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Sammendrag:
Utredningen belyser konsekvensene av en ferjefri forbindelse over Boknafjorden mellom Mekjarvik og
Arsvågen med en sidetunnel til Kvitsøy innenfor temaene nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske,
georessurser og vannressurser. Utredningen skal sammen med andre tematiske utredninger, gi en vurdering av
inngrepenes konsekvenser. Et deponi på utsida av moloen i Mekjarvik, vil på en negativ måte kunne påvirke
nærmiljøet for de som bor ved sjøen, de som har fritidsbolig her og for de som bruker/eier båthusene og
småbåthavna. Inngrepet vil gi liten negativ konsekvens. For beboerne på gårdene nærmest traséen og
tunnelpåhugget i Arsvågen, vil inngrepene kunne oppleves negativt med tanke på nærmiljøet som allerede ble
betydelig endret etter at Rennfast ble bygget. Disse vil også få reduserte kvaliteter i nærmiljøet, bl.a. i forholdet
til oppholdsarealer/ friluftsliv knyttet til Arsvatnet og kulturmiljøet generelt. Barrierevirkningen øker noe.
Inngrepene, uansett alternativ, vil gi liten negativ konsekvens. I andre områder som er undersøkt, vil det være
snakk om ingen eller ubetydelige konsekvenser for nærmiljøet. Friluftslivsopplevelsen for eiere/brukere av
fritidsbolig og båthus ved dypvannskaia i Mekjarvik vil bli sterkt redusert, noe som vil medføre liten negativ
konsekvens. Deponiet på utsida av eksisterende molo ved ferjeleiet, vil bli liggende utenfor et friområdet og deler
av et landskapsvernområde, en badeplass samt en del av en foreslått turvei. Inngrepet vil gi middels negative
konsekvenser. Alternativet over Langøy på Kvitsøy, vil kunne få en liten negativ konsekvens for friluftslivet.
Flere småbåter har sitt feste her, og området har en viss betydning for friluftslivet. Området for masseutfyllingen
mellom Laksaberget og Nordre Solholmen ved Arsvågen, er sterkt preget av eksisterende molo og ferjetrafikk.
En større molo kan, under visse forutsetninger, bidra til små positive konsekvenser. I alle andre områder som er
undersøkt, vil det være snakk om ingen eller ubetydelige konsekvenser for friluftslivet. Innenfor planlagt deponi
ved dypvannskaia i Mekjarvik, finnes en naturlig strandsone og rester av kystlynghei som er en viktig naturtype.
Et deponi i området vil gi små negative konsekvenser for naturmiljøet. Massedeponiet på utsida av moloen vil
komme i konflikt med et friområde, en badeplass og et landskapsvernområde. Sandstranda innenfor er en viktig
naturtype. Friområdet består av relativt høyvokst barskog som har en betydelig økologisk funksjon. Et deponi i
området vil gi middels negative konsekvenser for naturmiljøet. Traséen over Krossøy (alternativ 3) på Kvitsøy
vil gå igjennom et lokalt viktig viltområde for kvinender, silender og skarv. Ved kryssing av sundet bør en unngå
at det stenges helt. Inngrepet kan gi små negative konsekvenser. I andre områder som er undersøkt, vil det være
snakk om ingen eller ubetydelige konsekvenser for naturmiljøet. Veien i Mekjarvik vil i hovedsak gå igjennom
dyrka mark. Omfanget av tiltaket er relativt betydelig for de gårdbrukerne som blir berørt, og det vil kunne
medføre store ulemper i forhold til selve driften. Et mulig avbøtende tiltak vil være å lette adkomsten mellom
teigene ved enten å senke veien i terrenget slik at en kan krysse over den eller at det lages passasjer under. En
bør vurdere å anlegge veien nærmere sjøen, for på den måten å opprettholde størst mulig sammenhengende
teiger. Inngrepet vil medføre middels negative konsekvenser for landbruket. I undersøkte områder på Kvitsøy og
Bokn vil det være snakk om ingen eller ubetydelige konsekvenser for landbruk og fiske. Det vil være ingen eller
ubetydelige konsekvenser i forhold til georessurser og vannressurser innenfor de områdene som er omfattet av
utredningen.
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Forord
I forbindelse med Statens vegvesen Rogaland sine planer om en ferjefri forbindelse over
Boknafjorden, det såkalte ROGFAST, har Origo miljø as gjennomført en
konsekvensutredning innenfor temagruppe Natur. Her er det foretatt en sammenstilling og
vurdering av konsekvensene for temaene nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske,
georessurser og vannressurser innenfor de ulike områdene/alternativene. Utredningen bygger
på eksisterende kunnskaper, feltbefaringer og informasjon både fra de berørte kommunene,
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen og Fiskeridirektoratet region Rogaland.
Muntlige kilder står oppført bakerst i rapporten, og herved takkes samtlige for hjelpen.

Stavanger, 31 januar 2002

Origo miljø as

Gunnar Henriksen

Forside: Origo miljø as v/Stein Dahle
Foto: Origo miljø as v/Gunnar Henriksen

Figur 1: Statens vegvesen Rogaland
Digitalt kartgrunnlag: Statens vegvesen Rogaland
Digitalisering: Origo miljø as v/Gunnar Henriksen
Rapporten refereres som: Henriksen, G. & Dahle, S. 2002. E 39 Kyststamveien - Ferjefri forbindelse
over Boknafjorden – ROGFAST. Konsekvenser for nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske,
georessurser og vannressurser - delutredning til konsekvensutredning. Origo miljø as, rapport nr.
25a/02-1, 32 s.
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1

Sentrale forutsetninger

1.1

Problembeskrivelse

Utredningen skal belyse konsekvensene av en ferjefri forbindelse over Boknafjorden innenfor
temaene nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, landbruk og fiske, georessurser og vannressurser.
Utredningen skal sammen med andre tematiske utredninger, gi en vurdering av inngrepenes
konsekvenser for de ulike lokalitetene/alternativene. Mulige konflikter innenfor de ulike
temaene finnes i områder hvor det er veiutbedringer eller nye veier i forbindelse med
tunnelpåhuggene, selve tunnelinnslagene og områder hvor en tenker å deponere tunnelmasse.
I forbindelse med ROGFAST, vil det være snakk om områder ved Mekjarvik i Randaberg
kommune, nordøst på Kvitsøy og ved Arsvågen i Bokn kommune.
1.2

Generelt om problemstillinger anlegg – natur

Nærmiljø og friluftsliv
Det enkle friluftslivet i nær kontakt med naturen og med små krav til fysisk tilrettelegging og
personlig utstyr er prioritert i Norge (St. meld nr. 40, 1986-87), og en påpeker ofte
sammenhengen mellom bruk, kvalitet og tilgjengelighet av et område. Ut fra målsettingene i
Direktoratet for naturforvaltning (1991) sin handlingsplan for friluftsliv, kan en konkludere
med at et ideelt nærfriluftslivsområde skal ha stor opplevelsesverdi med variasjon i
landskapstyper av høy kvalitet (naturlandskap/kulturlandskap), ha enkel tilgang og skånsom
fysisk tilrettelegging. I mange sammenhenger vil nærmiljøbegrepet ofte være overlappende
med friluftsliv og landskapsbilde, til dels også kulturmiljø og landbruk.
Ny vei eller endring av eksisterende vei, vil kunne påvirke friluftslivsinteressene i et
omkringliggende friluftslivsområde (se Fjeldstad og Melby 1995). Hvorvidt påvirkningene er
positive, negative, stor eller liten, vil avhenge av områdets bruk i dag, potensiale for framtidig
bruk og situasjonen i regional sammenheng.
Isolert som fysisk inngrep, kan veianlegget ha et mer eller mindre vellykket uttrykk.
Linjeføring, skjæringer og fyllinger er vesentlige elementer i forhold til veiens tilpasning til
landskapet den gjennomløper. Veiens kanskje mest markante uttrykk framkommer likevel ved
den trafikken den genererer. Veitrafikken kjennetegnes ved bevegelse som igjen tiltrekker seg
oppmerksomhet fra omgivelsene. Den tilhørende støyen forsterker dette forholdet. Derved
”utkonkurrerer” veien en av de mest verdifulle kvalitetene ved naturområdene den
gjennomløper, stillheten (Faarlund 1992).
Veien har samtidig en signaleffekt som også berører brukere som ikke er i direkte kontakt
med den. Kjennskapen til veien kan i enkelte tilfeller være med på å redusere opplevelsesverdien av et område. Hvis det f. eks. bygges vei inn i et enhetlig uberørt område, vil
vissheten om at dette området ikke lenger er urørt, redusere naturopplevelsen for enkelte
brukere.
Når veien er bygd, representerer den både et inngrep og en mulighet for friluftsutøveren. Har
veianlegget fått en god utforming og er gitt en hensynsfull trasé, vil ofte veien som mulighet
dominere inntrykket. Oppfatningene er imidlertid delte, og selv blant friluftsinteresserte er
ikke holdningene alltid entydige.
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Veien vil ofte lette tilgjengeligheten til et område som tidligere var forbeholdt de få. Hvis
området som ”åpnes” av en veiframføring har rike kvaliteter og det finnes mange potensielle
brukere av dette området, vil veien kunne regnes som overveiende positiv sett fra et
friluftssynspunkt. Hvis en vei derimot ”åpner” områder som har viktige kvaliteter i form av
sin urørte karakter, vil oftest inngrepet oppleves som negativt selv om tilgjengeligheten
bedres.
Delmål for ROGFAST, vil være at anlegget unngår en oppsplitting av enhetlige
rekreasjonsområder, at friluftslivsutøvelse ikke reduserer det biologiske mangfoldet og at
veien og tunnelpåhuggne får en best mulig landskapstilpasning og estetisk uttrykk.
Naturmiljø
Naturlig mangfold i form av økosystemer, arter og genetisk variasjon er grunnlaget for
menneskelig eksistens på jorda. I likhet med alle andre organismer er mennesket en integrert
del av naturen, og kan ikke eksistere uten intakte økosystemer. Mangfoldet av organismer er
en betingelse for at de naturlige økosystemene skal fungere.
Alle former for naturinngrep er i utgangspunktet en trussel mot det biologiske mangfoldet. I
det følgende beskrives noen av de potensielle konflikter som ligger mellom veibygging
generelt og målet om å bevare det biologiske mangfoldet, og flere av eksemplene er hentet fra
Fjeldstad og Melby (1995) og Henriksen (2000a,b,c, 2001).
Planteliv
Den største trusselen mot floraen flere steder, er biotopendringer, i tillegg til forurensning av
luft og vann. Karplanter er lite sårbare for endringer i busk- og tresjiktet, men trues når
feltsjiktet og jordsmonnet ødelegges eller påvirkes sterkt. Eksempler på slike inngrep er
nedbygging, grøfting, oppdyrking, endring av menneskelig bruk og avskjæring av vannsig.
Spesielt er mange vannplanter truet av vannforurensning og/eller økt næringstilførsel, og
mange kulturlandskapsarter er redusert etter endret skjøtsel.
Lav og moser er utsatt for de samme farer som karplantene. I tillegg er de svært sårbare for
endringer i luftfuktighet og ofte avhengig av gammel skog. Enkelte har svært spesialiserte
krav til voksestedet, for eksempel under overhengende berg eller på basis av grove, gamle
trær. Flere arter har også dårlig spredningsevne og kommer ikke tilbake hvis voksestedet
ødelegges.
Livskravene til sopp varierer bl.a. etter om de er myhorrizadannere, parasitter eller
nedbrytere. I kulturlandskapet lever ei stor og viktig gruppe av å bryte ned tungt nedbrytbart
strø. Mange av disse er knyttet til gammel beitemark, og disse trues både av
arealbruksendringer og gjødsling.
Sammenlignes karplanter, lav, moser og sopp, stiller de forenklet sett ulike livskrav. Truslene
mot dem er likevel ofte de samme. For eksempel kan gjengroing av et gammelt
kulturlandskap utgjøre en trussel mot alle artsgruppene. Bortsett fra i kulturlandskapet, er
likevel karplantene stort sett den minst truede artsgruppen.
Veier utgjør en trussel mot plantelivet gjennom det arealet veien legger beslag på, inngrep
som en direkte følge av veien (f. eks. massetak, dumpeplasser for masser, anleggsleire), og
forandring av levevilkårene nær veien på grunn av endret hydrologi og luftfuktighet. Indirekte
konsekvenser i form av endret utnyttelse av områdene rundt veien, kan være en like stor
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trussel som de direkte følgene. Eksempler på slike kan være arealbeslag for ny
næringsvirksomhet eller økte problemer med tradisjonell skjøtsel (f. eks. oppsplitting av
beiteområder for husdyr).
Til tross for dette, kan også veikanter utvise et stort artsmangfold og blomsterprakt. Artsrike
veikanter er en egen naturtype som kan supplere urterike slåtte- og beitemarker, og de kan i
tillegg være viktige for sjeldne og rødlistede arter, spesielt karplanter og sopp- og insektsarter
(Direktoratet for naturforvaltning 1999, 1999a). Naturtypen kan også fungere som en viktige
spredningskorridor i et stadig mer fragmentert landskap.
Dyreliv
De største trusler for dyrelivet er habitatødeleggelser, forstyrrelser og
forurensning/forgiftning. Habitatødeleggelser blant annet i form av nedbygging, gjenfylling,
hogst, oppdyrking og grøfting, er kanskje mest alvorlig på lang sikt. Mange virvelløse dyr er
truet av samme årsaker som plantene, og en rekke arter er også helt bundet til bestemte
plantearter. For arter som krever store arealer (fugl og pattedyr), er det få inngrep som
ødelegger hele leveområdet, men mange små inngrep kan fragmentere områder så mye at det
totalt sett blir uegnet.
Miljøgifter, olje og sur nedbør er et økende problem, og lokalt kan luftforurensning være av
stor betydning.
Forstyrrelser i hekke/forplantningstid har negative virkninger for en rekke arter i tillegg til
ulike former for ulykker, for eksempler påkjørsler av hjortevilt. Hjortedyr har ofte sesongeller døgnbaserte trekk som følger faste ruter. Når veier krysser eller følger slike, blir
kollisjoner lett et alvorlig problem både for dyrene og bilistene. Flere av disse forholdene,
enten enkeltvis eller sammen, kan medføre reduksjoner i lokale bestander av ulike
dyregrupper.
Et viktig delmål for prosjektet vil være å unngå inngrep som kan påvirke forekomsten av
truede og sjeldne arter og miljøer, og miljøer som er avhengig av kontinuitet. Videre må en
forsøke å minimalisere virkningene på vann, både av fysiske inngrep og forurensningsfare.
Inngrep bør legges utenom høgproduktive områder og trekkveier for hjortevilt bør ikke
avskjæres. Inngrep i eksisterende kantsoner bør minimaliseres, og der det er fare for negative
inngrep, bør avbøtende tiltak for å redusere virkningen gjennomføres.
Ofte finnes de viktigste leveområdene for planter og dyr i og ved vassdrag, og ofte knytter det
seg spesielle landskapskvaliteter til de vassdragsnære områdene. Det er derfor viktig at
innsjøer, elver og bekker med nærliggende områder får beholde mest mulig av sitt naturlige
preg. Gode løsninger ved veibygging nært vassdrag og kryssing av bekker/elver, vil derfor
være et viktig element i arbeidet med å bevare det biologiske mangfoldet.
Landbruk og fiske, georessurser og vannressurser
Hovedmålet innenfor disse temaene vil være å planlegge anlegget slik at eksisterende eller
potensiell bruk av ressursene ikke blir berørt på en negativ måte.
Fylkesvise verneplaner sikrer naturvernets behov for arealer innenfor ulike vernehensyn,
mens annet lovverk styrer utnyttelse av naturressursene ut fra et langsiktig bærekraftig
perspektiv.
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Et delmål for anlegget med hensyn til naturressursene, blir å begrense arealinngrepene i de
mest verdifulle områdene. Dette gjelder i første rekke dyrka mark, produktiv skog, verdifulle
løsmasseavsetninger og vannressurser og verneverdige områder.
1.3

Spesielle problemstillinger for det aktuelle anlegg

I Bokn kommune, er inngrepene i stor grad knyttet opp mot eksisterende strukturer i
forbindelse med ”Rennfast”. Kulturmark og/eller naturmark vil derfor i liten grad bli berørt.
Det samme er tilfelle i Randaberg, hvor inngrepene i stor grad er knyttet opp mot ferjeleie i
Mekjarvik, molo og evt. dypvannskai. Veien fram mot tunnelpåhugg vil imidlertid gå
igjennom dyrka mark. På Kvitsøy foreligger tre alternative tunnelpåhugg, og traséene mot
disse vil i varierende grad gå igjennom kulturmark.
1.4

Metoder

Datainnsamlingen er basert på tilgjengelige registre, kommunale og fylkeskommunale
sektorplaner og befaring i de aktuelle områder. I tillegg er det søkt etter viktige naturtyper
etter DN’s håndbok nr. 13 (Direktoratet for naturforvaltning 1999). Viltområdekart hos
Fylkesmannen i Rogaland har blitt gjennomgått, og innenfor sjøområdene hvor det er foreslått
masseutfyllinger, har det blitt gjennomført observasjonsdykk ned til – 20 meter av 2 dykkere.
Vurderingene er basert på metodikk gitt i Statens vegvesens Håndbok 140 – Konsekvensanalyser (Statens vegvesen 1995). Håndboka gir metodikk for beregning/ vurdering av både
prissatte og ikke-prissatte konsekvenser av veitiltak.
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/ingen – middels
positivt – stort positivt;
3. konsekvens, som fastsettes ved å sammenholde opplysninger om berørte områders
verdi (1) med opplysninger om omfanget (2) av endringene.
Grunnlaget1 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:
+4 = meget store positive konsekvenser, +3 = store positive konsekvenser, +2 = middels store
positive konsekvenser, +1 = små positive konsekvenser, 0 = ubetydelige/ingen konsekvenser, -1 = små
negative konsekvenser, -2 = middels negative konsekvenser, -3 = store negative konsekvenser, -4 =
svært store negative konsekvenser.

Avgrensningen av influensområdet er gjort ut fra et faglig skjønn innenfor de ulike temaene.
Tilsvarende metode er tidligere benyttet ved flere tilsvarende utredninger (e.g. Henriksen
2000 a,b,c, Henriksen 2001, Henriksen & Dahle 2002 a, b, c).
1

Grunnlaget for å fastsette verdi og omfang er vist i Håndbok nr. 140 (Statens vegvesen 1995).
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1.5

Beskrivelse av alternativer/områder

Referansealternativet
Referansealternativet – ”0-alternativet” –
utgjør sammenlignings-alternativet når
effekter og konsekvenser av de øvrige
alternativene vurderes og sammenstilles.
Planleggingen av ROGFAST tar
utgangspunkt i situasjonen slik den er ved
utgangen av 2000, men legger til grunn at
Rv 47 T-forbindelsen blir gjennomført i
henhold til Stortingets vedtak 15.02.01. Det
betyr i praksis et transportsystem – vei-,
ferje- og hurtigbåtsystem – likt dagens
situasjon fram til 2007 og deretter et
transportsystem hvor Rv 47 T-forbindelsen
inngår og hvor Skudenessambandet er lagt
ned.
Alternativ 1 – Oppgradert ferjetilbud
Alternativet er likt referansealternativet,
men innebærer i tillegg en oppgradering av
Boknafjordsambandet i form av en fjerde
ferje som gir 15 minutters frekvens på
seilingene.
Alternativ 2 – Undersjøisk tunnel mellom
Mekjarvik og Arsvågen med arm til Kvitsøy
Alternativet innebærer kryssing av
Boknafjorden2 med en undersjøisk tunnel
med lengde 23,8 km mellom Mekjarvik i
Randaberg og Arsvågen på Bokn med en 1,8
km lang kombinert tunnelarm/
ventilasjonssjakt til Kvitsøy (figur 1).
Figur 1. ROGFAST
Områder for massedeponi
Det vil være aktuelt å deponere overskuddsmasser i områdene ved hvert tunnelpåhugg. Det
gjelder tre områder i sjøen ved Mekjarvik, et mellom eksisterende ferjeleie og moloen, et på
utsiden av moloen og et i sjøen sør for eksisterende utfyllingsområde, et område i sjøen
nordøst for Krossøy i Kvitsøy, i forlengelsen av utfylt område ved Kvitsøysenderen, og et
område i sjøen sørøst for eksisterende molo ved ferjekaien i Arsvågen.

2

For enkelhets skyld brukes bare Boknafjorden i beskrivelsene selv om også Kvitsøyfjorden krysses.
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Figur 2. Mekjarvik, alternative deponier og berørte områder (ikke eksakte grenser).

I Randaberg kommune omfatter utredningen områder ved følgende steder (figur 2):
1. Mekjarvik - trasé, ca. 1 km ny vei fra Mekjarvikveien like før ferjeleiet langs sjøen til
tunnelpåhugg
2. Innsida av molo, område for deponi av tunnelmasse
3. Ved dypvannskaien, område for deponi av tunnelmasse
4. Utsida av molo, område for deponi av tunnelmasse
I følge kommuneplanens arealdel (Randaberg kommune 1998), vil veien gå gjennom områder
regulert til havneområde, boligområde og landbruk, natur- og friluftsområder (LNF).
Tunnelpåhugget vil være i et LNF område, mens området hvor det planlegges å deponere
masse i sjø vil grense opp mot områder regulert til bolig og næring.
I Kvitsøy kommune omfatter utredningen arealer ved følgende steder (figur 3):
1.
2.
3.
4.

Alt. 1, Nordbø, tunnelpåhugg med tilhørende vei fram til eksisterende vei.
Alt. 2, Langøy, tunnelpåhugg med tilhørende vei fram til eksisterende vei.
Alt. 3, Krossøy, tunnelpåhugg med tilhørende vei fram til eksisterende vei
Nordøst for Krossøy, område for deponi av tunnelmasse

I Kvitsøy kommunes kommuneplan (Kvitsøy kommune 1999) er alle alternativene for veier
og tunnelpåhugg avmerket som LNF-områder.
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Figur 3. Kvitsøy, alternative traséer og berørte områder (ikke eksakte grenser).

Figur 4. Arsvågen, alternative traséer og berørte områder (ikke eksakte grenser).
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I Bokn kommune omfatter utredningen områder ved følgende steder (figur 4):
1. Alt. 1, Arsvågen V - vei fra eksisterende E-39 langs Arsvatnet til tunnelpåhugg
2. Alt. 2, Arsvågen Ø - vei fra eksisterende E-39 til tunnelpåhugg ved Vallberg
3. Laksaberget - Nordre Solholmen, lokalitet for masseutfylling.
I Bokn kommunes kommuneplan (Bokn kommune 1999), er traséene grovt inntegnet, men
lokaliteten for deponiet er ikke avmerket. Laksaberget og Nordre Solholmen er regulert til
friområder.
2

Nærmiljø

Begrepet nærmiljø omfatter det daglige sosiale liv i et avgrenset område, mens
nærmiljøfunksjoner omfatter først og fremst de forhold som folk trenger og er opptatt av i sitt
daglige liv, som boligen, bolignære utendørs oppholdsarealer og boligtilknyttede
servicefunksjoner. Selv om luftforurensning og støy vil være faktorer som i betydelig grad
kan påvirke nærmiljøet, omfattes dette ikke av denne utredningen.
2.1

Registreringer Randaberg

På nedsiden av planlagt veitrasé, mot sjøen, ligger 3 fritidsboliger og 1 bolighus i tillegg til en
campingplass hvor det også ligger en bolig like ved. I området ligger også 3 eldre båthus i
tilknytning til ei småbåthavn. På oversiden av veien og tunnelinngangen ligger flere boliger
og gårdsbruk. Ved området for deponi i forlengelsen av dypvannskaia, ligger en fritidsbolig
og tre sjøhus.
2.1.1 Vurderinger av de enkelte alternativene/områdene i Randaberg
Mekjarvik - trasé
Traséen vil gå gjennom dyrka mark, og ikke berøre bolighus og nærmiljøfunksjoner direkte.
Alt etter hvilken utforming veien får i landskapet, vil beboerne vest for traséen, særlig i
nærheten av tunnelpåhugget, kunne oppleve inngrepet negativt, både i forhold til
landskapsbildet, trafikkstøy og luftforurensning. Ingen nærmiljøfunksjoner som bolignære
utendørs oppholdsarealer eller boligtilknyttede servicefunksjoner vil bli berørt.
Traséen vil landskapsmessig kunne virke som en barriere mot sjøen, men ikke i praksis da
andre veier benyttes for adkomst hit. Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen
Deponi innsida av moloen
Lokaliteten vil ikke få konsekvenser for nærmiljøet. Verdi: liten, Omfang: lite.
Konsekvens: ubetydelig/ingen
Deponi dypvannskai
Et deponi i forlengelsen av dypvannskaia vil komme i konflikt med tre båthus og en
fritidsbolig (se friluftsliv). Ingen boliger vil bli berørt, og her finnes heller ikke tjenestetilbud
som er rettet inn mot et nærmiljø. Befolkningen vil ikke oppleve nevneverdige forandringer i
sitt nærmiljø som følge av deponiet. Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen
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Deponi utsida av moloen
Et deponi på utsida av moloen, vil på en negativ måte kunne påvirke nærmiljøet for de som
bor ved sjøen, de som har fritidsbolig her og for de som bruker/eier båthusene og
småbåthavna. Alt etter mengde masse, vil hele havna kunne bli stengt. Dersom alternativet
velges som lokalitet for dumping av tunnelmasse, bør det ikke fylles i slik at småbåthavna
stenges. Verdi: liten, Omfang: middels negativt. Konsekvens: liten negativ
2.2

Registreringer Kvitsøy

I nærheten av alternativ 1, Nordbø, ligger 2 boliger og en skole. De andre alternativene vil
ikke direkte berøre forhold som kan knyttes til nærmiljø slik det er definert i denne
utredningen.
2.2.1 Vurderinger av de enkelte alternativene/områdene på Kvitsøy
Alt. 1, Nordbø
Traséen vil gå mellom to bolighus i nord og to bolighus i sør, alle mindre enn 50 meter fra
veien. Veien vil gå over dyrka mark, fra eksisterende vei og ned mot sjøen, og vil ikke
komme i konflikt med skole og servicefunksjoner knyttet til denne som ligger ca. 250 meter
sørvest for traséen. Det vil bli økt trafikk langs skoleveien, men denne økningen vil skje
uavhengig av hvilket alternativ som velges. Landskapsmessig vil veien kunne oppleves som
en barriere mot sjøen, men i forhold til nærmiljø og skole vil den kunne bedre adkomst til
sjøen. Alt etter utforming av traséen og tilrettelegging, kan denne muligheten gjøres til noe
positivt for friluftsliv og nærmiljø. Beboerne på begge sider av traséen vil kunne oppleve
trafikken som negativt, men en god landskapstilpasning og utforming av anlegget vil fungere
som avbøtende tiltak. Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Alt. 2, Langøy
Traséen vil krysse fjorden over eksisterende fylling, og vil komme i konflikt med to båthus og
brygge (se friluftsliv). Ingen boliger vil bli berørt, og her finnes heller ikke tjenestetilbud som
er rettet inn mot et nærmiljø. Befolkningen vil ikke oppleve nevneverdige forandringer i sitt
nærmiljø som følge av veianlegget. Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Alt. 3, Krossøy
Traséen vil gå gjennom kulturlandskap/beiteland på Langøy og Hedlesøy. Området ligger
såpass høyt og langt fra bebyggelsen i Leiasundet at de vil være skjermet for veien.
Eventuelle avkjøringer fra den nye veien mot bebyggelsen, kan sogar gi positive
konsekvenser for lokalsamfunnet og nærmiljøet. Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens:
ubetydelig/ingen.
Deponi Kvitsøy
Lokaliteten for deponi av tunnelmasse vil ikke berøre nærmiljø eller nærmiljøfunksjoner.
Verdi: liten, Omfang: lite Konsekvens: ubetydelig/ingen.

2.3

Registreringer Bokn

Inngrepene vil få betydning for flere boliger, spesielt de som ligger nærmest
tunnelpåhuggene.

ROGFAST

www.origo-as.no

14
2.3.1 Vurdering av de enkelte alternativene/områdene på Bokn
Arsvågen V
Traséen i vest vil fragmentere kulturlandskapet ytterligere, og tunnelpåhugget er planlagt kun
80 meter fra et gårdsbruk. Det direkte arealforbruket og fragmenteringen vil være relativt
stort, men ingen viktige funksjoner vil bli redusert eller fjernet.
For beboerne på gårdsbruket vil dette kunne oppleves svært negativt med tanke på nærmiljøet
som allerede ble betydelig endret etter at Rennfast ble bygget. Andre boliger vil ligge ca. 100
og 200 meter fra tunnelpåhugget, men vil være noe mer skjermet. Likevel, disse vil også få
reduserte kvaliteter i nærmiljøet, bl.a. i forholdet til oppholdsarealer/friluftsliv knyttet til
Arsvatnet og kulturmiljøet generelt i området. Området som berøres har liten boligandel,
tjenestetilbud mangler eller ikke rettet inn mot nærmiljøet, og verdien blir derfor liten.
Barrierevirkningen øker noe og ikke minst nærheten til inngrepet kan oppleves svært negativt.
Omfang: middels negativt. Konsekvens: liten negativ.
Arsvågen Ø
Tunnelpåhugget vil ligge mot Vallberg, henholdsvis 50, 100 og 200 meter fra boliger i vest. I
forhold til nærmiljø, ble betydelige inngrep utført da Rennfast ble bygget, og ny trasé i
forbindelse med ROGFAST vil ”ete” seg enda nærmere bebyggelse. Dette forringer utendørs
oppholdsarealer for beboerne og vil kutte ytterligere ned på mulighetene for sikker adkomst til
sjøen. Her vil traséen kunne oppleves som en barriære, men ingen viktige funksjoner vil bli
redusert eller fjernet. Alternativet er såpass knyttet opp mot eksisterende inngrep at det er å
foretrekke framfor Arsvågen V, selv om barrierevirkningene også her øker noe.
Verdi: liten, Omfang: middels negativt. Konsekvens: liten negativ.
Både for Arsvågen V og Arsvågen Ø, er det viktig at anlegget får en utforming som er
tilpasset landskapet på en best mulig måte, og at nødvendig sikring og støyskjerming blir
utført som avbøtende tiltak.
Deponi Arsvågen
Befolkningen i området vil ikke oppleve nevneverdige forandringer i nærmiljøet som følge av
deponiet da dette er knyttet opp mot eksisterende fylling. Verdi: liten, Omfang: lite.
Konsekvens: ubetydelig/ingen.
3

Friluftsliv

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.
3.1

Registreringer Randaberg

Området består av jordbrukslandskap, område regulert til industri og etablert parkeringsplass
ved ferjeleie. I nærområdet ligger Randabergbukta, som i følge Fylkesplan for turveger og
”Vakre landskap i Rogaland” er en del av Jæren landskapsvernområde (Rogaland
Fylkeskommune 1992c, Hettervik 1996). Den er avmerket som badeplass i kommuneplanen
(Randaberg kommune 1998). Fra nord går ”Nordsjøturstien” langs stranda langs planlagt vei
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med avstand inntil 200 meter. Ved ferjeleie vil turstien måtte krysse ny trasé mot
Todnemshøyden (Rogaland Fylkeskommune 1996a,b).
Deponier
Det ene området ligger på innsiden av eksisterende molo. Innerst i moloen ligger en liten
privat molo, med båtplass og en liten sjøbu på land. Lagunen inne i moloen er grunn.
Det andre området strekker seg fra eksisterende dypvannskai i nord, til planlagt friluftsområde
i sør (Rogaland Fylkeskommune 1992a), mellom 750-1150 meter fra ferjeleiet på Mekjarvik.
Deponiet har en lengde på inntil 700 meter. Innenfor området finnes to mindre moloer. Ved
den nordligste er det i dag ei hytte. Ved den sørlige delen er det en gammel lakserett (Steinar
Straum pers. medd.).
Den tredje lokaliteten strekker seg fra eksisterende molo, og inn mot landskapsvernområdet
like nord for moloen. Ved moloen starter et friområde med furuskog og svaberg mot sjøen. I
strandsonen ligger 3 båthus og ei småbåthavn i tilknytning til disse. Her kan også sees
grunnmur etter ytterligere 2 eldre båthus. Ovenfor båthusene ligger en fritidsbolig.
3.1.1 Vurdering av de enkelte områdene/alternativene i Randaberg
Mekjarvik
Området øst for foreslått veitrasé, Randabergvika, 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 heter det at området ”bør kjøpes som høyt prioritert regionalt friluftsområde”
(Rogaland Fylkeskommune 1992a). Rapporten ”Verdier i kulturlandskapet på Nord-Jæren”
(Rogaland Fylkeskommune 1989) inneholder forslag til en sammenhengende ”grønn struktur”
på Nord-Jæren, og her legges vekt på følgende ferdselsmuligheter: Hålandsvatnet –
Vistekysten – Tungenes – Randabergbukta - Todnemhøyden – Store Stokkavatn. En Tformet brygge /molo med plass til ca. 10 – 15 fritidsbåter ligger ved sørenden av
verneområdet.
Inngrepet har en avstand på ca. 100 - 200 meter fra stranda. Turstien i dag passerer
Randabergbukta. Det går 2 traséer for turstier videre vestover fra stranda. Mest brukt er den
nordlige veien Randabergbukta – Randaberggeilen. Det foreligger også en avtale mellom
grunneier og Randaberg kommune om tursti på privat vei fra friområdet v/molo –
Randabergveien (Steinar Straum, pers. medd.). Denne turstien vil krysse framtidig E-39 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. Verdi: middels. Omfang: lite.
Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Deponi, innsida av molo.
Området er i dag regulert til industriområde. Det marine livet på innsiden av eksisterende
molo er i dag sterkt preget av ferjetrafikken. Rundt selve ferjestøet roter båtene opp sjøbunnen
slik at få sjøplanter klarer å ha tilhold her. Fritidsfiske med stang og sanking av taskekrabbe er
populære aktiviteter ytterst på moloen, særlig sommer og høst. Bl.a. sei, lyr, torsk og makrell
blir fisket fra ferjekaia, mens krabbene sankes i lyset fra ferjekaia. Steinbit er også observert.
Fritidsfiske og sanking av krabber er aktiviteter som har oppstått som følge av eksisterende
fyllinger. På sikt vil denne aktiviteten neppe ødelegges vesentlig om ytterligere fyllinger
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kommer i det samme området, det vil heller være snakk om endringer av fiske/fangst plasser. Verdi: liten. Omfang: lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Avbøtende tiltak: Beholde muligheten for folk til å bruke yttersiden av moloen til å fange
krabbe sensommer og høst. Lage ”fiskesteder” på kaia der folk har muligheter å fiske med
stang. Vurdere muligheter for å etablere fiskeplasser for rullestolbrukere.
Deponi, dypvannskai.
Nord for området er det i dag etablert et industriområdet på en større fylling i sjøen. Det
foreslåtte området kommer i forlengelsen av eksisterende dypvannskai i nord, og fortsetter
mot sør, til fyllinga i Harestadvika. Selve dypvannskaia er et populært område for stangfiske
etter makrell om høsten. Den nordlige delen av det foreslåtte deponiet er i dag regulert til
”planlagt næringsvirksomhet”(Randaberg kommune 1998). Omtrent halvparten av det
foreslåtte deponiet mot Harestadvika er i kommuneplanen regulert som LNF - området. To
små moloer/ småbåthavner finnes i området og en fritidseiendom ligger i LNF - området. Alt
etter mengde masse som blir fylt i, vil småbåthavnene kunne bli stengt og friluftslivsopplevelsen for eiere/brukere av fritidsbolig/båtus vil bli sterkt redusert. Verdi: liten Omfang:
middels negativt. Konsekvens: liten negativ.
Avbøtende tiltak: Avslutt deponiet ved starten på privat molo/småbåthavn slik at denne og
miljøet knyttet mot båthus/fritidsbolig kan opprettholdes.
Deponi, utsida av molo
Området strekker seg nordover på utsiden av eksisterende molo ved ferjestøet i Mekjarvik inn
i Randabergbukta. Fra dagens molo, vil det foreslåtte deponiet bli liggende i bukta utenfor
friområdet ved dagens molo (Randaberg kommune 1998). Videre vil den dekke deler av
badebukta, Randabergbukta, som er avmerket som landskapsvernområde og badeplass i
kommuneplanen og en del av foreslått Nordsjøturvei. Alt etter mengde masse som blir fylt i,
vil småbåthavna kunne bli stengt og friluftslivsopplevelsen for eiere/brukere av området vil
bli sterkt redusert. Verdi: middels. Omfang: middels negativ. Konsekvens: middels negativ.
Avbøtende tiltak: Dersom alternativet velges som lokalitet for dumping av tunnelmasse, bør
det ikke fylles i slik at småbåthavna må stenges. Avslutt deponiet ved starten på privat
molo/småbåthavn slik at denne og miljøet knyttet mot båthus/fritidsbolig kan opprettholdes.
3.2

Registreringer Kvitsøy

Alt.1, Nordbø
Tunnelpåhugget kommer ut i dagen ved en fjellskrent ved Nordbø. Ca 150 m vei vil skjære
gjennom fulldyrka mark og komme inn på eksisterende vei like ved første hus langs veien.
En bukt kommer inn ca. 20-30 m fra tunnelåpningen. Her ble det tidligere fylt søppel (Per
Terje Håland, pers. medd.).
Alt.2, Langøy
Tunnelåpningen vil komme ut i dagen på vestsida av Langøy, like nord for ei hytte som ligger
ved sjøkanten. Veien vil fortsette ca. 150 m over et grunt sund, med en liten brygge og to
sjøbuer. Det er i dag etablert vei over sundet på en fylling. Sjøbuene er bygget på en holme,
og en del fyllinger ligger langs veien og rundt holmen. Veien vil fortsette ca 100 m over
beitemark før den går sammen med eksisterende vei.
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Alt.3, Krossøy
Tunnelpåhugget kommer ut i dagen i enden av fulldyrka mark. Veien vil gå videre over ei lita
vik, over berg og noe dyrka mark, før den skjærer over ei ny bukt og kommer inn på
eksisterende vei på Langøy. Total veilengde vil være ca 800 meter.
Deponi - Kvitsøy
Nordøst, fra nordenden av Krossøy – Hestholmen – Hjartholmen – Galtaneset – Kråkøytåa.
Masseutfyllingsområdet er et forholdsvis grunt område (0 - 20 meter) nordøst i øysamfunnet,
like nord for eksisterende fylling ved radio- tårnene til Kvitsøy Kringkaster (Norkring).
3.2.1 Vurdering av de enkelte områdene/alternativene på Kvitsøy
Alternativ 1, Nordbø.
Strekningen fra tunnelpåhugg til eksisterende vei går gjennom dyrka mark. Det nye veistykket
vil totalt være på ca. 150 meter. Like nord for veien ligger ei lita bukt. Brygger lengre ute i
bukta har egen vei fra de nærliggende husene og gårdene. Ny vei til sjøen kan bedre
muligheten for friluftslivet, men det kreves en del tilrettelegging. Verdi: liten, Omfang: lite
Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Alternativ 2, Langøy.
Like sør for tunnelpåhugget ligget ei hytte. Denne vil komme tett ved eventuell tunnelåpning.
Veien videre vil skjære over ei lita vik som er sterkt preget av fylling til eksisterende vei
(figur 5) . Flere småbåter har imidlertid sitt feste her, og området har en viss betydning for
friluftslivet.

Figur 5. Alt. 3, Langøy. Traséen vil gå over eksisterende fylling i sundet.
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De to sjøhusene og brygga på holmen midt i sundet mellom Langøy og Kvitsøy, vil komme i
konflikt med ny vei. I dag kan små fritidsbåter (robåter, kajakker) komme gjennom det grunne
sundet under steinbrua, og inn i ”bassenget” på nordsida. Passasjen nordover, ut av sundet, er
så grunn at den er uegnet for motorbåt. Området har gode kvaliteter for friluftsliv og
naturopplevelser (Per Kristian Austbø, pers. medd.). Gjennomstrømningen i
gruntvannsområdet bør opprettholdes. Ved evt. bygging av ny bru, kan en vurdere å beholde
åpningen på vestsiden av skjæret. Verdi: middels. Omfang: middels negativt. Konsekvens:
liten negativ.
Avbøtende tiltak: La tunnelpåhugget komme 50 - 100 meter lengre nord, la veien gå på
nordsiden av sjøhusene på holmen og beholde vanngjennomstrømningen mellom øyene ved å
lage en passasje, slik at man kan komme under med småbåt.
Alternativ 3, Krossøy
Området rundt tunnelpåhugget er stengt for allmen ferdsel. Tunnelåpningen kommer opp i
enden av dyrka mark, over ei bukt der det er delvis fylt ut fra før. Traséen går videre på
toppen av Krossøya gjennom dyrka mark. Mellom Krossøy og Langøy vil veien skjære over
sundet. Denne overgangen bør sees i sammenheng med brua mellom disse to øyene litt lenger
sør, slik at eventuell båttrafikk slipper igjennom som før. Under denne forutsetningen, vil det
ikke bli særlige konsekvenser for friluftslivet i området. Fra nordøst går veien over
kulturmark til den møter eksisterende vei nordvest på Langøy. Verdi: liten. Omfang: lite.
Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Avbøtende tiltak: Bygge ei bru som står i forhold til eksisterende bru lenger sør i sundet
mellom Krossøy og Langøy.
Deponi, Kvitsøy.
Området ligger nord for, og i forlengelsen av eksisterende fylling ved Nordkrings
antenneanlegg (Kvitsøysenderen). I dag er området avstengt og ikke til allmenn benyttelse for
friluftsliv. På sjøsiden er dette et av de mest utsatte områdene værmessig og mindre aktuelt
for fritidsfiske. For ytterligere opplysninger om lokaliteten, se under naturmiljø.
Verdi: Liten, Omfang: Lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
3.3

Registreringer Bokn

ArsvågenV .
Tunnelpåhugget kommer ut like nord for et gårdsbruk på Are. Avstand fra påhugget til
nærmeste gårdsbruk er ca. 80 meter. Ny vei på ca. 500 meter vil i hovedsak gå gjennom
beitemark og noe fulldyrka mark, parallelt med eksisterende vei til gårdene og noe nærmere
Arsvatnet (ca 20 meter på det nærmeste). Ny vei vil krysse eksisterende vei mellom Arsvatnet
og dagens E–39.
Arsvågen Ø.
Tunnelpåhugget vil komme ut fra fjellet like sør for ferjeleiet ved Arsvågen. Ca. 500 meter
vei vil gå over dels beitemark og dels fjell i dagen (ca 200 meter), før den skjærer inn på veiog parkeringsanlegget ved ferjeleiet.
Deponi – Arsvågen
I området finnes en molo som går mellom to områder som er regulert til friområde (Bokn
kommune 1999). Laksaberget er pynten som ligger rett sør for ferjestøet. Nordre Solholmen
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ligger som andre ytterkant av eksisterende molo og foreslått deponi på østsiden.
Masseutfyllingen vil komme i en dybde fra 0 - ca. 25 meter.
3.3.1 Vurdering av de enkelte områdene/alternativene på Bokn
Arsvågen V
Arsvatnet er et populært fiskevann, hvor det fiskes ørret og enkelte ganger sjøørret (Hans
Faye, pers. medd.). Ved vannet drives det jakt ( bl.a. rådyr og hjort), sportsfiske og turgåing
(Bokn kommune 1995). I nordøstlig hjørne av vannet ved eksisterende vei er det en ujevn
fylling ut i vannet med bord og sittebenker (figur 6). Dette fungerer som en provisorisk
rasteplass. Ny vei reduserer ikke mulighetene for sportsfiske langs vannet, og jaktområdene er
på nordsiden av vannet . Muligheten for turgåing rundt vannet er fortsatt tilstede selv om
avstanden mellom ny vei og vann blir mindre. Verdi: Liten. Omfang: Lite. Konsekvens:
ubetydelig/ingen.

Figur 6. Ny trasé vil komme mellom Arsvatnet og dagens E-39.
Avbøtende tiltak: Trekke veien noe lengre vekk fra Arsvatnet, og nærmere dagens E-39.
Forbedre rasteplassen, og lage adkomst fra hovedvei enklere. Vurdere å sette opp info - tavle.
Arsvågen S
Området ved tunnelåpningen er beitemark og fjell. Veistykket fram til eksisterende
ferjeanlegg vil krysse en liten anleggsvei, følge bakken ned til, og over veiene ved ferjeleiet.
Adkomst til friområdet sørøst for ferjeleiet bør opprettholdes og utbedres som
friluftslivstiltak. Verdi: Liten. Omfang: Lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
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Deponi – Arsvågen.
Området for masseutfyllingen mellom Laksaberget og Nordre Solholmen er i dag sterkt
preget av eksisterende molo og ferjetrafikk. Under vann bærer sjøbunnen preg av fyllinga (se
Naturmiljø). Moloen binder sammen de to friområdene. Det går grusvei fra Laksaberget over
moloen til Nordre Solholmen. En større molo kan gi positive muligheter for friluftslivet, men
det kreves betydelige tilrettelegginger, f.eks for sportsfiske, både for funksjonsfriske og
funksjonshemmede, rasteplass og informasjonstavle. Verdi: Middels, Omfang: Middels
positivt. Konsekvens: liten positiv.
4

Naturmiljø

Direktoratet for naturforvaltning (1999) 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. Langs kysten finnes en rekke ulike
marine naturtyper, hver med sin karakteristiske artssammensetning. De mest kjente og
kanskje mest typiske naturtypene er gjengitt i Moen & Svensen (1999).
Direktoratet for naturforvaltning (2001)her utarbeidet en håndbok i kartlegging av marine
naturtyper hvor verdisetting av biologisk mangfold inngår. På samme måte som for
terrestriske naturtyper, vil det her være et høyt potensiale for biologisk mangfold og
naturinteresser en bør prøve å sikre.
4.1

Registreringer Randaberg

Det foreligger et eldre viltområdekart for Randaberg kommune. Kartet og utskriftene fra
databasen er fra april 1988. Verken Randaberg kommune eller Fylkesmannen i Rogaland,
miljøvernavdelingen, kjenner til nyere eller mer oppdaterte registreringer fra de aktuelle
områdene. Vi kjenner heller ikke til registreringer av botaniske verdier i områdene, ut over de
som ble foretatt i forbindelse med etablering av Jæren Landskapsvernområde. I strandsonen
fra moloen og nordover, er det et friområde som går over i landskapsvernområde (Randaberg
kommune 1998, Rogaland Fylkeskommune 1992b). Et av problemene i området, er sandflukt,
noe som synes å ha økt etter at eksisterende molo i Mekjarvik ble bygget (John Inge Johnsen,
pers. medd.).
4.1.1 Vurderinger av de enkelte områdene/alternativene i Randaberg
Mekjarvik - trasé
I følge viltområdekartet vil traséen følge nordenden av et regionalt viktig vinter- og
sommerområde for rådyr (kalvingsplass). Det er usikkert om området har samme betydning
for rådyr i dag. 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 (jf. viltområdekart). Faren for evt. påkjørsler av rådyr vil
ikke være større her enn for eksempel langs eksisterende vei (Mekjarvikveien). Før traséen
kommer inn på eksisterende vei, går den langs en skog som vil kunne inneha en viktig
økologisk funksjon i kulturlandskapet. Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens:
ubetydelig/ingen.
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Deponi molo innsida
På innsida av moloen, er det ikke registrert noen viktige viltområder eller naturområder, og
området preges av kunstige fyllinger og ferjetrafikken. Det ble ikke gjennomført dykking i
området p.g.a. sikkerhetsmessige forhold. Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens:
ubetydelig/ingen.
Deponi dypvannskai
Deponiet planlegges som en forlengelse av eksisterende dypvannskai sørover. Det ble
gjennomført observasjonsdykk ned til –18 meter på lokaliteten 17. januar 2002. Lokaliteten
bestod av relativ frodig vegetasjon i begynnelsen, men etter –8 meter ble taren grå og tufsete.
Den var tydelig utsatt for angrep av alger, og så ikke frisk ut. Ved –15 meter ble det et
markert skille i naturtype, fra større steiner og noe vegetasjon til sandbunn. Her fantes flere
større steiner med lærkoraller (dødmannshånd) i flotte farger. Vi fant flere solstjerner,
eremittkreps, reker, enkelte sjøpølser, mindre fisker og 15 taskekrabber (mellom –8 og –15
meter). Tomme skall etter kuskjell og kamskjell ble observert. Ingen kråkeboller og ingen
større fisker ble registrert under dykket. Det fantes en del arter i området, men antallet av hver
enkelt art syntes lite. Dette kan være en følge av at ”tareskogen” var angrepet, men her er vi
usikre. Det friskeste området vegetasjonsmessig, syntes å være langs eksisterende fylling
langs kaien. Ingen viktige marine naturtyper ble registrert.
På land, innenfor planlagt deponi, finnes en naturlig strandsone og rester av kystlynghei.
Kystlynghei er i følge Direktoratet for naturforvaltning (1999) en viktig naturtype. Det finnes
ingen viktige viltområder her. Slik lokaliteten fremstår i dag vil områdets samlede verdi være
liten/middels. Omfang: middels negativt. Konsekvens: liten negativ.
Deponi molo utsida
Sandstranda i landskapsvernområde er en viktig naturtype (Direktoratet for naturforvaltning
1999), og det er viktig at marehalmen i området ikke blir påvirket negativt slik at sandflukt
tiltar. Friområdet består av relativt høyvokst barskog hvor furu dominerer og som har en
betydelig økologisk funksjon. Kystfuruskog kan i seg selv være en viktig naturtype. Ut fra de
temakart som har vært tilgjengelige, er det ikke registrert viktige viltområder her.
Det ble gjennomført observasjonsdykk ned til – 17 meter på lokaliteten 10. januar 2002. Her
var det i hovedsak sandbunn, og store mengder fjæremark. Vi så enkelte eremittkreps,
sjøstjerner og sjøpølser, men svært lite skjell, ingen kråkeboller og ingen fisk. Langs et
skrånenede berg i ytterkant av lokaliteten ved moloen, ble det funnet noen få taskekrabber
mellom –14 og –17 meter. Til tross for en lav tareskog mellom –3 og – 6 meter ytterst ved
moloen, var det øvrige inntrykket monotont, ensformig og ørkenaktig. Samlet verdi: stor,
Omfang: middels negativt. Konsekvens: middels negativ.
4.2

Registreringer Kvitsøy

Det foreligger også et eldre viltområdekart for Kvitsøy kommune. Kartet og utskriftene fra
databasen er fra februar 1988. Verken Kvitsøy kommune eller Fylkesmannen i Rogaland
kjenner til nyere eller mer oppdaterte registreringer fra de aktuelle områdene på Kvitsøy. Det
finnes heller ingen registreringer av botaniske verdier i områdene. Områdene er sterkt preget
av beiting og gjødsling, og viktige naturtyper som kystlynghei har av den grunn forsvunnet.
Ingen av områdene er omtalt i Fylkesplan for naturvern (Rogaland Fylkeskommune 1992b),
og her finnes ingen trua- eller sårbare arter med fast tilhold (Anders Braa, pers. medd.).
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4.2.1 Vurderinger av de enkelte områdene/alternativene på Kvitsøy
Alt. 1, Nordbø
Alternativet vil ikke berøre viktige viltområder eller naturtyper (jf. Fylkesmannen i Rogaland,
utskrift fra viltområderegisteret og viltkart fra Kvitsøy kommune). Verdi: liten, Omfang: lite.
Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Alt. 2, Langøy
Alternativet vil ikke berøre viktige viltområder, men gå i nordgrensen på et område som er
angitt som lokalt viktig beiteområde for vadere (jf. Fylkesmannen i Rogaland, utskrift fra
viltområderegisteret og viltkart fra Kvitsøy kommune). Fylkesmannen i Rogaland opplyser
imidlertid at dette ikke området har noen særlig viltmessig betydning lengre annet enn at
spover og enkelte viper kan forekomme her om sommeren. Sundet nord for traséen blir
imidlertid fremhevet som et gruntvannsområde av større økologisk betydning, spesielt for
ender og sjøfugl (Per Kristian Austbø, pers. medd.). Dette området vil imidlertid ikke bli
berørt ut over det inngrepet som allerede er gjort ved fyllinger og kryssing av sundet.
Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Alt. 3, Krossøy
Traséen vil gå igjennom et lokalt viktige viltområder for kvinender, silender og skarv (jf.
Fylkesmannen i Rogaland, utskrift fra viltområderegisteret og viltkart fra Kvitsøy kommune).
Selv om dataene er gamle, er det mye som tyder på at området fortsatt kan ha samme funksjon
(Anders Braa, pers. medd.). Ved kryssing av sundet bør en unngå at det stenges helt, men at
en åpner for god vanngjennomstrømming. Verdi: middels. Omfang: middels negativt.
Konsekvens: liten negativ.
Deponi Kvitsøy
Dykking ble gjennomført med 2 mann ned til –15 meter 20. desember 2001. Lokaliteten
inneholdt en god del skjellsand, med større steiner innimellom og noen synlige fjellknatter.
Her finnes partier med stortare, men disse bar preg av at taretråling hadde pågått.
Bortsett fra det så de relativt friske ut. Lite fisk å se i området, et par lyr, enkelte sjøstjerner,
taskekrabber, eremittkreps og færre kråkeboller enn hva som burde ha vært normalt i en urørt
tareskog. Inntrykket er at området var relativt artsfattig, og ingen viktige marine naturtyper
ble registrert. Et betydelig antall leirduer lå på havbunnen, noe som tyder på at området
benyttes til leirdueskyting (svært mange hele leirduer antyder at det lokale fugleviltet har lite
å frykte). Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
4.3

Registreringer Bokn

Verken Bokn kommune (Hans Faye, pers.medd.) eller Rogaland Fylkekommune (Torbjørn
Rathe, pers. medd.) har tilgjengelig viltområdekart for Bokn kommune, til tross for at det skal
være utarbeidet en digital versjon. Det finnes heller ingen viltregistreringer for Bokn
kommune i AREALIS Rogaland eller tilgjengelig hos fylkesmannens miljøvernavdeling
(Hans Ole Ørka, pers. medd.).
Ingen av områdene er omtalt i Fylkesplan for naturvern (Rogaland Fylkeskommune 1992b),
og her finnes ingen trua- eller sårbare arter med fast tilhold (Anders Braa, pers. medd.).
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Sjøområdene utenfor Arsvågen mellom Søndre Solholmen og Svartholmen, er gitt en viss
prioritet i forbindelse med oljevernberedskap på grunn av overvintrende sjøfugl (Anders Braa,
pers. medd.).
4.3.1 Vurderinger av de enkelte områdene/alternativene på Bokn
Til tross for manglende viltkart, er det ingenting som tyder på at inngrepene, verken
alternativet Arsvågen V eller Arsvågen Ø, vil kommer i konflikter med viktige viltområder
(Anders Braa, pers. medd., egne observasjoner). Viktige botaniske interesser er heller ikke
kjent fra området. Naturtypemessig preges området av kulturmark og kulturbeite, men rester
av kystlynghei kan finnes på enkelte bergknatter hvor gjødsling ikke har nådd fram. Verdi
begge alternativene: liten. Omfang: lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Deponi Arsvågen
Sjøområdene utenfor Arsvågen (figur 7) tilhører et større beiteområde for sjøfugl vinterstid, et
område som er registrert i oljevernsammenheng (jf. Fylkesmannen i Rogaland, database).
Område har imidlertid ingen spesiell verneverdi.
Innenfor området avgrenset for masseutfylling ble det gjennomført dykking med 2 mann ned
til 20 meter den 14. desember 2001. Store steiner i forbindelse med fyllingen kunne være dekt
med rødalger i de øverste vannlagene samt noe stortare. Her satt en god del kråkeboller, men
ellers svært lite fisk å se..

Figur 7. Område for deponi av tunnelmasse på Bokn
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På denne dybden ble også et par eksemplarer av den beryktede lenkemaneten oppdaget
(maneten dreper oppdrettsfisk). Utenfor fyllinga var det i hovedsak sandbunn. Noe mer fisk å
se på dypere vatn, noe sei og enkelte lyr, men mindre enn forventet. På –20 meters dyp fikk vi
inntrykk av at området var svært artsfattig, og her lå det store mengder døde kuskjell,
knivskjell og kamskjell. Så til sammen fem taskekrabber, den ene full av rogn og et par
kamskjell. Lokaliteten inneholdt ingen viktige naturtyper. Verdi: liten, Omfang: lite.
Konsekvens: ubetydelig/ingen
5

Landbruk og fiske

Landbruk
Landbruk omfatter produktiv skog, dyrka mark, utmarksbeite og dyrkbar mark i skog eller på
annen grunn (Miljøverndepartementet 1994).
Betydningen av jordbruksarealet varierer for hver enkelt bonde. Er det arealknapphet på
bruket, teller hvert mål for den det gjelder. Hvordan jordsituasjonen er for den/de berørte
grunneierne innenfor undersøkelsesområdet er ikke undersøkt. De mest sårbare
landbruksområdene er de som ligger klemt inne mellom knauser, eksisterende veier etc.
Driftsforholdene for slike områder blir fort vanskelige dersom en ny vei splitter arealene i
enda mindre enheter med vanskelig arrondering. Slike forhold finnes først og fremst langs
eksisterende vei. Der er sjansen for at arealene fort blir oppstykket i uhåndterlige enheter
inneklemt mot den gamle veien.
I forhold til arealbeslag, vurderes jordbruksareal ut fra følgende rangering: 1) Fulldyrka mark
og 2) Beite. Produktiv skog finnes ikke ved noen av områdene/alternativene. I tillegg kommer
driftsforhold som en kompliserende faktor, en faktor som ikke lar seg kartfeste.
Fiske
Fiske omfatter næringsmessig utnyttelse av fisk i saltvann, næringsmessig utnyttelse av fisk i
ferskvann, samt oppdrett (Statens Vegvesen 1995). I forhold til deponier i sjø, er det
undersøkt hvorvidt inngrepet kan komme i konflikt med næringsmessig fiske og oppdrett.
5.1

Registreringer Randaberg, Kvitsøy og Bokn

Landbruk
For veitraséene på Kvitsøy er fullstendig veibredde inkludert veiskulder satt til 6,5 meter.
Avhengig av terrengforhold, vil veien fysisk beslaglegge jamt over 14 – 16 meter. Legger
man til ytterligere 1 m på hver side som gjennomsnittlig tapt produksjonsareal, kommer man
opp i et effektivt arealbeslag på 16 – 18 meter (Bjørn M. Alsaker, pers. medd.).
For veiene i Randaberg og Bokn kommuner, vil fullstendig bredde inkludert veiskulder
variere. Fra tunnelutgang og ca. 200 meter ut, vil veien fysisk beslaglegge ca. 19 meter, mens
etter dette vil det fysiske beslaget være 8,5 meter. Avhengig av terrengforhold, vil veiene
fysisk beslaglegge henholdsvis 30 og 19 meter. Legger man til ytterligere 1 m på hver side
som gjennomsnittlig tapt produksjonsareal, kommer man opp i et effektivt arealbeslag på 32 –
21 meter (Bjørn M. Alsaker, pers. medd.).
I tillegg til arealet som rent fysisk blir lagt under veien og veiskuldra, vil det også være en
randsone langs veien som av ulike årsaker ikke kan nyttes fullt til landbruksformål. Årsakene
til dette vil variere.
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Ulike typer forurensning kan forringe dyrka mark. Det kan oppstå problemer med dreneringer
og skjæringer/fyllinger, og endret arrondering kan gjøre at det blir vanskelig å høste i
randsonen inn mot veien. Gjenværende areal kan dessuten bli så lite at det i praksis ikke
lenger kan drives. Det synes derfor rimelig å regne med et belte i tillegg til det rent fysiske
beslaget med hensyn til tap av produksjonsareal.
På bakgrunn av registreringene og plankart, er det gjort et grovt estimat over landbruksareal
som beslaglegges av veitraséene og tunnelpåhuggene ved de ulike områdene/alternativene.
Beregningene er foretatt ut fra markslagsgrenser på ØK-kart i målestokk 1: 5000.
Tabell 5.1. Omtrentlig veilengde (ny vei) i meter og totalt beslaglagt areal (daa) pr. alternativ
fordelt på 2 kategorier landbruksareal.
Fulldyrka mark
Berørte områder

Kommune

Mekjarvik - trasé
Alt. 1, Nordbø
Alt. 2, Langøy
Alt. 3, Krossøy
Arsvågen V
Arsvågen Ø

Randaberg
Kvitsøy
Kvitsøy
Kvitsøy
Bokn
Bokn

m
650
100
0
80
50
0

daa
15,9
1,8
0
1,4
1,6
0

Beite
m
0
0
110
500
180
80

daa
0
0
2,0
9,0
5,8
2,6

Vurderinger av arealbeslaget legger føringer for rangeringen av alternativene i forhold til
konsekvens.
Fiske
Vurderingen er gjort på bakgrunn av samtaler med kommunen, Fiskeridirektoratet region
Rogaland og gjennomgang av relevant litteratur.
5.1.1 Vurdering av de enkelte områdene/alternativene i Randaberg
Mekjarvik - trasé
Veien vil i hovedsak gå igjennom fulldyrka dyrka mark mellom eksisterende vei og
tunnelpåhugg. Traséen vil gå i kanten av et mindre skogparti langs sørsiden av veien i det den
tar av fra eksisterende vei. Skogen har ingen kommersiell verdi.
Omfanget av tiltaket er relativt betydelig for de gårdbrukerne som blir berørt, og områdene
må sies å ha middels verdi i jorbrukssammenheng.
Selv om det direkte arealbeslaget for hver enkelt ikke synes å være så stort, vil veitraséen
kunne medføre store ulemper i forhold til selve driften. Jordteiger vil bli oppstykket i mindre
enheter, og det vil bli større problemer med praktisk drift av jorda. Omfang: middels negativt
Konsekvens: middels negativ.
Et mulig avbøtende tiltak vil være å lette adkomsten mellom teigene ved enten å senke veien i
terrenget slik at en kan krysse over den med lanbruksmaskiner eller at det lages passasjer
under veien. En bør også vurdere å anlegge veien nærmere sjøen, for på den måten å
opprettholde størst mulig sammenhengende teiger.

ROGFAST

www.origo-as.no

26
Deponi
Deponiet som fortsetter sørover fra dypvannskaien, berører området hvor én grunneier har
lakserett, men denne retten er ikke i bruk (Steinar Straum pers. medd.). I Fylkesdelplan for
kystsonen i Rogaland (Rogaland Fylkeskommune 2001) er det anført en lokalitet for havbruk
(marinfisk) omtrent i det samme området. Fiskeridirektoratet region Rogaland opplyser at
dette er et landbasert anlegg (Johan Sørensen, pers. medd.). Ingen av de foreslåtte lokalitetene
for deponi har noen spesiell betydning for fiske, og har således liten verdi i fiskerimessig
sammenheng. Omfang: lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
5.1.2 Vurdering av de enkelte områdene/alternativene på Kvitsøy
Alt. 1, Nordbø
Traséen vil gå gjennom fulldyrka mark ca. 100 m før den går inn i tunnel. Veien vil dele opp
ei sammenhengende dyrka mark, men fortsatt beholdes en større bit inntakt sør for veien.
Dyrka mark er verdifull for den/de som blir berørt, og dyrka mark på et øysamfunn som
Kvitsøy vil alltid ha en viss verdi siden dyrkningsmulighetene er begrenset. Det plasseres i
kategori middels verdi. Omfanget av inngrepet må sies å være lite da det direkte beslaget av
dyrka mark utgjør mindre enn et par dekar. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Driften av jordet vil bli vanskeligere, og en bør finne løsninger for å unngå i for stor grad
kryssing av veien med landbruksmaskiner.
Alt. 2, Langøy
Veien vil berøre utmarksbeite, og det direkte arealbeslaget vil være rundt 2 dekar. Behovet for
sikring av beitedyr mot veitrafikk bør vurderes nøye. Området er avgrenset, går delvis over
eksisterende fylling og har liten verdi i jordbrukssammenheng. Omfang: lite. Konsekvens:
ubetydelig/ingen.
Alt. 3, Krossøy
Traséen berører både dyrka mark og beiteland (tabell 5.1). Dyrkamarka vil bli delt av veien
slik at driftsforholdene vanskeliggjøres, men det samla arealbeslaget er relativt lite.
Kulvert eller overgang bør vurderes som avbøtende tiltak. I forhold til beite, bør beitedyra
sikres mot veien evt. ved at fysiske stengsler settes opp. Dyrka mark er en knapphet på
Kvitsøy, og samlet sett gis lokaliteten middels verdi. Omfanget er imidlertid lite.
Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Deponi Kvitsøy
I følge kommuneplanen (Kvitsøy kommune 1999) vil masseutfyllingen i sjø ikke berøre
viktige områder for fiske eller fiskeressurser. I Fylkesdelplanen for kystsonen i Rogaland
(Rogaland Fylkeskommune 2001), er det innenfor temakart Fiskeriinteresser avmerket både et
gyte- og oppvekstområde for reke og et tråle- og snurrevadfelt nord for det aktuelle området.
Avstanden mellom disse feltene og lokaliteten for deponiet er såpass stor at det neppe vil
medføre negative konsekvenser for fiske eller fiskeressurser. Likevel tas det forbehold om at
eventuelle endrede strømforhold som følge av utfyllingen kan virke inn på fiskeriinteresser.
Lokaliteten må sies å ha liten verdi i fiskerimessig sammenheng og omfanget er lite.
Utfyllende opplysninger om selve lokaliteten finnes under deltema naturmiljø. Konsekvens:
ubetydelig/ingen.
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5.1.3 Vurdering av de enkelte områdene/alternativene på Bokn
Arsvågen V
Traséen vil berøre ubetydelige arealer med dyrka mark og noe beite. I den grad det fortsatt vil
være aktuelt å benytte beite mellom ny vei og dagens E-39, må dyrene fysisk hindres fra å
komme inn på veien med gjerder. Adkomsten til det resterende beitelandet må sikres over
tunnelpåhugget. Det lille partiet med dyrka mark vil i realiteten forsvinne. Beitelandet ned
mot Arsvatnet vil skrumpe inn, men kan fortsatt benyttes. Som et avbøtende tiltak bør det
bygges gjerder mot den nye veien og tunnelpåhugget. Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens:
ubetydelig/ingen.
Arsvågen Ø
Traséen vil så vidt berøre noe beiteareal. Dersom beite opprettholdes, må beitedyra sikres i
forhold til trafikk, både på vei og i forbindelse med tunnelpåhugget. Verdi: liten, Omfang:
lite. Konsekvens: ubetydelig/ingen.
Deponi Arsvågen
I kommuneplanen (Bokn kommune 1999) er både Laksaberget og Nordre Solholmen regulert
til friområde. Her er det ingen fiskeinteresser p.g.a. ferjetrafikken. Utfyllende opplysninger
om selve lokaliteten finnes under deltema naturmiljø. Verdi: liten, Omfang: lite. Konsekvens:
ubetydelig/ingen.
6

Georessurser og vannressurser

Georessurser
Løsmasser av sand og grus, og fjell med spesielle kvaliteter er for mange grunneiere en
ressurs som kan ha stor økonomisk betydning. I landbruket har det lenge vært vanlig å fylle ut
områder som ikke har vært dyrkbare for på den måten å skaffe nytt dyrkningsareal. I
miljøvernsammenheng kan massetak og fyllinger skape en rekke konflikter, og viktige
naturverdier kan forringes eller gå tapt. I tillegg kan det oppstå støy og støv fra produksjonen
som kan være et problem.
Løsmasser er ulike mineral- og bergartsfragmenter med ulik kornstørrelse, friske eller
forvitrede samt organiske restprodukter som er avsatt i kvartærtid (Statens Vegvesen 1995).
Vannressurser
Vannressurser omfatter ferskvann som ressurs for vannforsyning, fiske, bading, akvakultur og
kraftproduksjon. Normalt i utredninger legges det vekt på vannressurser til vannforsyning, og
spesielt drikkevann siden det er her at kravet til vannkvalitet er strengest.
Ved bygging av veier kan det oppstå erosjonsproblemer med påfølgende partikkeltransport ut
i vassdragene. Like etter ferdigstillelse av en vei vil også erosjonen kunne være betydelig fra
nyanlagte fyllinger og skjæringer. Selve veianlegget kan avskjære bukter og redusere
utskiftningsforhold i deler av vann slik at vannkvaliteten endres, men veien kan også endre
grunnvannsforholdene ved at den drenere/demmer opp for grunnvannsstrømmer.
Drift og vedlikehold av veiene kan påvirke vannressursene ved for eksempel veisalting,
vasking av tunneler, sandblåsing av stålkonstruksjoner i bruer m.v.
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Trafikken på veiene genererer forurensninger som avfall, slitasjeprodukter fra kjøretøy og
veibane, bl.a. partikler, tungmetaller og organiske stoffer. Undersøkelser NIVA har
gjennomført tyder imidlertid på at forurensningsbidraget fra veier har liten betydning for
vannkvaliteten i drikkevannskilder, men akkumulasjon i sedimenter er man mer usikker på
(Ibrekk 1985).
6.1

Registreringer Randaberg, Kvitsøy og Bokn

Georessurser
Forslag til vern av kvartærgeologiske områder og forekomster i Rogaland viser ingen områder
som vil komme i konflikt med tiltaket, verken i Bokn, Kvitsøy eller Randaberg kommuner
(Anundsen og Sollie 1987). I NGU (1996) sin database for grus- og pukkforekomster finnes
heller ingen registrerte opplysninger fra inngrepsområdene. Samtaler med de ulike
kommunene og gjennomgang av kommuneplanenes arealdeler bekrefter at ingen av
utbyggingsalternativene vil få negative konsekvenser for georessurser i de ulike kommunene.
Vannressurser
Ingen av inngrepsområdene, verken i Randaberg, Kvitsøy eller Bokn kommuner, vil komme i
konflikter med vannressurser, dvs. overflatevann som brukes eller kan brukes til
vannforsyning til mennesker, industri eller energiproduksjon. Samtaler med representanter for
de ulike kommunene, gjennomgang av kommuneplanene og relevant litteratur (e.g. Rogaland
Fylkeskommune 1993) bekrefter dette.
6.1.1 Vurderinger
Se punkt 6.1. For alle områdene/alternativene, verdi: liten, omfang: lite/intet. Konsekvens:
ubetydelig/ingen.

7

Tematisk sammenfatning, konklusjoner

På bakgrunn av konsekvensvurderingene som er gitt for hvert område/alternativ, er det gjort
en rangering av alternativene ut fra konflikt mot nærmiljø, friluftsliv, naturmiljø, landbruk og
fiske, georessurser og vannressurser. I tabell 7.1 er det innenfor hver av alternativene/
områdene gjort en rangering og konsekvensvurdering. Dette gir en fleksibel løsning m.h.t. å
vurdere konsekvenser for ulike kombinasjoner. 0-alternativet er gitt en samlet vurdering i
henhold til metoden.
Alternativene/områdene er konsekvensvurdert separat under hvert enkelt tema, mens i tabell
7.1 gis en samlet oversikt over de tematiske konklusjonene som utgjør grunnlaget for den
samlede konsekvensvurderingen for temagruppen Natur.
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Tabell 7.1. Alternativene er rangert etter økende konfliktgrad (R) innenfor hvert tema, og
konfliktgraden (K) for alternativene/områdene benevnes på følgende måte:
+4 = meget store positive konsekvenser, +3 = store positive konsekvenser, +2 = middels store positive
konsekvenser, +1 = små positive konsekvenser, 0 = ubetydelige/ingen konsekvenser, -1 = små negative
konsekvenser, -2 = middels negative konsekvenser, -3 = store negative konsekvenser, -4 = svært store negative
konsekvenser. \ = ikke rangert (mangler alternativer)

Konfliktgrad (K)
Kommune

Randaberg

Kvitsøy

Bokn

Alternativ/
område

Nærmiljø

0-alternativet
Mekjarvik - trasé
Deponi molo inn
Deponi DVK
Deponi molo ut
Alt. 1, Nordbø
Alt. 2, Langøy
Alt. 3, Krossøy
Deponi
Arsvågen V
Arsvågen Ø
Deponi

K
0
0
0
0
0
0
0
0
0

R
\
\
1
2
3
3
2
1
\
2
1
\

Friluftsliv
K
0
0
0
-0
0
0
0
0
+

R
\
\
1
2
3
1
3
2
\
2
1
\

Naturmiljø
K
R
0
\
0
\
0
1
2
-3
0
1
0
2
3
0
\
0
2
0
1
0
\

Landbruk
Geo – og
og fiske
vannressurser
K
R
K
R
0
\
0
\
-\
0
\
0
1
0
\
0
3
0
\
0
2
0
\
0
2
0
\
0
1
0
\
0
3
0
\
0
\
0
\
0
2
0
2
0
1
0
1
0
\
0
\

Nærmiljø
Kommune Element/sted
Randaberg Deponi molo utsida
Bokn
Arsvågen V
Arsvågen Ø

Konsekvens
-

Randaberg
Et deponi på utsida av moloen i Mekjarvik, vil kunne påvirke nærmiljøet for de som bor ved
sjøen, de som har fritidsbolig her og for de som bruker/eier båthusene og småbåthavna på en
negativ måte. Alt etter mengde masse, vil hele havna kunne bli stengt. Dersom alternativet
velges, bør det ikke fylles i slik at småbåthavna stenges. Inngrepet vil gi liten negativ
konsekvens.
Bokn
For beboerne på gårdene nærmest traséen og tunnelpåhugget vil inngrepet kunne oppleves
negativt med tanke på nærmiljøet som allerede ble betydelig forværret etter at Rennfast ble
bygget. Andre boliger vil ligge ca. 100 og 200 meter fra tunnelpåhugget, men vil være noe
mer skjermet. Disse vil også få reduserte kvaliteter i nærmiljøet, bl.a. i forholdet til
oppholdsarealer/friluftsliv knyttet til Arsvatnet og kulturmiljøet generelt i området. Området
som berøres har liten boligandel og tjenestetilbud mangler.
Barrierevirkningen (adkomst til sjøen) øker noe og ikke minst nærheten til inngrepet.
Inngrepene uansett alternativ vil gi liten negativ konsekvens.
På Kvitsøy og i andre områder som er undersøkt, vil det være snakk om ingen eller
ubetydelige konsekvenser for nærmiljøet (tabell 7.1).
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Friluftsliv
Kommune Element/sted
Konsekvens
Randaberg Molo dypvannskai
Molo utsida
-Kvitsøy
Alt.2, Langøy
Bokn
Deponi
+
Randaberg
Et alternativ område for deponi i Mekjarvik kommer i forlengelsen av eksisterende
dypvannskai mot fyllinga i Harestadvika. Selve dypvannskaia er et populært område for
stangfiske etter makrell om høsten. To små moloer/småbåthavner og en fritidseiendom ligger i
området. Alt etter mengde masse som blir fylt i, vil småbåthavnene kunne bli stengt og
friluftslivsopplevelsen for eiere/brukere av fritidsbolig og båthus vil bli sterkt redusert. Dette
vil medføre liten negativ konsekvens.
Et alternativ område for deponi er på utsida av eksisterende molo i Mekjarvik, inn mot
Randabergbukta. Deponiet vil bli liggende i bukta utenfor et friområdet og dekke deler av et
landskapsvernområde og en badeplass samt en del av en foreslått Nordsjøturvei. Inngrepet vil
gi middels negative konsekvenser.
Kvitsøy
Alternativ 2 over 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 vei. 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 vei. 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 evt.
bygging av ny bru, kan en vurdere å beholde åpningen på vestsiden av skjæret.
Bokn
Området mellom Laksaberget og Nordre Solholmen ved Arsvågen, er i dag sterkt preget av
eksisterende molo og ferjetrafikk. Eksisterende molo binder sammen to friområder. En større
molo kan gi positive muligheter for friluftslivet, men det kreves betydelige tilrettelegginger,
f.eks for sportsfiske, både for funksjonsfriske og funksjonshemmede, rasteplass og
informasjonstavle. Under visse forutsetninger, kan inngrepet bidra til små positive
konsekvenser.
I alle andre områder som er undersøkt, vil det være snakk om ingen eller ubetydelige
konsekvenser for friluftslivet (tabell 7.1).
Naturmiljø
Kommune Element/sted
Konsekvens
Randaberg Deponi dypvannskai
Deponi molo utsida
-Kvitsøy
Alt.3, Krossøy
-
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Randaberg
Et alternativ deponi planlegges som en forlengelse av eksisterende dypvannskai sørover. Det
ble gjennomført observasjonsdykk ned til – 18 meter på lokaliteten 17. januar 2002, men
ingen viktige marine naturtyper ble registrert.
På land, innenfor planlagt deponi, finnes en naturlig strandsone og rester av kystlynghei.
Kystlynghei er definert som en viktig naturtype. Det finnes ingen viktige viltområder her. Et
deponi i området vil samlet sett gi liten negativ konsekvens for naturmiljøet.
Massedeponiet på utsida av moloen vil komme i konflikt med sandstranda innenfor
landskapsvernområdet. Dette er en viktig naturtype. Friområdet består av relativt høyvokst
barskog hvor furu dominerer. Skogteigen har en betydelig økologisk funksjon og kan i seg
selv være en viktig naturtype. Ut fra de temakart som har vært tilgjengelige, er det ikke
registrert viktige viltområder her.
Det ble gjennomført observasjonsdykk ned til – 17 meter på lokaliteten 10. januar 2002. Her
var det i hovedsak sandbunn. Til tross for en lav tareskog mellom –3 og – 6 meter ytterst ved
moloen, var det øvrige inntrykket monotont, ensformig og ørkenaktig. Et deponi i området vil
samlet sett gi middels negative konsekvenser for naturmiljøet.
Kvitsøy
Traséen over Krossøy (alternativ 3) vil gå igjennom lokalt viktige viltområder for kvinender,
silender og skarv. Selv om dataene er gamle, er det mye som tyder på at området fortsatt kan
ha samme funksjon. Ved kryssing av sundet bør en unngå at det stenges helt, men at en åpner
for god vanngjennomstrømming. Inngrepet vil gi små negative konsekvenser.
I andre områder som er undersøkt, vil det bli ingen eller ubetydelige konsekvenser for
naturmiljøet (tabell 7.1).
Landbruk og fiske
Kommune Element/sted
Konsekvens
Randaberg Mekjarvik - trasé
-Mekjarvik
Veien vil i hovedsak gå igjennom dyrka mark. Den vil gå i kanten av et mindre skogparti
langs sørsiden av veien i det den tar av fra eksisterende vei.
Skogen har ingen kommersiell verdi. Omfanget av tiltaket er relativt 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 ved enten å senke veien i
terrenget slik at en kan krysse over den med lanbruksmaskiner eller at det lages passasjer
under veien.
En bør også vurdere å anlegge veien nærmere sjøen, for på den måten å opprettholde størst
mulig sammenhengende teiger. Inngrepet vil medføre middels negative konsekvenser for
landbruket
I andre undersøkte områder vil det bli ingen eller ubetydelige konsekvenser for landbruk og
fiske (tabell 7.1).
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Georessurser og vannressurser
Det vil bli ingen eller ubetydelige konsekvenser i forhold til georessurser og vannressurser
innenfor de områdene som er omfattet av utredningen (tabell 7.1).
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Ståle Undheim, teknisk sjef, Kvitsøy kommune
Johan Sørensen, Fiskeridirektoratet region Rogaland (nå Kystverket)
Arne Møller, Fiskeridirektoratet region Rogaland
Onar Gudmundsen, Fiskeridirektoratet region Rogaland
Per Einar Lædre, Statens vegvesen Rogaland
Bjørn Alsaker, Statens vegvesen Rogaland
Anders Braa, viltforvalter, Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen
Per Kristian Austbø, naturforvalter, Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen
Per Terje Håland, seksjonsleder, Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen
Sigmund Hatløy, rådgiver, Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen
Audun Steinnes, Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen
John Inge Johnsen, Fylkesmannen i Rogaland, miljøvernavdelingen
Hans Ole Ørka, Fylkesmannen i Rogaland, landbruksavdelingen
Torbjørn Rathe, Rogaland Fylkeskommune, kartkontoret.
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