til
endringer i støy og lokal luftforurensning og støv/
skitt fra vegtrafikken i boliger. Dagens situasjon og
virkningen av tiltaket med hensyn til disse faktorene
skal oppgis, men skal ikke tas med i betydningsvurderingen siden de er prissatt. Barrierevirkninger
og arealforbruk som følge av tiltaket skal vurderes i
forhold til boligområder, skoler, butikker og
fritidsaktiviteter. Utrygghet i forhold til trafikk skal
vurderes spesielt med henblikk på barn og eldre.
Nærmiljøets verdi skal vurderes. En stedsanalyse
kan være et verktøy for å framskaffe kunnskap om
nærmiljøet. Det skal foretas en særskilt vurdering av
barn og unges oppvekstmiljø.
8.2.2 Friluftsliv
Temaet omfatter opphold og fysisk aktivitet i friluft
på fritid med sikte på miljøforandring, mosjon,
rekreasjon og naturopplevelse, såvel i nærmiljøet
som i skog og mark. Det er viktig å vurdere den
samlede effekt av veganlegget sett i sammenheng
med annen regional infrastruktur og barrieredannere i regionen.
Områder som er viktige for friluftslivet skal
kartfestes og verdivurderes. Spesielt viktig er:
• Større sammenhengende turområder (“Marka”områder)
• Lokale og regionale turområder, hovedsti- og
løypenett, utfartsteder og turmål
• Nærrekreasjonsområder i tilknytning til
boområder, skoler, barnehager og idrettsanlegg
• Opparbeidede og/eller tilrettelagte anlegg og
turløyper
Regulerte friområder (PBL § 25 nr 4) og områder
som er regulert til spesialområde friluftsliv (PBL §
25 nr 6), eller vernet/sikret på annen måte.
Verdien av friluftslivsområder må ikke bare
vurderes ut fra bruksfrekvens. Fjernere
friluftslivsområder kan ha stor verdi selv om det
ikke er like mange som bruker disse som f.eks.
nærrekreasjonsområdene. De forskjellige
friluftsområdene kan også ha en innbyrdes
betydning for hverandre.
8.2.3 Naturmiljø
Temaet omfatter fysiske omgivelser med vekt på
naturgitte forhold. Det er viktig å vurdere den
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samlede effekt av veganlegget sett i sammenheng
med annen regional infrastruktur og barrieredannere
i regionen.
Områder som er viktige for naturmiljøet skal
kartfestes og verdivurderes. Spesielt viktig er:
• Internasjonalt vernede områder (Ramsarområder, våtmark)
• Områder vernet etter naturvernloven
(nasjonalpark, naturreservat,
landskapsvernområder)
• Områder vernet etter eget vedtak, f.eks.
vernede vassdrag med tilhørende RPR
• Områder regulert som spesialområde naturvern
(PBL § 25 nr 6)
• Områder omtalt i forbindelse med nasjonale og
fylkesvise verneplaner (barskog, edelløvskog,
våtmark, myr, kulturlandskap, sjøfugl)
• Regional grøntstruktur og trekkruter for vilt
• Områder og lokaliteter som er viktige for
sjeldne og truede arter, eller som er viktige for
det biologiske mangfold (nøkkelbiotoper)
8.2.4 Kulturminner og kulturmiljø
Temaet omfatter følgende innen planområdet:
• Automatisk fredede kulturminner (kulturminner
eldre enn 1537)
• Nyere tids kulturminner
• Kulturmiljøer
Det presiseres at marine kulturminner inngår.
Kjente kulturminner skal kartfestes, og det skal også
vises hvor en kan forvente å finne ikke-kjente,
automatisk fredede kulturminner.
Automatisk fredede og nyere tids kulturminners
verdi skal vurderes og begrunnes, uavhengig av
juridisk status. Det skal også redegjøres for
kulturminnenes eventuelle vernestatus (fredet,
regulert til spesialområde bevaring etc.).
Kulturminnene kan inngå i kulturmiljøer. Det må
beskrives og begrunnes i hvilken sammenheng disse
inngår. Kulturmiljøene skal kartfestes og verdisettes
på samme måte som de øvrige kulturminnene med
en enhetlig verdi på kulturmiljøet.
Virkning av tiltaket på kulturminner og
kulturmiljøer vises, f.eks. terrenginngrep og
arealforbruk, hvilke kulturminner som går tapt,
hvilke arealer som får støybelastning slik at
kulturminner må innløses eller får redusert verdi
samt barriereeffekter.
Det skal begrunnes hvordan en er kommet frem til
konsekvensvurderingen.
Virkninger av arkeologiske undersøkelser (planlegging, framdrift og økonomi) skal vurderes.
Oppfyllelse av undersøkelsesplikten i kulturminnelovens § 9 kan skje i forbindelse med utarbeidelse
av reguleringsplan.
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8.2.5 Landskapsbilde
Landskapsbilde omfatter visuelle og estetiske
verdier i landskapet i og utenfor byer og tettsteder.
Estetiske verdier skal kartfestes og vurderes.
Kartfestingen suppleres med foto etc. Det anbefales
å vurdere landskapsbilde som en del av en stedseller landskapsanalyse. De estetiske verdienes
sårbarhet for inngrep bør inngå i vurderingen.
Konsekvensene av vegalternativene illustreres ved
hjelp av fotomontasje, modellfoto,
perspektivtegninger o.a.
Betydningen av endringen i landskapsbilde
vurderes.
8.3 Konsekvenser for naturressurser
8.3.1 Landbruk og fiske
Landbruk omfatter jordbruk og skogbruk samt
annen økonomisk utnytting av utmarksressursene i
tilknytning til landbruk. Fiske omfatter næringsmessig utnyttelse av fiske i saltvann og ferskvann
samt oppdrett. Det legges vekt på ressursgrunnlaget, ikke det enkelte bruks økonomi.
Erstatninger til brukere tas med i tiltakskostnadene.
Jordas og skogens produksjonsevne vurderes.
Gårdsanlegg, eiendomsstruktur og bruk av utmark
m.v. vurderes. Verdien av ressursen for landbruket
vurderes.
Området eller forekomstens betydning for fiskerieller oppdrettsnæringen i kommunen eller regionen
vurderes.
Konsekvensene for landbruk vurderes i hovedsak
med bakgrunn i arealforbruk og barrierevirkning.
Konsekvensene for fiske vurderes ut fra
arealforbruk og endrede strømforhold.
Utslipp i forhold til landbruk er bare aktuelt å
vurdere når trafikkvolumet er stort. For fiske kan
utslipp til vann i forhold til ferskvann være relevant
visse steder.
8.3.2 Georessurser og vannressurser
Temaet omfatter fjellgrunn, spesielle
berggrunnsgeologiske formasjoner, løsmasser,
grunnvann og overflatevann som brukes til
vannforsyning, energiproduksjon mm. Det er viktig
å få kartfestet og vurdert konsekvenser i forhold til:
• Vernede geologiske forekomster
• Løsmasseforekomster
• Drikkekvannskilder og -brønner
• Grunnvannsforekomster
• Vannforsyning
• Energiproduksjon
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8.4 Samfunnsmessige konsekvenser

•

8.4.1 Transportkvalitet
Temaet omfatter en kvalitetsvurdering av:
• Tilgjengeligheten til ulike
transportmuligheter/transportmidler
• Forutsigbarhet mht. reisetid
• Reisekomfort/kjørerytme
• Trafikanters synsinntrykk og reiseopplevelse
Dagens begrensninger i transporttilbudet
(rutetilbud, eventuelle stengninger pga. ras mm)
beskrives. Alternative transportmuligheter
(avstander, buss-, fergetilbud mm) kartlegges.
8.4.2 Sikkerhet og beredskap
Sikkerhet og beredskapsmessige forhold ved de
ulike alternativene skal belyses. Det skal utarbeides
risikoanalyse i henhold til ”Retningslinjer for
saksbehandling ved brannsikring av vegtunneler”.
8.4.3 Konsekvenser for skipsfart og havnetrafikk
Det skal redegjøres for virkninger av alternativene
mht. skipsfart og havnetrafikk.
8.4.4 Kollektivtransport
Hvilke konsekvenser får tiltaket for
kollektivtransporten i utredningsområdet.
Eventuell endring av fordeling på ulike reisemidler i
regionen som følge av tiltaket beskrives. Medfører
tiltaket forandringer for kollektivtrafikantene?
Hvilke eventuelle effekter får dette for transportsystemet i området?
8.4.5 Sykkeltrafikkens fremkommelighet
Dette konsekvenstemaet knyttes særlig til
transportsyklistens behov, dvs de som sykler til/fra
arbeid, skole mv.
Dagens tilbud for syklister gjennom det aktuelle
planområdet beskrives. Spesielle registreringer av
sykkeltrafikkens mengde og variasjon kan
gjennomføres.
Konsekvenser spesielt i forhold til tunneler skal
beskrives. Framtidig standard på sykkeltilbudet
vurderes ut fra sammenheng og kontinuitet,
sykkelrutas lengde i forhold til bilveg, komfort/miljøkvalitet og oversiktlighet/lesbarhet.
8.4.6 Lokalt utbyggingsmønster
Temaet inneholder vegtiltakets betydning for lokal
tilgjengelighet, barrierer og arealbruk. Viktige
forhold å vurdere er:
• Arealer som fysisk brukes til selve
vegprosjekter, og som derfor ikke kan brukes
til annet formål

•
•
•

Arealer som pga. prosjektet får endret
bruksmulighet og utviklingspotensiale (kan
være både positive og negative)
Forskyvning av handel- og servicefunksjoner
Press på arealer der utbygging anses å være
uheldig
Endret transportmønster for andre
transportmidler enn vegtrafikk

8.4.7 Konsekvenser i anleggsperioden
Det skal vurderes om tiltaket vil medføre lokale
konsekvenser i anleggsperioden. Kun de kortsiktige
virkninger skal tas med under dette punktet; de
langsiktige virkninger kommer inn under de enkelte
tema.
Kartlegging og vurdering av konsekvenser i
anleggsperioden bør gjøres i forhold til:
• Mulige lokale leveranser til anleggene samt
potensiale for lokal sysselsetting i
anleggsperioden
• Sikkerhet
• Utslipp til vassdrag og grunn
• Støy i forhold til nærmiljøet, institusjoner,
friluftsområder mv.
• Anleggstrafikk i forhold til skoleveger, mye
brukte fotgjengeroverganger, lokaltrafikk mv.
• Forurenset grunn
8.4.8 Deponi og bruk av overskuddsmasser
Det skal gjøres enkle driftsvurderinger for å
klarlegge massedeponering, massetak og
masselager. Videre skal det vurderes eventuelt
behov for masser fra sidetak. Det skal også
redegjøres for hvordan restmasser kan anvendes,
samt foretas en beskrivelse av eventuelle
avslutningsplaner og istandsetting av sidetak.
8.4.9 Regionale virkninger
Regionale virkninger er knyttet til regionalpolitiske
målsettinger om bosetting, trivsel, sysselsetting og
næringslivets rammebetingelser. I hovedsak
beskrives kun regionale virkninger i forbindelse
med tiltak som gir en vesentlig
tilgjengelighetsforbedring.10
For næringslivet er følgende forhold viktige å
vurdere; medfører tiltaket:
• Bedret tilgang til markeder, råvarer og
arbeidskraft
• Bedret tilgjengelighet for kunder å komme til
bedriftene
• Enklere tilgang til reservedeler og vedlikehold
• Økt konkurranse
• Økt lønnsomhet

1 Grensen mellom lokalt utbyggingsmønster og regionale virkninger vil være
skjønnsmessig
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Dette er forhold som kan bidra til etablering av nye
bedrifter, vekst i eksisterende bedrifter og bidra til
økt sysselsetting. Men de samme forhold kan bidra
til effektivisering og sentralisering av handel,
distribusjonssentraler og offentlig og privat
tjenesteyting. Dette kan føre til redusert
sysselsetting.
For bosetting er følgende forhold viktige å vurdere;
medfører tiltaket:
• Utvidet arbeidsmarkedsregion, lettere å få
arbeid
• Bedre tilgjengelighet til handel og service,
helsetilbud og annen kommunal tjenesteyting,
skole, fritidstilbud mm
• Bedre tilgjengelighet for besøkende, redusert
isolasjon
Sammenhengen mellom arealbruk og transport skal
belyses, jf. rikspolitiske retningslinjer for samordnet
areal- og transportplanlegging.
Det skal redegjøres for virkninger av alternativene
mht. utvikling av turisme/reiseliv.

9. Sammenstilling og sammenligning
Konsekvensene som utredes for de ulike
alternativene skal oppsummeres og sammenstilles.
Oppsummeringen skal legge vekt på å synliggjøre
ulike egenskaper ved alternativene på en slik måte
at det er mulig å sammenligne konsekvensene både
for enkelttema og samlet for alternativene.
Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser skal utføres etter prinsipper gitt i
Statens vegvesens håndbok 140.
Enhetlig kartframstilling hvor flere tema
sammenstilles samt skisser, bilder og fotomontasje
skal utarbeides der dette er hensiktsmessig som
hjelp for anskueliggjøring av konsekvenser.
Det skal redegjøres for i hvilken grad alternativene
sikrer måloppnåelse i forhold til målsettinger i:
• Prosjektet
• Nasjonale målsettinger
• Eventuelt annet

10. Oppfølgende undersøkelser
Tiltakshavere skal i forbindelse med
konsekvensutredningen vurdere behovet for, og
eventuelt utarbeide:
Forslag til nærmere undersøkelser før
gjennomføring av tiltaket
Forslag til program for undersøkelser med sikte på å
overvåke og klargjøre de faktiske virkninger av
tiltaket under utbyggingen, i driftsfasen og ved
nedleggelse

28.11.02

74

