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Forord

Statens vegvesen Region vest legger nå frem konsekvensutredning og kommunedelplaner for Randa berg, 
Kvitsøy og Bokn kommuner for prosjektet E39 Rogfast: utbygging av en ny undersjøisk tunnel fra Harestad i 
Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune, med arm til Kvitsøy kommune. Rogfast skal erstatte ferje-
sambandet Mortavika–Arsvågen på E39 og riksvegferjesambandet Mekjarvik–Kvitsøy.

I 2003 ble det vedtatt konsekvensutredning (KU) for E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen, og på dette 
grunnlaget ble det utarbeidet fylkesdelplan for prosjektet, hvor fylkestinget i Rogaland vedtok under sjøisk 
tunnel fra Randaberg til Bokn med arm til Kvitsøy som framtidig løsning for kryssing av Boknafjorden. For at 
prosjektet skal kunne vurderes ved neste revisjon av Nasjonal transportplan lages det nå mer detaljerte planer, 
og det tas sikte på å ha godkjente kommunedelplaner for prosjektet i løpet av 2007.

De tre kommunene er ansvarlige planmyndigheter og skal vedta planene. Rogaland fylkeskommune er ansvar-
lig myndighet for konsekvensutredningen, og skal påse at utredningsplikten er oppfylt.

Statens vegvesen er tiltakshaver og ansvarlig for planlegging av ny ferjefri kryssing av Boknafjorden, E39 Rog-
fast. Det er nå utarbeidet utkast til kommunedelplaner m/konsekvensutredning. Prosjektet går fra Harestad i 
Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune, og har en arm opp til Kvitsøy kommune. De tre kommu-
nene er ansvarlige planmyndigheter og skal vedta planene. Rogaland fylkeskommune er ansvarlig myndighet 
for konsekvensutredningen, og skal påse at utredningsplikten er oppfylt.

Plandokumentene blir lagt ut til offentlig ettersyn på følgende steder:
Randaberg kommune: Servicetorget, kommunehuset• 
Kvitsøy kommune: Kommunehuset• 
Bokn kommune, Servicetorget, Boknatun• 
Rogaland fylkeskommune: Arkitekt Eckhoffs gate 1, Stavanger• 
Statens vegvesen:• 

 - Sør-Rogaland distriktskontor, Lagårsdvegen 80, Stavanger
 - Haugaland og Sunnhordland distriktskontor, Kvaløygata 1, Haugesund

eller på internett, www.vegvesen.no/rogfast. Der er også delutredninger og grunnlagsdokumenter tilgjenge-
lig.

Frist for å komme med merknad til planene er satt til 25. september 2007. Merknader skal sendes til:

Statens vegvesen Region vest
Askedalen 4
6863 LEIKANGER

Etter vegvesenet sin behandling av merknader blir materialet sendt over til kommunene og fylkeskommunen 
til sluttbehandling.
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Det inviteres til åpne orienteringsmøter følgende steder:

Randaberg   Tirsdag 28. august kl. 18.30, Kommunehuset• 
Bokn   Onsdag 29. august kl. 18.30, Boknatun• 
Kvitsøy   Torsdag 30. august kl. 18.00 Klubbhuset• 

Leikanger/Stavanger
Juli 2007

Statens vegvesen: Ingar Hals  
tlf: 57 65 57 79/974 73 361 
e-post ingar.hals@vegvesen.no 

Rogaland fylkeskommune: Gunnar Eiterjord  
tlf: 51 51 69 11/918 77 089 
e-post guei@rogfk.no  

Randaberg kommune: Leif T. Soland  
tlf: 51 41 41 72
e-post leif.soland@randaberg.kommune.no 

Kvitsøy kommune: Tonje Svendsen 
tlf:  51 73 63 10/474 553 61
e-post tonje.svendsen@kvitsoy.kommune.no 

Bokn kommune: Hans Faye  
tlf: 52 75 25 05
e-post hfaye@bokn.kommune.no 

I høringsperioden kan spørsmål om planene og planarbeidet rettes til følgende kontaktpersoner:
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1 Sammendrag

1.1 Bakgrunn
Strekningen mellom Stavanger og Trondheim 
inngår i nasjonal transportkorridor 4 (jf. Nasjonal 
transportplan 2006-2015). Strekningen Stavanger 
- Ålesund utgjør stamvegrute 4a. Som et ledd i ar-
beidet med Nasjonal transportplan lages det rute-
vise utredninger for stamvegnettet. Prosjektet ”E39 
Rogfast - Ferjefri forbindelse under Boknafjorden” 
har vært omtalt i disse utredningene siden forar-
beidet til NVVP 1998-2007. 

Siden forrige konsekvensutredning ble utarbeidet i 
2003 har det kommet nye krav til tunneler som gjør 
det nødvendig å revidere planene. Siden det ikke 
foreligger kommunedelplan for E39 Rogfast, med-
fører dette at en ny konsekvensutredning må utar

Figur 1.1 Trasé for Rogfast (Ill: Statens vegvesen)

beides. Planprogram for utredningen er fastsatt av 
Rogaland fylkeskommune i mai 2006.

Framlagte konsekvensutredning/kommunedelpla-
ner vil, sammen med vedtak i henhold til KS1-ord-
ningen, gi et grunnlag for vurdering av prosjektet i 
Nasjonal transportplan. 

Ved en utbedring av stamvegnettet med undersjøisk 
tunnel under Boknafjorden kan man oppnå en re-
duksjon av reisetiden mellom Stavanger og Aksdal 
i Tysvær på opp mot 40 % i forhold til dagens situa-
sjon. I tillegg til redusert reisetid vil man også få 
redu serte reisekostnader og bedre fremkommelig-
het langs E39 Kyststamvegen.
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1.2 Beskrivelse av tiltaket

1.2.1 Rogfast generelt
E39 Rogfast er en lang undersjøisk tunnel fra Hare-
stad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn 
kommune. Tunnelen vil få en arm opp til Kvitsøy 
kommune. Tunnellengder er litt avhengig av al-
ternativene i de tre kommunene, men sannsynlige 
lengder er litt over 25 km for hovedtunnelen og 
2,5-3 km for armen opp til Kvitsøy.

Hovedtunnelen planlegges som en to-løps tunnel 
med to kjørefelt i hver retning, armen til Kvitsøy 
vil være en vanlig ett-løps tunnel. Det planlegges 
et to-plans kryss sør for tunnelen på Harestad, og 
inne i tunnelen for armen til Kvitsøy. Det blir ikke 
tilknytning til eksisterende vegnett på Arsvågen, 
men krysset på Knarholmen ca. 5 km lenger nord 
vil bli bygd ut til et to-plans kryss.

Kostnadsrammen for E39 Rogfast er 4,8-6,8 mrd. kr.

1.2.2 Randaberg kommune

Figur 1.2 Vegalternativ og massedeponi på Randaberg (Ill: 
Multiconsult)

To vegalternativ, fire alternativ for ventilasjonstårn 
og ett massedeponi er analysert i Randaberg kom-
mune. For veger er alternativ 1 ca. 120 mill. kr dy-
rere enn alternativ 2.

Figur 1.3 Ventilasjonstårn Randaberg (Ill: Multiconsult)

1.2.3 Kvitsøy kommune
Tre vegalternativ er analysert i Kvitsøy kommune, 
mens det bare er analysert ett alternativ for mas-
sedeponi og ventilasjonstårn. Alternativ 2 er tenkt 
kombinert med et massedeponi som ikke fylles opp 
over havflaten, mens de to variantene av alternativ 
1 kombineres med et massedeponi som vil være 
synlig og som kan brukes i etterkant. Alternativ 1 
er ca. 34 mill. kr rimeligere enn alternativ 2.

Figur. 1.4 Vegalternativ og massedeponi på Kvitsøy (Ill: 
Multiconsult)

1.2.4 Bokn kommune
To vegalternativ er analysert i Bokn kommune, 
mens det bare er analysert ett alternativ for masse-
deponi og ventilasjonstårn. Ventilasjonstårnet lig-
ger på holmen Kråka ute i Boknafjorden. De to veg-
alternativene vil ha samme kostnad.
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Figur 1.5 Vegalternativ og massedeponi på Bokn (Ill: Mul-
ticonsult)

1.3 Konsekvenser av tiltaket

1.3.1 Rogfast generelt
De prissatte konsekvensene er beregnet i program-
met EFFEKT, resultatene er vist i tabell 1.3.

Komponenter E39 Rogfast 
(gratis) Referanse

Trafikant- og 
transport brukernytte 9 003 191 Kap. 5.2.6

Operatørnytte 150 865

Budsjettvirkning -3 989 784

Ulykker -1 591 512 Kap. 5.2.7

Støy og 
luftforurensning -77 892 Kap 5.2.8

Restverdi 635 641

Skattekostnad -797 957

Netto nytte 3 332 552

Netto nytte pr.
budsjettkrone 0,84

Supplerende kriterier:
   Første års 
   avkastning (%)

8,6 %

Tabell 1.1 Prissatte konsekvenser

Som det framgår av tabellen er E39 Rogfast et svært 
lønnsomt prosjekt med positiv netto nytte og høy 
netto nytte pr. budsjettkrone. På grunn av mulig 
programfeil får vi ikke resultater som vi stoler på 
når vi kjører beregninger med bompengefinansi-
ering. Vi vil se nærmere på dette i arbeidet med 
finansieringsanalysen. Denne vil bli lagt fram når 

konsekvensutredning/kommunedelplaner legges 
fram til sluttbehandling.

Samlet vurdering av de ikke-prissatte konsekven-
sene er at disse gir et negativt bidrag til netto nytte, 
men det er ikke registrert svært store negative kon-
sekvenser for noe deltema. Vi vurderer derfor E39 
Rogfast til å være et samfunnsøkonomisk lønnsomt 
prosjekt.

1.3.2 Randaberg kommune

Vegalternativer

Konsekvenser/Alternativ Alt. 1 Alt. 2

Prissatte Rangering 2 
(+ ca. 120 
mill.kr)

1

Ikke-prissatte Rangering 1 2

Samlet vurdering Neg. Neg.

Samfunnsøkonomisk rangering 2 1

Tabell 1.2 Vurdering av alternativer i Randaberg

Alternativ 2 er det beste alternativet for prissatte 
konsekvenser, med en kostnadsforskjell på 120 mill. 
kr. Prosentvis av hele tiltakskostnaden er dette lite, 
men det kan bygges et ganske stort veganlegg for 
denne summen. Selv med støyskjerming etter reg-
lene vil nok alternativ 2 gi litt mer støyplager enn 
alternativ 1, og dette reduserer forskjellen for pris-
satte konsekvenser litt.

Figur 1.6 Alternativ 2 Harestad (Ill: Multiconsult)

For de ikke-prissatte konsekvensene gir alternativ 
1 det mest gunstige resultatet, men forskjellen mel-
lom alternativene er liten. Vi mener at forskjellen 
her ikke oppveier den klare forskjellen for prissatte 
konsekvenser. Ut fra en samlet vurdering rangerer 
vi derfor alternativ 2 til å gi et bedre resultat enn al-
ternativ 1 i den samfunnsøkonomiske analysen.
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Massedeponi
Det er bare ett alternativ for massedeponi. Depo-
niet gir ikke store negative konsekvenser.

Ventilasjon
For de prissatte konsekvensene er alternativet på 
Alstein litt dyrere enn alternativene på Tungenes, 
både i investering og sannsynligvis også i drifts-
fasen. Det er liten forskjell mellom alternativene 
på Tungenes for de ikke-prissatte konsekvensene. 
Alternativet på Tungenes golfbane er klart best for 
ikke-prissatte konsekvenser, og dermed samlet i 
den samfunnsøkonomiske analysen. 

Konsekvenser/Alternativ
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Prissatte Rangering 1 1 1 2

Ikke-
prissatte

Rangering Neg. Neg. Neg. Neg.

Samlet vurdering 2 4 1 3

Samfunnsøkonomisk range-
ring 2 4 1 3

Tabell 1.3 Vurdering av ventilasjonstårn i Randaberg

1.3.3 Kvitsøy

Vegalternativer

Konsekvenser/Alternativ Alt. 1a Alt. 1b Alt. 2

Prissatte Rangering 1 1 2
(+ ca. 

34 mill. 
kr)

Ikke-
prissatte

Rangering 2 3 1

Samlet vurdering Neg. Neg. Neg.

Samfunnsøkonomisk 
rangering 2 3 1

Tabell 1.4 Vurdering av alternativer i Kvitsøy

Alternativ 2 gir klart minst inngrep, og er dermed 
det beste alternativet når det gjelder ikke-prissatte 
konsekvenser. Alternativet er ca. 34 mill. kr dyrere 
enn alternativ 1. Forskjellen i de ikke-prissatte kon-
sekvensene er så stor at det nok kan forsvare denne 
merkostnaden, og alternativ 2 er derfor det beste 
alternativet ut fra en samlet samfunnsøkonomisk 
vurdering. Alternativ 1a og 1b er likeverdige pris-
messig, mens alternativ 1a er litt bedre samlet sett 

for de ikke-prissatte konsekvenser. Alternativ 1a 
blir derfor rangert som det nest beste alternativet.

Massedeponi
Det er ett alternativ for massedeponi. Deponiet gir 
ikke store negative konsekvenser.

Ventilasjon
Det er ett alternativ for ventilasjon. Plassering av 
ventilasjonstårn gir ikke store negative konsekven-
ser.

1.3.4 Bokn

Vegalternativer

Konsekvenser/Alternativ Alt. 1 Alt. 2

Prissatte Rangering 1 1

Ikke-prissatte
Rangering 1 2

Samlet vurdering Neg. Neg.

Samfunnsøkonomisk rangering 1 2

Tabell 1.5 Vurdering av alternativer i Bokn

Alternativene er vurdert som likeverdige for ikke-
prissatte konsekvenser, mens alternativ 1 er litt 
bedre for de ikke-prissatte konsekvensene. Samlet 
sett blir derfor alternativ 1 rangert som det beste 
alternativet.

Figur 1.7 Alternativ 1 Bokn (Ill: Multiconsult)

Massedeponi
Det er ett alternativ for massedeponi. Deponiet gir 
ikke store negative konsekvenser.
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Ventilasjon
Det er ett alternativ for ventilasjon. Plassering av 
ventilasjonstårn gir ikke store negative konsekven-
ser.

1.4 Anbefaling

1.4.1 E39 Rogfast generelt
Det utførte planarbeidet viser at E39 Rogfast er et 
gjennomførbart prosjekt som er samfunnsøkono-
misk lønnsomt. Prosjektet gir økt integrasjon mel-
lom Haugalandet og Nord-Jæren, og dermed økt 
trafikk over Boknafjorden. Denne økte trafikken 
gir flere trafikkulykker og økte utslipp, men selv 
om en tar hensyn til dette er prosjektet svært lønns-
omt. 

I planprogrammet ble disse målene fastsatt for pro-
sjektet:

Bidra til å utvikle E39 til en viktig sambindingsveg •	
for Vestlandet som en del av den nasjonale trans-
portkorridoren langs Vestlandskysten.
Bidra til å utvikle et sammenhengende godstrans-•	
portsystem med tilførsel mot de sentrale havnene og 
andre knutepunkt langs Vestlandskysten.
Utvikle et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-•	
Jæren og Haugalandet.

Måloppnåelsen er vurdert til å være høy, spesielt 
for første og siste punkt. Prosjektet gir nærmere 40 
min innsparing på 25 km distanse og gir en døgnå-
pen forbindelse som med to løp vil gi et forutsig-
bart system. 

Med en kostnadsramme på 4,8-6,8 milliarder kr er 
prosjektet svært kostbart, og med dagens rammer 
er det lite sannsynlig at prosjektet kan gjennomføres 
uten bompengefinansiering. Når E39 Rogfast skal 
bygges, og med hvor stor statlig andel, vil bli avgjort 
i Nasjonal transportplan. Innenfor trange rammer 
vil prosjektet konkurrere bl.a. med prosjekter som 
er rettet inn mot å bedre trafikksikkerheten.

1.4.2 Randaberg

Vegalternativer
I den samfunnsøkonomiske vurderingen er det liten 
forskjell mellom alternativene. Alternativ 2 er klart 
best for de prissatte konsekvensene, mens alternativ 

1 er best for de ikke-prissatte konsekvenser. Samlet 
sett er alternativ 2 vurdert som litt bedre enn alter-
nativ 1.

Vi ser ikke momenter som det ikke er tatt hensyn 
til i disse vurderingene, og anbefaler at alternativ 
2 blir valgt. Vi vil også godta at Randaberg kom-
mune velger alternativ 1.

Ventilasjon
Alternativet på Tungenes golfbane er vurdert til å 
være det klart beste alternativet i den samfunnsø-
konomiske analysen. De andre alternativene på 
Tungenes, spesielt Holmodden, er klart dårligere 
for de ikke-prissatte konsekvenser. Også Alstein er 
klart dårligere for ikke-prissatte konsekvenser, og 
vil i tillegg gi litt høyere investerings- og driftskost-
nader.

Vi anbefaler derfor at ventilasjonstårn blir lagt til 
området ved Tungenes golfbane. Vi vil fraråde at 
de andre alternativene blir valgt.

1.4.3 Kvitsøy
Alternativ 2 har små inngrep, og er det beste alter-
nativet ut fra en samlet samfunnsøkonomisk vur-
dering. Men alternativet gir ikke vegframføring til 
deponiområdet, og gir dermed ikke mulighet til å 
få et areal som kan utnyttes i ettertid.

Alternativ 1a og 1b gir veg fra deponiområdet til 
eksisterende vegnett på Kvitsøy, slik at ved valg 
av dette alternativet gis det mulighet til å få et nytt 
areal som kan brukes til næringsformål, beite eller 
andre formål. Om en ønsker å få et slik areal er et 
viktig valg for Kvitsøy kommune.

Det er ikke stor kostnadsforskjell mellom alternati-
vene, og ingen av alternativene har store negative 
konsekvenser for de ikke-prissatte konsekvensene. 
Vi mener derfor at valg av alternativ bør foretas 
av Kvitsøy kommune. Om en ønsker mer areal, 
og dermed velger alternativ 1, er det liten forskjell 
mellom alternativ 1a og 1b, slik at vi heller ikke her 
har noen anbefaling, men lar Kvitsøy kommune 
foreta valg mellom alternativ.

1.4.4 Bokn
I den samfunnsøkonomiske vurderingen er det li
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ten forskjell mellom alternativene, men alternativ 
1 er rangert som det beste alternativet. Alternativ 
1 har den fordelen at alternativet kan bygges uten 
vesentlige ulemper for trafikantene i anleggsperio-
den. Alternativ 2 vil i deler av anleggsperioden gå 
inn på ferjeoppstillingsplassen, slik at trafikken vil 
bli noe hindret.

Vi anbefaler derfor at alternativ 1 blir valgt. Vi vil 
også godta at Bokn kommune velger alternativ 2.
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2 Innledning

2.1 Bakgrunn for prosjektet
Strekningen mellom Stavanger og Trondheim 
inngår i nasjonal transportkorridor 4 (jf. Nasjonal 
transportplan 2006-2015). Strekningen Stavanger 
- Ålesund utgjør stamvegrute 4a. Som et ledd i ar-
beidet med Nasjonal transportplan lages det rute-
vise utredninger for stamvegnettet. Prosjektet ”E39 
Rogfast - Ferjefri forbindelse under Boknafjorden” 
har vært omtalt i disse utredningene siden forar-
beidet til Norsk veg- og trafikkplan (NVVP) 1998-
2007. 

Siden forrige konsekvensutredning ble utarbeidet i 
2003 har det kommet nye krav til tunneler som gjør 
det nødvendig å revidere planene. Siden det ikke 
foreligger kommunedelplan for E39 Rogfast, med-
fører dette at en ny konsekvensutredning må utar-
beides. Planprogram for utredningen er fastsatt av 
Rogaland fylkeskommune i mai 2006.

Framlagte konsekvensutredning/kommunedelpla-
ner vil, sammen med vedtak iht. KS1-ordningen, gi 
et grunnlag for vurdering av prosjektet i Nasjonal 
transportplan. 

Fig. 2.1 Nasjonale transportkorridorer (Ill: St.meld. 24, 2003-
2004)

Ved en utbygging av stamvegnettet med under-
sjøisk tunnel under Boknafjorden kan man oppnå 
en reduksjon av reisetiden mellom Stavanger og 

Aksdal i Tysvær på opp mot 40 % i forhold til da-
gens situasjon1. I tillegg til redusert reisetid2 vil 
man også få reduserte reisekostnader3 og bedre 
fremkommelighet langs E39 Kyststamvegen. 

Reisetid og -kostn.
Stavanger-Aksdal 

Dagens 
situasjon

Potensial for 
reduksjon

Mulig nye 
verdier

Reisetid, tung bil 106 min 41 min 65 min

Reisetid, lett bil 93 min 38 min 55 min

Reisekostnad, tung 
bil i næring 1 480 kr 766 kr 714 kr

Reisekostnad, an-
dre, lett bil 437 kr 221 kr 216 kr

2.2 Historikk/politiske vedtak

2.2.1 Historikk

Boknafjordkryssingen - kort historikk
Første bilferje i rute mellom Nord- og Sør-Rogaland 
ble satt i trafikk på ruten Stavanger-Kopervik-Hau-
gesund i 1939. Ferjesambandet mellom Stavanger 
og Skudeneshavn åpnet i 1970, og ruten mellom 
Stavanger, Kopervik og Haugesund ble få år etter 
lagt ned. 

Figur 2.2 Gammel ferge

1 Dagens situasjon: to gassferjer i Boknafjordsam-
bandet, samt realisering av T-forbindelsen
2 Kjøretid Harestad-Mortavika ferjekai, ventetid, 
seilingstid og ilandkjøringstid
3 Tidskostnad, kjøretøykostnad, ulempekostnad 
med ferje, ferjebillett, ingen bompenger
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I 1975 ble det etablert riksvegferjesamband mellom 
Stavanger og Kvitsøy. I 1978 ble anløpsted i sør for 
Skudenes- og Kvitsøysambandet flyttet fra Stavan-
ger sentrum til Mekjarvik. 

Fastlandsforbindelsen for Rennesøy (Rennfast) ble 
realisert i 1992, samtidig som Bokn var blitt landfast 
på nordsiden. Det nye ferjesambandet gikk mel-
lom Mortavika på Rennesøy og Arsvågen på Bokn. 
Sambandet ble trafikkert med tre konvensjonelle 
ferjer fram til 2007. Fra 2007 trafikkeres sambandet 
med to gassdrevne ferjer.

2.2.2 Konsekvensutredning for E39 Kyststamve-

gen - Boknafjordkryssingen (2002)
Konsekvensutredning for E39 Kyststamvegen - Bok-
nafjordkryssingen ble godkjent i 2003. På grunnlag 
av denne ble det utarbeidet en fylkes delplan som 
ble godkjent i Miljøverndepartementet 31. august 
2004. Det ble valgt en lang undersjøisk tunnel fra 
Randaberg til Bokn med arm til Kvitsøy som fram-
tidig løsning for kryssing av Boknafjorden. 

2.2.3 Konseptvalgutredning for E39 Kyststam-

vegen - Boknafjordkryssingen (2007)
Regjeringen har besluttet at en ordning med kvali-
tetssikring av beslutningsgrunnlag i tidlig fase av 
store prosjekter (KS1) skal innføres i samferdsels-
sektoren. Som grunnlag for KS1 skal det utarbeides 
konseptvalgutredning (KVU) som skal analysere 
samfunnets behov for den planlagte investerin-
gen, beskrive målsetninger og ulike konsepter som 
grunnlag for videre planlegging.

E39 Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen er et 
pilotprosjekt for utprøving av KVU og KS1, men 
det skal samtidig gjennom en reell KS1. Vi har utar-
beidet en KVU, og i denne (og videre behandling) 
er følgende mål satt for eventuelle tiltak for utbed-
ring av kryssing av Boknafjorden:

Bedre framkommelighet og reduserte av-• 
standskostnader for gods- og persontransport 
ved kryssing av Boknafjorden, for å fremme 
bosetting og næringsutvikling på Nord-Jæren, 
Haugalandet, Sunnhordland og Vestlandet for 
øvrig.
Legge til rette for mer effektiv sjøtransport fra • 

Vestlandet mot utlandet.

Tre ulike konsept (i tillegg til dagens situasjon) ble 
vurdert i utredningen:

Konsept 1: Kontinuerlig ferje Mortavika - Ars-• 
vågen
Konsept 2: Ferje Mekjarvik – Arsvågen• 
Konsept 3: Undersjøisk tunnel mellom Randa-• 
berg og Bokn med arm til Kvitsøy – Rogfast

Vurderinger viser at konsept 3 Rogfast har størst 
måloppnåelse. Konsept 2 med ferje fra Mekjarvik 
har liten måloppnåelse og er samtidig samfunnsø-
konomisk ulønnsomt. Konsept 1 med hyppige fer-
jer fra Mortavika har liten måloppnåelse, men kan 
være samfunnsøkonomisk lønnsomt. Konsept 1 et 
konsept som er en videreføring av dagens situa-
sjon, der en setter inn flere ferjer når det blir behov 
for det, og trenger ikke kreve noe stort planarbeid. 
Ut fra dette har Statens vegvesen anbefalt at det 
allerede igangsatte planarbeidet videreføres i sam-
svar med planprogrammet fra mai 2006. Lokale hø-
ringsinstanser har sagt seg enig i dette.

Eksterne konsulenter er nå i gang med kvalitets-
sikringen. Når denne er ferdig skal Regjeringen 
fatte vedtak om evt. videre planlegging av prosjek-
tet. Dette vedtaket må være fattet før kommune-
delplaner/konsekvensutredning kan legges fram 
til sluttbehandling.

2.3 Situasjonen i dag1

Befolkningsutviklingen i områdene langs kysten 
mellom Stavanger og Bergen er høyere enn lands-
gjennomsnittet, og næringslivet i det samme om-
rådet fremstår som et dominerende tyngde punkt i 
landet hva gjelder verdiskapning og eksport av tra-
disjonelle varer. 

Persontransport mellom Stavanger og Bergen fore-
går med fly, båt, buss og bil, mellom Stavanger og 
Haugesund med båt, buss og bil. De to ferjesamban-
dene på E39 mellom Stavanger og Bergen trafikke-
res med moderne gassdrevne ferjer. 

I dag reiser 3,3 mill. personer årlig mellom områ-

1 Kilder: Konseptvalgutredning for E39 Kyststam-
vegen-Boknafjordkryssingen (2007) og Konsekvensutred-
ning for E39 Kyststamvegen-Boknafjordkryssingen (2002).
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dene nord og sør for Boknafjorden (og Kvitsøy- og 
Skudenesfjorden). Av disse reiser 1,2 mill. mellom 
Stavanger- og Bergensområdet mens 1,1 mill. reiser 
mellom Sør-Rogaland og Haugesund/Karmøy. Av de 
1,2 mill. reisene mellom Stavanger- og Bergensom-
rådet foretas 700 000 reiser med fly. Det utgjør 59 % 
av alle reisene. Videre foretas 310 000 med bil, 133 
000 med buss og 50 000 med hurtigbåt.

Fra 1993, det første hele året Boknafjordsambandet 
var etablert mellom Mortavika og Arsvågen, har 
trafikkøkningen på sambandet vært i gjennomsnitt 
5,3 % pr. år (for perioden 1993-2004). 

Sommeren 2006 ble bompengeprosjektet Rennfast 
nedbetalt, og det ble gratis å kjøre der. Etter dette 
har trafikken økt med ca. 35 % gjennom Byfjord-
tunnelen, og med ca. 15 % på ferjesambandet Mort-
avika-Arsvågen.

2.4 Behov og mål
Transportkorridorene langs vestlandskysten er ledd 
i korridoren Northern Maritime Corridor (NMC), 
som er betegnelsen på en sjørettet transportkorri-
dor mot Europa. Denne er viktig for Vestlandets 
eksportrettede næringsliv. 

Valg av løsning for fremtidig kryssing av Bokna-
fjorden må betraktes i et ”vestlandsperspektiv”. E39 
Kyststamvegen er et ledd i strategien for å utvikle 
en effektiv nord-sør-trafikk mellom tyngdepunk-
tene på Vestlandet (Stavanger-Bergen-Ålesund), og 
å utvikle landsdelens kontakt med kontinentet. E39 
Kyststamvegen er derfor et prioritert gjennomgå-
ende vegsystem for alle vestlandsfylkene. I sam-
spill med havneknutepunktene langs kysten er E39 
Kyststamvegen sett på som en av bærebjelkene til 
en fremtidig økonomisk utvikling både for lands-
delen og for landet. 

En ferjefri veg med høy standard langs vestlandskys-
ten har derfor lenge vært et overordnet mål for Ro-
galand, og et felles mål for vestlandsfylkene. Krys-
sing av Boknafjorden skjer i dag på ferjesambandet 
mellom Mortavika på Rennesøy og Arsvågen i Bokn. 
Sambandet har hatt en meget sterk trafikkvekst si-
den åpningen i 1992, og har hatt kapasitetsproble-
mer i perioder med stor trafikk. De nye gassdrevne 
ferjene som ble satt inn i sambandet i 2007 har økt 
kapasiteten, men fjerner ikke de grunnleggende 

hindringene for en effektiv transportløsning som et-
hvert ferjesamband representerer. 
Målsettingen for ferjesamband på stamveger er at 
oversitting2 skal være på maksimum 2 %. Ferjesam-
bandet drives nå etter anbud, der bl.a. en av betin-
gelsene er at oversittingen ikke skal være større enn 
dette kravet på årsbasis. 

Reisetiden mellom Bergen og Stavanger, som i dag 
er på rundt 4 timer og 15 minutter, vil med Rog-
fast bli redusert til 3 timer og 40 minutter. Andre 
prosjekt, som bro over Langenuen og innkorting av 
ferjesambandet over Bjørnefjorden, vil på sikt re-
dusere reisetiden ytterligere.

Boknafjorden er en terskelfjord som er dyp langt 
inne, mens det går en terskel i en bue fra Tungenes i 
Randaberg kommune, via Kvitsøy mot Bokn. For å 
redusere stigninger må en undersjøisk tunnel følge 
denne terskelen. En undersjøisk tunnel mellom Me-
kjarvik og Arsvågen vil derfor av naturlige årsaker 
gå via Kvitsøy. En tilknytning mot Kvitsøy vil gi 
øysamfunnet ferjefri fastlandsforbindelse. Den faste 
forbindelsen vil dermed erstatte både Boknafjord-
sambandet og Kvitsøysambandet (Skudenessam-
bandet er forutsatt lagt ned som riksvegferjesam-
band når rv. 47 T-forbindelsen åpnes for trafikk). 

Ut fra dette kan man fastsette følgende overordne-
de mål for E39 Rogfast:

Overordnede mål for Rogfast
Bidra til å utvikle E39 til en viktig forbin-• 
delsesveg for Vestlandet som en del av den 
nasjonale transportkorridoren langs vest-
landskysten.
Bidra til å utvikle et sammenhengende • 
godstransportsystem med tilførsel mot 
de sentrale havnene og andre knutepunkt 
langs vestlandskysten. 
Utvikle et felles bo- og arbeidsmarked for • 
Nord-Jæren og Haugalandet. 

2 Andel kjøretøy som pga kapasitetsproblemer står 
igjen på ferjekaia når ferjen går.
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3 Forholdet til overordnede retningslinjer, lover 
og andre planer

3.1 Planprogram for Rogfast
Planprogram for konsekvensutredning og kom-
munedelplan(er) ble godkjent i mai 2006. 

Etter plan- og bygningslovens kap. VII a og tilhø-
rende forskrift om konsekvensutredninger av 1. 
april 2005 kap. II, § 2 b skal det utarbeides konse-
kvensutredning for prosjektet. Utredningen skal 
oppfylle krav satt i planprogrammet. 

Formålet med planprogrammet var å avklare: 

Hvilke alternative løsninger som skal utredes for •	
prosjektet, eventuelt gjøre rede for hvordan en skal 
avklare hvilke alternativer som skal inngå i konse-
kvensutredningen. Løsninger som skal vurderes nå 
må baseres på valgt konsept i henhold til tidligere 
KU og Fylkesdelplan, det vil si en undersjøisk tun-
nel fra Randaberg til Bokn med arm til Kvitsøy.
Hvilke problemstillinger som er vesentlige i forhold •	
til miljø, naturressurser og samfunn og som skal 
utredes. 
Hvor detaljerte utredninger det er behov for, og i •	
hvilken grad en kan basere seg på foreliggende 
kunnskap. 

Videre skal konsekvensutredningen fokusere på for-
hold som det er nødvendig å få belyst for å kunne: 

Ta beslutningen om - og eventuelt på hvilke vilkår - •	
prosjektet kan gjennomføres.
Foreta valg mellom alternativ innefor den tidligere •	
valgte korridor fra Mekjarvik til Arsvågen med arm 
opp til Kvitsøy.

Planprogrammet påpeker at foreliggende KU må 
benytte seg av tidligere utførte vurderinger og regis-
treringer for å unngå dobbeltarbeid. Dette plando-
kumentet baseres derfor på konsekvensutredningen 
fra 2003, konseptvalgutredning fra 2007, planpro-
gram fra 2006 og diverse rapporter og utredninger. 

Vedlegg 1 gir oversikt over rapporter og utredninger 
som ligger til grunn for konsekvensutredningen. 

3.2 Overordnede retningslinjer
Det er sterke nasjonale politiske føringer for å ut-
vikle stamvegnettet, og Regjeringen har varslet økt 
satsing på stamvegene i alle deler av landet. Særlig 
er det pekt på viktigheten av å tilrettelegge for et ef-
fektivt transportsystem som ivaretar næringslivets 
behov for raske og pålitelige transporter og sikrer 
befolkningen høy mobilitet, dvs. å se utviklingen av 
de ulike stamnett i sammenheng. 

Regionalt og lokalt er det fra politisk hold i lang tid 
påpekt viktigheten av å utvikle E39 Kyststamve-
gen i retning av en ferjefri stamveg, og det er rettet 
et særlig politisk fokus på at Rogfast er det ferjeav-
løsningsprosjektet som må realiseres først. 

3.2.1 Nasjonal transportplan (NTP)
I St.meld. nr. 24 (2003-2003) Nasjonal transportplan 
2006-2015 legger regjeringen frem fire hovedmål 
for transportpolitikken: 

Færre	drepte	 og	alvorlig	 skadde	 i	vegtrafikken,	 og	•	
fortsatt	høy	sikkerhet	i	andre	transportformer.
Mer miljøvennlig bytransport - med redusert bilav-•	
hengighet	og	økt	kollektivtrafikk.
Bedre fremkommelighet i og mellom regioner, for å •	
fremme utvikling av levedyktige distrikter, vekst-
kraftige	bo-	og	arbeidsmarked	og	dekke	næringslivets	
transportbehov.
Et	mer	effektivt	transportsystem,	hvor	blant	annet	•	
økt	 bruk	 av	 konkurranse	 benyttes	 for	 å	 få	 et	 best	
mulig	transporttilbud	for	de	samlede	ressursene	til	
transportformål.

Stortinget sluttet seg til dette. I tillegg kom det ved 
Stortingets behandling frem et femte hovedmål:

Et transportsystem som er tilgjengelig for alle og •	
et	transporttilbud	som	gjør	det	mulig	for	alle	å	leve	
et aktivt liv. 



konsekvensutredning for E39 Rogfast18

I planen ga Stortinget følgende rammefordeling 
mellom transportformene: 

Jernbaneverket 4 700 mill. kr 27 %

Statens vegvesen 12 250 mill. kr 70 %

Kystverket 600 mill. kr 3 %

Innenfor disse rammene ga Stortinget bl.a. slik ho-
vedprioritering for transportkorridor 4: 

”Samferdselsdepartementet prioriterer veginvesteringer 
på E39 Kyststamvegen. Utvikling av Kyststamvegen er 
viktig både av hensyn til vegens sentrale betydning for 
næringslivets	 transporter,	 trafikksikkerhet,	 framkom-
melighet og som grunnlag for å utvikle robuste bo- og 
arbeidsmarkedsregioner.	Tiltakene	omfatter	utbedring	og	
ombygging	av	flere	smale,	bratte,	rasutsatte	og	svingete	
strekninger” 

Statens vegvesen har på grunnlag av St.meld. nr. 24 
(2003-2004) Nasjonal transportplan 2006-2015 ut-
arbeidet handlingsprogram for 2006-2015. I hand-
lingsprogrammet heter det: 

”Det pågår planlegging av en fast vegforbindelse over 
Boknafjorden	(Rogfast).	Dette	vil	 innebære	bygging	av	
verdens lengste undersjøiske vegtunnel og vil følgelig 

bli et banebrytende prosjekt. Det er behov for grundige 
vurderinger	av	standard,	risiko	og	kostnader	knyttet	til	
en så lang undersjøisk tunnel, blant annet i forhold til 
nye EU-krav til tunneler. Planleggingen er kommet for 
kort til å prioritere prosjektet i handlingsprogrammet for 
perioden 2006-2015. Prosjektet er imidlertid aktuelt å 
vurdere ved revisjon av Nasjonal Transportplan for pe-
rioden 2010-2019”. 

3.2.2 Øvrige overordnede retningslinjer
I tillegg foreligger følgende overordnede retnings-
linjer som kan ha betydning for prosjektet: 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet are-• 
al- og transportplanlegging
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn • 
og unges interesser i planleggingen
St. meld. nr. 29 (96-97) - Regional planlegg ing • 
og arealpolitikk. 

3.3 Lover

3.3.1 Aktuelle lover
Følgende lover kan få betydning for videre planar-
beid og gjennomføring: 

Plan- og bygningsloven• 
Kulturminneloven• 
Forurensningsloven• 

3.4 Regionale føringer

3.4.1 Vestlandsrådet - Vest39
Vestlandsfylkene Møre og Romsdal, Sogn og Fjor-
dane, Hordaland og Rogaland har i fellesskap pre-
sentert ”Vestlandet - Strategiske analysar for Na-
sjonal Transportplan 2006-2015”. Her blir behovet 
for bedre nord-sørforbindelse i form av utvikling 
og standardheving av E39 Kyststamvegen frem-
hevet som et viktig strategisk grep for å skape en 
sterk Vestlandsregion. Dette arbeidet er videreført 
i Vest39. 

Vest39 er et arbeid de fire vestlandsfylkene har satt 
i gang for å få til en fremskyndet utvikling og na-
sjonal satsing på E39. Arbeidet var et viktig innspill 
til arbeidet med NTP 2006-2015. Det ble pekt på at 

Figur 3.1 Korridor 4 Stavanger-Bergen-Ålesund-Trondheim 
(kilde: St.meld. 24, 2003-2004). Ikke i målestokk
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mye av nasjonal eksportrettet verdiskapning fore-
går på Vestlandet, og at potensialet er stort for å ut-
vikle fremtidige vekstnæringer. For å få til dette er 
en avhengig av gode rammevilkår og gode trans-
portløsninger. Konklusjonen ble da: 

”Ei framskunda satsing på E39 Kyststamvegen er difor 
ei	framtidsretta	investering	og	ein	bærande	lekk	i	strate-
gien for å styrka regional utvikling, gode konkurranse-
vilkår	og	effektive	transportløysingar	til	Europa.	Satsing	
på E39 Kyststamvegen vert difor svært viktig for folk 
og næringsliv i den enkelte kommune, og samstundes ei 
viktig satsing for Norge”. 

Ut fra dette er det utarbeidet en prioriterings- og 
finansieringspakke for E39 gjennom de fire vest-
landsfylkene. I denne er Rogfast prioritert med 
20 mill. kr til oppstart/forberedelse i 2009 og med 
investeringsmidler i 2010 og videre utover. Det er 
brukt en investeringskostnad på 3 600 mill. 2006-
kroner, og det er forutsatt annen finansiering (bom-
penger + eventuelt ferjeavløsningsmidler) på 2 300 
mill. kr. Statlig del er 1 300 mill. kr.  

I sin behandling av Nasjonal transportplan har de fire 
vestlandsfylkene fulgt opp dette opplegget for priori-
tering og finansiering av tiltak langs E39. 

3.4.2 Vestlandsrådet, Transportplan 2007-2019
Dokumentet viderefører den strategien som er lagt 
til grunn i Vest39, jf. forrige punkt, og langtidsprio-
riteringene i Nasjonal Transportplan når det gjelder 
Rogfast. Fra planen siteres:

”På lang sikt er det viktig for Vestlandsrådet å slå fast at 
målet er ein heilt ferjefri kyststamveg.”

Vestlandsrådet peker også på effektene Rogfast vil 
kunne få for transporter til og fra Østlandet:

”Vestlandsrådet vil peike på nokre større enkeltprosjekt 
som	vil	gi	viktige	effektar	for	stamvegnettet	og	aust-vest-
transporten.	Bygging	av	Rogfast	under	Boknafjorden	vil	
utløyse	eit	nytt	og	større	virkefelt	for	E134	Haukelivegen	
ved at Stavanger/Nord-Jæren får ferjefri tilknyting. …

3.4.3 Fylkesplan for Rogaland
Fylkesplanen ble vedtatt av fylkestinget i 2005. Her 
er hovedmålene for samferdselspolitikken i Roga-
land trukket opp: 

Intensivere og videreutvikle sikkerhets- og trygg-•	
hetnivået.
Styrke miljøvennlig transport i storbyområdene •	
gjennom utvikling av et høyverdig kollektivsystem.
Videreutvikle	gang-	og	sykkelvegnettet	i	fylket.•	
Utvikle høyverdige stamveger gjennom fylket og •	
hovedforbindelser til disse. 
Unngå	 konflikter	mellom	 natur-	 og	 kulturmiljøer	•	
og	 friluftsområder	 og	 transportanlegg	 samt	 redu-
sere	utslipp	til	luft	(NOX	og	CO2)	og	støyplagen	fra	
transportsektoren vesentlig.
En tilfredsstillende tilgjengelighet i transportsyste-•	
met for alle.
Forbedre rammebetingelsene for overføing av god-•	
strafikk	fra	veg	til	sjø.
Videreutvikle	flyplassene	i	fylket.	•	
Utvikle transportsystemet slik at det bidrar til å •	
skape vekst i reiselivsnæringen i fylket. 
Utnytte	mulighetene	IKT	gir	til	regional	utvikling.•	

Planen viser til fylkesdelplanen for Samferdsel. Om 
Rogfast sies: 

”Utvikling av E39 Kyststamvegen mellom nord og sør 
er viktig. Her nevnes ferjeavløsningsprosjektet E 39 Rog-
fast	(undersjøisk	tunnel	under	Boknafjorden)	spesielt.”

3.4.4 Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 

2004-2015
Fylkesdelplanen ble vedtatt av fylkestinget i 2004. 
Planen tar utgangspunkt i Fylkesplan for Rogaland 
og tidligere Fylkesdelplan for samferdsel 2002-2011.

I planen beskrives ferjesambandet Mortavika – Ars-
vågen som den trangeste flaskehalsen i korridor 4 
gjennom Rogaland. Det pekes på at det er en spe-
siell utfordring å fjerne denne, og en hovedstrategi 
i planen er:

”Utvikle	 stamvegnettet,	 E39	 Kyststamvegen	 og	 E134.	
Utbedring	av	E39	i	storbyområdet	på	Jæren,	E134	i	by-
området i Nord-Rogaland samt ferjefri forbindelse over 
Boknafjorden	-	Rogfast,	er	de	mest	sentrale	prosjektene	
med stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet”. 

Planen viser for øvrig til fylkesdelplanen for Bok-
nafjordkryssingen, se under.

Ved behandling av fylkesdelplan (sak 0030/03, 3. 
juni 2003) gjorde fylkestinget  følgende vedtak:
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”… Rogaland fylkeskommune anser det som et statlig 
ansvar	å	finansiere	stamvegprosjektet	Rogfast	100%	på	
lik linje med m.a. Lærdalstunnelen i Sogn og Fjordane. 
Rogfast er et svært viktig delprosjekt på kyststamvegen 
mellom Kristiansand og Trondheim.”

Tilsvarende vedtak om krav om 100 % statlig finan-
siering ble fattet ved behandlingen av innspill til 
Nasjonal transportplan 2006-15 (sak 0042/03).

3.4.5 Fylkesdelplan for Boknafjordkryssingen
Fylkesdelplan for E39 Kyststamvegen – Boknafjord-
kryssingen i Rogaland ble vedtatt i Fylkestinget 24. 
februar 2004 og godkjent i MD 31. august 2004.

Fra forordet siteres:

”Utbygging av en høystandard kyststamveg er et av-
gjørende	 ledd	 i	 strategien	 for	 å	 få	 til	 en	 effektiv	 nord-
sørtransport langs hele Vestlandet, både for å styrke 
landsdelens næringsliv og for vestlendingenes behov for 
reiser til arbeid, studier, service, kulturtilbud og fritids-
formål for øvrig. En fullført Kyststamveg vil bidra til å 
utvikle mer robuste regioner langs hele Vestlandskysten. 
Videre	 er	 vegen	 en	 forutsetning	 for	 å	 få	 til	 en	 effektiv	
havneutvikling med større knutepunkt som kan styrke 
sjøtransporten mellom Norge og Europa, og dermed bi-
dra til å få en vesentlig større andel av varetransporten 
over fra veg til sjø.”
..
”Etter	Rogaland	fylkeskommunes	oppfatning	er	Rogfast-
prosjektet så viktig for landsdelen og nasjonen at staten 
bør dekke det vesentlige av kostnadene gjennom stam-
vegbevilgninger.	Trafikkgrunnlaget	er	imidlertid	så	stort	
at	det	gir	mulighet	for	medfinansiering	med	bompenger,	
samtidig som det må være en forutsetning at det skal 
være	billigere	å	krysse	Boknafjorden	enn	i	dag.”

Fylkesdelplanen er basert på konsekvensutrednin-
gen fra 2003 som vurderer oppgradert fergetilbud 
mot tunnel under Boknafjorden. Fylkesdelplanen 
anbefaler:

Fergefri forbindelse via undersjøisk tunnel • 
med arm til Kvitsøy
Finansiering som en kombinasjon av statlige • 
midler og bompenger

3.4.6 Fylkesdelplan for areal og transport på 

Haugalandet
Planen henviser til at den er samordnet med fyl-
kesdelplanen for Rogfast. Om E39 og Rogfast sies:

” … Utvikling av E39 Kyststamvegen med terminaltil-
knytninger er derfor et prioritert satsingsområde for alle 
vestlandsfylkene. 

I samspill med havneknutepunktene langs kysten er 
Kyststamvegen	 sett	 på	 som	 en	 viktig	 bærebjelke	 til	 en	
framtidig økonomisk utvikling både for landsdelen og for 
landet. Det er således viktig å ikke betrakte utbedrings-
prosjekter og nye faste forbindelser på E39 som lokale 
vegprosjekt, men som et ledd i utviklingen av E39 Kyst-
stamvegen der målet er å skape en hensiktsmessig trans-
portkorridor	hvor	nytten	kan	hentes	ut	både	nasjonalt	og	
internasjonalt, regionalt og lokalt.

E39	Rogfast	–	fast	hovedvegforbindelse	over	Boknafjor-
den, vil i denne sammenhengen være et sentralt prosjekt 
i utviklingen av Kyststamvegen både som et element i 
en samlet korridor og for å binde sammen bo- og arbeids-
markedsregionene	nord	og	sør	for	Boknafjorden.”

3.5 Kommuneplaner

3.5.1 Randaberg kommune
Randaberg kommune har en gjeldende kommune-
plan for perioden 2003-2015. I et eget underpunkt i 
kapittel om Kommunikasjonssystemet heter det: 

”Arbeidet	med	konsekvensutredning	 for	ROGFAST	er	
inne	i	sluttfasen.	Foreløpig	anbefaling	går	ut	på	at	da-
gens	RENNFAST	innslag	også	nyttes	for	ROGFAST”.

Figur 3.2 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Randa-
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berg

Det er også et eget underpunkt for Terminaltan-
genten (nå Transportkorridor vest), en egen forbin-
delse mellom E39 og havna i Risavika, som i dag 
går på et dårlig lokalvegnett: 

”I tillegg planlegges Rogfast som forventes å gi økt tra-
fikk	i	området”.

I planen omtales Mekjarvikområdet som et regio-
nalt næringsområde. Det er her planlagt utfyllinger, 
som til dels er planlagt med masser fra Rogfast, uten 
at dette er spesifikt nevnt i planen. 

Kommunen har nå startet opp arbeidet med å rul-
lere kommunedelplanen, og kommunestyret har 
vedtatt forslag til planprogram. Rogfast er ikke 
nevnt i dette forslaget. 

3.5.2 Kvitsøy kommune
I ”Kommuneplan for Kvitsøy 2005-2017 Rammer og 
hovedmål for arealdelen, samt planbestemmelser 
og retningslinjer”, er Fylkesdelplan for Rogfast om-
talt, og de 3 alternative veglinjene som er vist i KU er 
tegnet inn på plankartet. 

Under ”Viktige ledd i kommunikasjonssystemet” 

heter det: 
”Alternative traséer og tunnelpåhugg for Rogfastfor-
bindelsen er vist i kartet. Disse traséene er i henhold 
til	vedtatt	Fylkesdelplan	for	Rogfast.	Det	vil	 ligge	som	
grunnlag for videre detaljert planlegging hvor valg av 
endelig trasé blir gjort. Dagens nivå på gang- og syk-
kelstier	er	tilfredsstillende.	En	videre	utbygging	av	dette	
må vurderes på ny først i forbindelse med Rogfast”. 

Under ”Annet” er det en omtale av støy:

”I utgangspunktet vil veistøy, som normalt er den van-
ligste	 støykilden,	 være	 svært	 liten	 grunnet	 lite	 trafikk	
på	kommunens	veinett.	Imidlertid	vil	veistøy	kunne	bli	
et problem ved ny veitrasé og tunnel i forbindelse med 
Rogfastforbindelsen. Konsekvenser her må vurderes spe-
sielt under detaljplanleggingen av denne forbindelsen”.
 

3.5.3 Bokn kommune
I saksframlegget for ”Kommuneplanrullering for 
kommunestyreperioden 2003-2007” er Rogfast om-
talt flere steder. Under punktet ”Spredt boligbyg-
ging” heter det: 

”Når gjennomføring av Rogfast-prosjektet er fastlagt kan 
kommunen vurdere om Are kan være et egnet lokalise-
ringssted	for	et	større	boligfelt	med	tanke	på	”flyttestrøm-
men	fra	sør”	(...)”.

Figur 3.3 Kommuneplanens arealdel for Kvitsøy
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Under ”Samferdsel” er det et eget punkt om Rog-
fast: 

”(...)	Konsekvenser	for	Boknasamfunnet	er	ikke	utredet.	
ÅDT vil sannsynligvis øke til 10-12 000. Økte støypro-
blem	langs	vegen	og	større	risiko	 for	trafikk	ulykker	vil	
være	noen	av	de	negative	konsekvensene.	Etterspørselen	
etter	 tomter	 til	 boliger	 og	 fritidshus	 vil	 sannsynligvis	
øke. En rask økning av innbyggertallet, med høyt inn-
slag av barnefamilier kan medføre problemer med kapa-
sitet i skole, barnehage og i forhold til vannforsyning. 
Hvis prosjektet blir gjennomført må kommunen utarbei-
de konsekvenser for alternative utviklinger og planlegge 
slik at veksten ikke blir et problem”.

Under ”Vegnettet” sin del om hovedvegnettet he-
ter det: 

”Trafikksikkerheten	langs	vegen	kan	forbedres.	Som	ledd	
i	dette	arbeidet	har	 kommunen	utarbeidet	 regulerings-
plan	for	nytt	planfritt	veikryss	ved	Knarholmen.	Kom-
munen	 forutsetter	 at	 krysset	 blir	 opparbeidet	 i	 forbin-
delse med gjennomføringen av Rogfast”. 

Figur 3.4 Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Bokn

og: 

”Støyproblematikken langs E39 gjennom Alvestadkro-
ken	 er	 tatt	 opp	med	Statens	 vegvesen	 gjentatt	ganger.	
Det	er	foretatt	støyberegninger	og	målinger	som	doku-
menterer at enkelte eiendommer har støynivå som over-
skrider gjeldende bestemmelser. For andre er det små 
marginer før grensen overskrides. Forebyggende tiltak 
er ikke utført.

Støymålingene	viser	at	trafikkøkningen	som	følge	av	et	
eventuelt	 ”Rogfastprosjekt”	 vil	 medføre	 at	 langt	 flere	
boligeiendommer vil bli påført utendørs støy som over-
skrider grenseverdier”. 

I sammendraget av tiltak i planperioden for hoved-
vegnettet er disse punktene med: 

Utarbeide konsekvensanalyse for lokalsamfunnet •	
ved	 eventuell	 beslutning	 om	 iverksetting	 av	Rog-
fast-sambandet. 
Utarbeide konsekvensanalyse for utvikling av lo-•	
kalsamfunnet ved eventuell gjennomføring av Rog-
fast.
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4 Beskrivelse av tiltaket 

4.1 Rogfast
Rogfast er i grove trekk en lang undersjøisk tunnel 
fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen 
i Bokn kommune. Tunnelen vil få en arm opp til 
Kvitsøy kommune. Tunnellengder er litt avhen-
gig av de alternativ som blir omtalt i kap. 4.4, men 
sannsynlige lengder er litt over 25 km for hoved-
tunnelen og 2,5-3 km for armen opp til Kvitsøy.

Tunnelen vil fra Harestad-området gå ned under 
Tungeneset og ut under fjorden mellom Tungeneset 
og Kvitsøy. Stigning i dette området vil være maks. 
7 %, og tunnelen vil gå ned til ca. kote -270 mellom 
Tungenes og Alstein. Tunneltraséen går litt nord for 
Alstein og går så i tilnærmet rett linje til litt nord for 
Kvitsøy. Krysset opp mot Kvitsøy blir liggende ca. 
12,5 km fra Harestad ca. på kote -190. Stigningen 
opp mot kryssområdet fra sør er på 1,5 %, dette vil 
oppleves som flat veg.

Rett etter kryssområdet svinger tunnelen nordover i 
Boknafjorden, maks. stigning her er under 4 %. La-
veste punkt i tunnelen ligger ca. 19 km fra Harestad 
ca. på kote -360. Noe etter laveste punkt svinger tun-
nelen videre mot nordøst. Det er sammenhengende 
stigning opp mot Arsvågen, maks. stigning er 6,3 % 
de siste 1,5 kilometerne.

Armen til Kvitsøy avhenger noe av alternativ om-
talt i kap. 4.4.2. Maks. stigning er 8 %.

Tunnelen må knyttes til eksisterende vegnett både i 
nord og sør og på Kvitsøy. Dette er nærmere omtalt 
i kap. 4.4. Ventilasjon er omtalt i kap. 4.6 og mas-
sehåndtering i kap. 4.7.

4.2 Standard og utforming

4.2.1 Ny E39
Ny E39 planlegges som stamveg med motorveg-

standard, i dimensjoneringsklasse S8 i henhold til 
ny vegnormal. 

Figur 4.2 Lengdeprofil for Rogfast, Harestad-Arsvågen

Figur 4.1 Trasé for Rogfast (Ill: Statens vegvesen)
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E39 vil bli dimensjonert for ÅDT mellom 12 000 og 
20 000, og planlegges i utgangspunktet som firefelts 
veg med et normalprofil på minimum 19 meter, se 
figur 4.3. Vegen dimensjoneres for fartsgrense 100 
km/t.

Tverrprofil
Vegen skal bygges som firefeltsveg med 3,5 m bre-
de kjørefelt og 1,5 m brede ytre skuldre. 

Midtdeleren skal ha en bredde på minimum 2 m in-
klusive bredden på indre skuldre, og skal ha midt-
rekkverk. Velges rekkverkstype som krever større 
bredde enn 1 m, økes bredden tilsvarende. 

4.2.2 Tunnel

E39
Tunneler utformes og dimensjoneres i henhold til ny 
tunnelnormal (håndbok 021). Det benyttes tunnel-
profil T9,5 på stamveg, med to parallelle løp (to kjø-
refelt i hver retning). Hovedtunnelen vil ha maks. 
stigning 7 %.

0.25
1.00

0.25
3.50 3.501.00

4.
60

T9,5

Figur 4.4 Tunnelprofil T9,5 (Kilde: Håndbok 021 Vegtunneler)

Min. 50 m fjelloverdekning ligger til grunn for ut-

forming av tunnelen.

Andre standardalternativ for tunnelen som har 
vært vurdert er omtalt i kap. 4.6.

Ut fra trafikkmengde er tunnelen i tunnelklasse E, 
men på grunn av stor lengde i tillegg vil det være 
naturlig å plassere tunnelen i tunnelklasse F. Krav 
til utstyr går fram av tabell 4.1.

Kryss og arm til Kvitsøy
Prinsippet med kryss i tunnelen for en arm opp til 
Kvitsøy er godkjent av Vegdirektoratet. Armen opp 
til Kvitsøy har mye mindre trafikk og bygges med 
ett løp, tunnelprofil T8,5. Maks. stigning på denne 
armen er 8 %. Foreløpig ser man for seg et to-plans 
kryss med ramper, men detaljutforming av krysset 
vil bli bestemt i seinere planfaser. Utstyr i armen vil 
i stor grad være de samme som i hovedtunnelen.

Kryssområdet vil bli utformet slik at det skal gi et 
avbrekk i kjøringen i en lang, monoton fjelltunnel. 
Det vil også bli ytterligere tiltak for å bed re kjøre-
opplevelsen. Utforming av disse vil bli gjort i sei-
nere planfaser, men sannsynligvis vil det bli bygd 
opplyste fjellhaller tilsvarende de som er bygd i 
Lærdalstunnelen.

4.2.3 Parallellveg og lokalvegsystem
Det er ikke lagt opp til å etablere gjennomgå-
ende parallellvegsystem på strekningen. Ved 
omkjørings situasjoner som følge av ulykker eller 
vedlikehold, vil det bli tilrettelagt for å avvikle tra-
fikken som tovegstrafikk i ett tunnelløp.

Lokalveg på Kvitsøy
Veg på Kvitsøy vil bli planlagt ut fra standardklas-
se H1. Da trafikken hit er svært lokal vil vi i utfor-
ming av vegen tilpasse den til et lavere fartsnivå 
enn 80 km/t.

min 19

1,5 3,5 3,5 0,5 min 1 0,5 3,5 3,5 1,5

Figur 4.3 Dimensjoneringsklasse S8
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6,5

0,5 2,75 2,75 0,5

Figur 4.5 Dimensjoneringsklasse H1

  Krav
  Vurderes

TUNNELKLASSER MERKNADER

A B C D E F

SIKKERHETSTILTAK

Havarinisjer Se kapittel 4 ”Geometrisk utforming”

Snunisjer

Gangbare tverrforbindelser Hver 250. m (se avsn. 601)

Nødutganger Krav om enten nødutganger eller egen rømnings-
tunnel med tverrforbindelser for tunnelklasse D, 
og for tunneler lengre enn 10 km i tunnelklasse C

SIKKERHETSUTRUSTNING

Strømforsyning, belysning og ven-
tilasjon Se kapittel 10 ”Tekniske anlegg”

Avbruddsfri strømforsyning Belysning ved strømutfall. Se avsnitt 602.201 og 
1003.6

Evakueringslys Ca. 62,5 m avstand. Se avsnitt 602.202

Nødutgangskilt,  og skilt som viser 
retning og avstand til nødutgang

Krav for tunneler lengre med alternative rømnings-
veier. Se avsnitt 602.203

Avstandsmarkering i tunnel Krav for tunneler lengre enn 3 km. Skiltet plasseres 
for hver 1000 m. Se avsn. 414.3

Nødstasjon Inneholder nødtelefin og to brannslokkere. Hver 
125 m. Se fig. 6.2 - 6.6. Nødstasjon installeres i til-
legg utenfor hver tunnelmunning.

Slokkevann Aktuelle løsninger i avsnitt 602.205

Rødt stoppblinksignal Se avsn. 602.206. Klasse A: krav for tunneler > 1km

Fjernstyrte bommer for stengning Se avsnitt 602.207

Variable skilt Se avsnitt 602.208 og 603

Kjørefeltsignaler Se avsnitt 602.208

ITV-overvåkning Se avsnitt 602.209 og 603. Krav i tunneler > 3 km og 
> 2 000 kjøretøy per kjørefelt

Kommunikasjons- og kringkastings-
anlegg

Se avsnitt 602.3

Mobiltelefon Avklares med mobiltelefonoperatørene

Høydehinder (avviser) Se avsnitt 602.210

Tabell 4.1 Krav til utstyr ut fra tunnelklasse (kilde: Håndbok 021 Vegtunneler). Rogfast er i tunnelklasse F

4.2.4 Andre elementer

Gang- og sykkelvegsystem
Nytt kryssområde på Harestad vil kreve mindre 
omlegginger av gang- og sykkelvegsystemet i om-
rådet. Utforming av dette vil fastsettes i regule-
ringsplan.

Støytiltak
Det vil gjennomføres nødvendige tiltak for å til-
fredsstille Miljøverndepartementets retningslinje 
for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442).

Detaljerte analyser for å klarlegge slike tiltak vil bli 
gjort i senere planfaser. Resultater så langt viser at 
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støytiltak sannsynligvis blir nødvendige på Hare-
stad, men ikke på Arsvågen og på Kvitsøy. I tillegg 
kan prosjektet medføre støytiltak utenom planom-
rådet om prosjektet gir en støyøkning på mer enn 
3 dBA, og støy blir over tiltaksgrensen. Også dette 
må utredes nærmere, og vil være mest aktuelt på 
strekningen Arsvågen-Mjåsund. 

4.3 Alternativ 0
Alternativ 0 er sammenligningsalternativet, det vil 
si den situasjonen alle konsekvenser (prissatte og 
ikke-prissatte) måles mot. Alternativ 0 er dagens si-
tuasjon (inkl. gassferjene som ble satt i drift tidligere 
i år) pluss følgende tiltak:

Rv. 47 T-forbindelsen er ferdig utbygd og fer-• 

jesambandet Mekjarvik-Skudeneshavn er lagt 
ned.
Rv. 519 Finnfast er ferdig utbygd.• 

Det vil da være to gjenværende ferjesamband, Bok-
nafjordsambandet og Kvitsøysambandet. Bokna-
fjordsambandet vil være døgnåpent og ha avganger 
med halvtimes frekvens begge retninger store deler 
av døgnet. Kvitsøysambandet forutsettes å være nat-
testengt, med åtte avganger hver retning i døgnet.

E39 gjennom Byfjord- og Mastrafjordtunnelene – 
Rennfast – utgjør en strekning med høye ulykkes-
kostnader. Tunnelene tilfredsstiller dessuten ikke 
kravene i EUs Tunneldirektiv, noe som betyr at der-
som Rennfast skal inngå i TERN-vegnettet også et-
ter 2025 må tunnelene oppgraderes. Det er foreløpig 

Figur 4.6 Vegalternativ og massedeponi i Randaberg (Ill: Multiconsult)
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ikke gjort noen analyse av hva en slik oppgradering 
vil innebære av tiltak og hva den vil koste, det er 
sannsynligvis snakk om tiltak som overvåking, in-
stallasjon av ekstra utstyr og skilting.

4.4 Alternativ i de 3 kommunene

4.4.1 Randaberg
Begge de omtalte alternativene starter nord for Torv-
myrveien, 0,5-1 km sør for dagens kryss mellom E39 
og rv. 521 ned til Mekjarvik på Harestad.  Det reg-
nes som sannsynlig at E39 er utbygd til fire felts veg 
fram til krysset på Harestad før Rogfast vil åpne.

Ingen av alternativene samsvarer helt med alterna-
tiv b fra planprogrammet. Alternativ 1 er en variant 
av dette, mens alternativ 2 er et nytt alternativ med 
tunnelinnslag mellom Harestad og Mekjarvik. Si-
den planprogrammet ble utarbeidet har vi sett med 
nye øyne på dette planområdet, da alternativet 
med felles innslag for Rogfast og Byfjordtunnelen 
ble forkastet (mer om dette i kap. 4.5), og grunn-
undersøkelser viste at det var langt mer løsmasser 
ved Harestadkrysset enn antatt.

Alternativ 1
Alternativet svinger av på sørsiden av dagens E39, 
og tunnelinnslaget vil sannsynligvis bli rett sør for 
Harestadveien som går over til Randaberg. Utførte 
grunnundersøkelser viser store mengder løsmasser 
i området, og endelig plassering av tunnelinnslaget 
vil bli fastlagt i arbeidet med reguleringsplan. Det 
blir bygd et nytt toplanskryss på det dyrkede om-
rådet sørøst for tunnelinnslaget. Hovedvegen vil 
ligge under lokalvegsystemet.

Slik tunnelinnslaget nå ligger vil det innebære inn-
løsing av flere hus på eiendommen 49/12.  Dette vil 
bli avklart nærmere med grunneier i regulerings-
planarbeidet.

Det vil bli bygd et tverrslag fra tunnelen ut mot det 
foreslåtte massedeponiet i Mekjarvik. Uttransport 
av masser fra tunnelen vil gå gjennom dette tverrr-
slaget, og ikke via dagens vegsystem på Harestad. 
Innslaget for tverrslaget vil bli liggende under da-
gens rv. 521 helt sør på industriområdet i Mekjar-
vik. Tverrslaget blir stengt etter anleggsfasen.

Alternativ 2
I dette alternativet følger ny E39 dagens E39-trase 

gjennom Harestadkrysset. Nord for krysset går ny 
E39 parallelt med dagens rv. 521 mot Mekjarvik på 
sørvestsida. En snau kilometer nord for Harestad-
krysset svinger ny E39 mot sørvest inn mot tunnel-
innslaget. Det er lite løsmasser i dette innslagsom-
rådet.

I dette alternativet vil det bli bygd anleggsveg fra 
tunnelinnslaget ned til massedeponiet i Mekjarvik, 
denne anleggsvegen vil krysse rv. 521.

Massedeponi
Planlagt deponiområde er en utvidelse av industri-
området i Mekjarvik mot sørøst. Deler av området er 
i gjeldende kommuneplan avsatt til industriområde, 
men det kan også være aktuelt å fylle ut enda lenger 
mot sørøst. Det er her plass til mer enn 2 mill. m3.

Det er liten mektighet av løse masser (leire, silt, 
sand). Foreløpige vurderinger viser at det bør være 
mulig å fylle i store deler av området uten store 
stabiliseringstiltak. Da deler av området er avsatt 
til industriområde i gjeldende kommuneplan må 
avslutning av området ut i Byfjorden avklares med 
aktuelle brukere. Evt. avslutning med kaifront må 
bekostes av brukerne, uten kaifront må det plastres.

Et kulturminne (tuft fra jernalder) må frigis i for-
bindelse med en slik utfylling.

Alternativer for ventilasjon
I Randaberg kommune er det vurdert fire steder for 
plassering av ventilasjonstårn:

Tungenes• 
Holmodden• 
Tungeneset golfbane• 
Alstein• 

De tre første alternativene ligger på Tungenes på 
fastlandet, Alstein er en liten øy ute i fjorden.

4.4.2 Kvitsøy
De tre alternativene som er vist i planprogrammet 
har vært utgangspunktet for å utforme alternativ. 
Aktuelle alternativ bør tilfredsstille bl.a. to alterna-
tive krav:

Bruke tunnelmassene til å få et areal som kom-1. 
munen kan bruke til ønsket aktivitet i etterkant. 
Det må da være god vegtilknytning til deponi
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området. Vegen gjennom Leiasundet tåler ikke 1. 
mer trafikk enn i dag.
Ha minst mulig inngrep på Kvitsøy som følge 2. 
av tiltaket. Masser deponeres på sjø slik at de 
ikke blir synlige, og vegbygging må minimali-
seres.

Ut fra disse kravene og alternativene i planprogram-
met er det utformet to hovedalternativ. Alternativ 1 
har tunnelinnslag i samsvar med alternativ c i plan-
programmet. Hovedvariant 1a har en litt annen veg-
løsning, mens variant 1b har vegløsning i samsvar 
med alternativ c i planprogrammet. Alternativ 2 er 
et nytt alternativ.

Forkastede alternativ er omtalt i kap. 4.5.2.

Alternativ 1a og 1b
Dette alternativet gir god vegtilknytning til deponi-
områdene, og kombineres med en løsning der de-
poni blir fylt opp til eventuelt senere bruk.

Alternativ 1a har tunnelinnslag like ved eksisteren-
de veg nord på Krossøy. Vegen (alternativ 1a) leg-
ges på fylling ut i sjøen og svinger seg rundt høy-
este del av Hellesøy. Det vil være naturlig å fylle 
igjen også på innsiden av vegfyllingen. Det vil her 

være mulig å lage parkering med evt. sykkelutleie. 
I god avstand fra tunnelinnslaget lages det kryss 
for tilknytning til Kråkøy og til Leiasundet.  Vegen 
krysser sundet mellom Hellesøy og Kvitsøy på en 
ca. 70 m lang bru. Den går videre mot sørvest, og 
krysser eksisterende veg rett nedenfor krysset mot 
kirken. I dette området blir det en fotgjengerunder-
gang, og det bygges kryss mot Leiasundet og kirka. 
For å unngå at trafikken fra Rogfast skal passere 
forbi barnehage og skole bygges det ny veg under 
skrenten vest for kirken, og det bygges nytt kryss 
ved brannstasjonen. Total veglengde fra brannsta-
sjonen til tunnelinnslaget er ca. 1 850 m.

Alternativ 1b følger samme linje som variant 1a fram 
til rett før Hellesøy forlates. Denne linjen går fra Hel-
lesøy til nordspissen av Langøy på en ca. 90 m lang 
bru. Den går så sørover og følger eksisterende veg 
fra vestre del av Langøy til området ved kirken. Det 
blir kryss mot Leiasundet på Langøy, og mot kirken 
som i variant 1a. Det bygges fortau langs vegen der 
den følger eksisterende veg. Fotgjengerkryssing blir 
i plan med vegen. Fra kirken mot brannstasjonen 
følges samme trase som i variant 1a. Total veglengde 
fra brannstasjonen til tunnelinnslaget er ca. 1 900 m.

Figur 4.7 Ventilasjonstårn i Randaberg (Ill: Multiconsult)
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Alternativ 2
Dette alternativet har minimalt med vegbygging 
på Kvitsøy, og er tenkt kombinert med en løsning 
der masser blir deponert på sjø, men ikke slik at de 
blir synlige i etterkant.

Også i dette alternativet blir det bygd nytt kryss ved 
brannstasjonen. Det bygges litt over 200 m veg fram 
til tunnelinnslag i skrenten under kirken. Tunnelen 
krysser Kyrkjesundet med ganske liten overdekning.

Fra tunnelen bygges det et tverrslag opp til østre del 
av Krossøy. Tverrslaget brukes i anleggsfasen til å 
transportere ut masser, og blir stengt i etterkant.

Massedeponi
Det er flere områder som kan være aktuelle som 
deponi områder. De mest aktuelle områdene er nord 
for Kråkøy og Krossøy, sør for Jartholmen og Hest-
holmen. Om arealet ikke skal brukes i etterkant er 

det også aktuelt å bruke området på østsiden av 
Kråkøy. 

Foreløpige beregninger viser at det kan være plass 
til 2-3 mill. m3 på området nord og øst for Kråkøy/
Krossøy med en fylling opp til kote -5. Om en fyller 
opp til over havnivå, slik at arealet kan brukes i et-
terkant, er det plass til enda mer masser.

Vanndybdene i området varierer fra ca. 12 m til nes-
ten 25 m. Løsmassene varierer i mektighet fra 5 til 
15 m, og forventes å bestå av sortert materiale (leire, 
silt, sand). Vi regner ikke med at det vil være behov 
for store stabiliseringstiltak ved fylling i disse områ-
dene. Men områdene ligger værhardt til, og ved fyl-
ling opp til og over flo målet må det påregnes behov 
for kraftig plastring.

Øst for Kråkøy er det svært bratt, grunnforholdene 
er ikke undersøkt her.

Figur 4.8 Vegalternativ og massedeponi i Kvitsøy (Ill: Multiconsult)
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Kvitsøy kommune må avklare om det er ønske lig 
med et areal som skal kunne brukes i etterkant, og 
hva slags bruk som er ønskelig. Skal området kun-
ne brukes må det bygges veg fram til området, da-
gens veg gjennom Leiasundet tåler ikke vesentlig 
mer trafikk enn i dag. Kulturminnemyndighetene 
vil sannsynligvis stille krav til utforming av byg-
ninger etc. på et deponiområde, spesielt det som 
eventuelt vil være synlig fra området ved Steinkor-
set, kirkeruinen og kirken.

Et kulturminne øst på Krossøy (nausttuft) kan bli 
berørt av deponiområdet, i så fall må kulturminnet 
frigis.

Ventilasjon
Det er planlagt ventilasjonstårn på Jartholmen nord 
for Kråkøy.

4.4.3 Bokn
Begge alternativ har overgang fra firefelts veg i tun-
nelen med tilpassing til eksisterende tofelts veg ved 
Arsvatnet litt nord for ferjeleiet på Arsvågen. Alter-
nativ 1 tilsvarer alternativ b fra planprogrammet, 
alternativ 2 er en variant av alternativ a. Det legges 
ikke opp til kryss ved Arsvågen i noen av alternati-
vene. I begge alternativene bygges dagens kryss ved 
Knarholmen (ca. 5 km lenger nord) om til et 2-plans-
kryss. Beboere på Are må bruke eksisterende fylkes-

Figur 4.9 Vegalternativ og massedeponi i Bokn (Ill: Multiconsult)
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veg og kommunal veg fra dette krysset.

Forkastede alternativ er omtalt i kap. 4.5.4.

Alternativ 1
Alternativ 1 tar gradvis av fra eksisterende veg 
mot Arsvatnet, og går mellom Arsvatnet og eksi-
sterende veg. Tunnelinnslaget blir nordvest for da-
gens kryss mellom E39 og kommunal veg på Are. 
Den kommunale vegen langs Arsvatnet legges til 
dels litt ut i Arsvatnet og føres over tunnelporta-
lene og inn til ferjekaiområdet.

Massetransport ut til deponiområdet ved moloen 
kan skje på vegen ned til parkering/molo, den vil 
ikke berøre trafikken på E39 og oppstillingsplas-
sene.

Alternativ 2
I dette alternativet går ny E39 ut mellom dagens 
veg og fjorden. Tunnelinnslaget blir rett ved dagens 
ferjeoppstillingsplass, og tunnelen vil gå rett under 
denne. I en del av anleggsperioden må deler av fer-
jeoppstillingsplassområdet stenges, da det må tas 
ut masser her og fylles tilbake. Det er ikke nødven-
dig med omlegging av den kommunale vegen til 
Are. Massetransport til deponiområdet må krysse 
dagens E39, det kan eventuelt bygges anleggsveg 
m/undergang i forbindelse med dette. 

Massedeponi
Planlagt deponiområde er en utvidelse av eksi-
sterende molo i Arsvågen. Avhengig av utforming 
er det her plass til ca. 1,5 mill. m3 masser.

Bunnen faller jevnt ned til ca. 50 m dyp ca. 250 m 
nord for Nordre Solholmen. Løsmassene forventes 
å bestå av sorterte masser (leire, silt, sand). Løsmas-
semektigheten varierer fra fjell i dagen til 11 m. Vi 
regner med at masser kan fylles i området uten store 
stabiliseringstiltak. Deponiområdet må sikres mot 
bølgeerosjon med plastring. Området ligger relativt 
skjermet, så det er ikke behov for tung plastring.

Bruk av området i etterkant er så langt ikke nær-
mere vurdert. Det legges nå ikke opp til vegkryss 
fra E39 i Arsvågen, bruken bør tilpasses dette.

Ventilasjon
Det er planlagt ventilasjonstårn på holmen Kråka 
ute i Boknafjorden.

4.5 Forkastede alternativ

4.5.1 Generelt

Ett-løps tunnel
I henhold til planprogrammet skulle to hovedalter-
nativ vurderes i planarbeidet:

Alternativ 1; ett-løps tunnel med rømnings-• 
(rednings-)tunnel.
Alternativ 2: to-løps tunnel.• 

De nyeste trafikkprognosene viser at dimensjone-
rende ÅDT 20 år etter åpning (uten bompenger) vil 
være litt over 10 000. Håndbok 021 Vegtunneler har 
da som krav at det skal bygges to-løps tunnel. 

Diskusjonen rundt ett- eller to-løps tunnel ble også 
tatt opp i arbeidet med risiko- og sårbarhetsana-
lysen. Det var et enstemmig råd fra både innleide 
konsulenter på området og fra de involverte etater 
at to-løps tunnel burde velges. Alternativet med 
ett-løps tunnel ble derfor forkastet, og det er bare 
alternativet med to-løps tunnel som blir lagt fram.

Kobling mot Byfjordtunnelen
I planprogrammet heter det:

”Om	det	 videre	 planarbeid	 avklarer	 at	 8	 prosent	 stig-
ning i tunnelen er akseptabelt, skal ei eventuell kobling 
mellom	E39	Rogfast	og	Byfjordtunnelen	utredes.”

Ny håndbok 021 stiller krav om maks. 7 % stigning 
i en undersjøisk tunnel med stor trafikk. Også dette 
temaet ble diskutert i arbeidet med risiko- og sår-
barhetsanalysen, og alle fagfolk og etater var enige 
om at en kobling med Byfjordtunnelen ville være 
uheldig.

Alternativet med kobling mot Byfjordtunnelen er 
derfor forkastet.

4.5.2 Randaberg
Kobling mot Byfjordtunnelen er som nevnt forkas-
tet. Ellers er det ikke vurderte alternativ på Randa-
berg som er forkastet i dette planarbeidet.
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4.5.3 Kvitsøy

Alternativ a+b fra planprogrammet
Alternativ a; tunnelinnslag nord for Kvitsøy kir-• 
ke med vegtilknytning til vegen til Nordbø.
Alternativ b; tunnelinnslag på Langøya rett øst • 
for eks. veg over Kyrkjesundet.

Ut fra planprogrammet skulle disse alternativene 
utredes. Ingen av dem gir god vegtilknytning til et 
framtidig deponiområde. En kunne da tenke seg at 
disse alternativene ble utformet med tverrslag opp 
til et deponiområde som ikke skal brukes i etter-
kant, slik som det framlagte alternativ 2. Men beg-
ge disse alternativene gir mer vegbygging og større 
inngrep enn alternativ 2. Samtidig gir de større ut-
fordringer med hensyn til utforming med tanke på 
kurvatur/stigning og samtidig oppnå god overdek-
ning der de går ut under sund/fjord.

Alternativ 2 er et bedre alternativ med mindre inn-
grep om en ikke ønsker areal som kan brukes på 
deponiområdet. Alternativene vil kreve vegbygging 

fram til deponiområdet (omtrent som i alternativ 1) 
om deponiområdet skal brukes. 

Derfor har vi forkastet alternativene.

Tunnelinnslag ved Meling
På åpne møter og i samtaler med grunneiere har vi 
fått forslag om at tunnellinnslag kan plasseres i et 
område ved Meling.

Sammenlignet med alternativ 2 vil tunnelen bli om 
lag 4-500 m lengre, og dermed gi en økt investerings-
kostnad på ca. 25-35 mill. kr. Vi ser ikke at alternati-
vet har noen store fordeler sammenlignet med alter-
nativ 2, og det kan da ikke forsvare merkostnaden.

Om en ønsker å kombinere dette alternativet med 
deponiområder som kan brukes i etterkant kunne 
en tenke seg å bygge veg fra innslagsområde til et 
eventuelt deponiområde mot nord eller nordvest, 
i Saltvik eller enda lenger vest. Sammenlignet med 
alternativ 1 vil lenger tunnel gi betydelige merkost-
nader. Samtidig vil tunnelinnslag og riggområde 

Tunnelinnslag ved Meling
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Figur 4.10 Forkastede alternativ på Kvitsøy (Kart: Multiconsult, ill: Statens vegvesen)
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her komme nærmere bebyggelsen på Kvitsøy, slik at 
ulempene i anleggsfasen vil bli større. Vi ser ikke at 
dette alternativet har fordeler som kan oppveie disse 
ulempene. 

Alternativet er derfor forkastet.

4.5.4 Bokn

Vegkryss på Arsvågen
I tidligere planer har det vært et kryss mellom E39 
og det lokale vegnettet ved Arsvågen. Nye trafikk-
prognoser viser at E39 i området vil ha en dimen-
sjonerende ÅDT på ca. 10 000, og det er nå fastlagt 
at det vil bli bygd toløps tunnel med firefeltsveg. 
Dette vil da bli et høytrafikkert område der mye 
”skjer”:

overgang fra tunnel til veg i dagen• 
overgang fra tofeltsveg til firefeltsveg• 

Slike overgangssoner er områder der det erfarings-

messig er stor fare for trafikkulykker. Ut fra veg-
normalene bør et kryss på en veg med så stor tra-
fikk bygges som planskilt kryss. Et trafikksikkert 
kryss bør derfor være et planskilt kryss med noe 
avstand fra tunnelen, der overgangen mellom fire-
feltsveg og tofeltsveg flyttes videre nordover langs 
E39. For å unngå inngrep i Arsvatnet og fjorden må 
et eventuelt kryss legges nordøst for Arsvatnet. Fi-
refeltsvegen må forlenges tilsvarende, slik at dette 
vil gi økte inngrep og kostnader i området. 

På Are er det i dag åtte boliger. Det er dermed svært 
få som vil ha nytte av investeringer i et stort vegkryss. 
Skole, barnehage og andre servicetilbud for Are lig-
ger i Føresvik 6-7 km lenger nord. Det er tilkomst dit 
via kommunal veg og fylkesveg. Dette vegnettet kan 
også brukes for å komme til krysset på Knarholmen, 
ca. 5 km nord for Arsvågen langs E39.

Det ligger bedre til rette for et planskilt kryss på Knar-
holmen, og flere vil ha nytte av investeringene der. 

Alternativ med kryss ved Arsvågen forkastes derfor.
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4.6 Ventilasjon
Det legges opp til et ventilasjonsprinsipp med langs-
lufting med trafikken og tre doble vertikale sjakter. 
Plassering av disse sjaktene er omtalt i kap. 4.4.

Dette ventilasjonsprinsippet gir et enkelt og fleksi-
belt prinsipp som kan bygges ut i takt med trafik-
ken. I god tid før trafikken når 10 000 kjt/døgn, dvs. 
før det blir gratis å kjøre gjennom tunnelen, bør det 
vurderes å ta i bruk renseanlegg for støv og sot. 
Dette vil øke kapasiteten ved tovegs trafikk i et løp, 
og redusere energibehovet ved normal trafikk.

Som nevnt planlegges det doble sjakter; én sjakt for 
utlufting og én sjakt for innlufting. Hver sjakt vil ha 
en diameter på 8-10 meter. Over sjaktene bygges det 
et tårn. Minimumshøyde er ca. 3 meter, men om av-
standen mellom de to sjaktene er mindre enn ca. 50 
meter må tårnet for utluft være høyere enn innluft-
tårnet for å forhindre at forurenset tunnelluft dras 
inn i tunnelen på nytt. Om sjaktene står nær hveran-
dre må utlufttårnet være ca. 8-10 meter høyt.

4.7 Massehåndtering

4.7.1 Vurdering
Det er i kap. 4.4 omtalt noen aktuelle deponiområ-
der i de tre kommunene. Samlet kapasitet i disse 
områdene er mer enn 6,5 mill. m3.

Vi har også vurdert deponibehovet. Litt avrundet 
gir bygging av Rogfast disse massene:

Element Lengde/antall Mengde, faste m3

Hovedtunnel 2 x 25,2 km 3 350 000

Arm til Kvitsøy 2 600 m 161 000

Tverrslag Randaberg 550 m 34 000

Tverrslag Kvitsøy 560 m 34 500

Havarinisjer 107 stk 60 000

Snunisjer 1 stk 1 500

Opplevelsesrom 4 stk 40 000

Forbindelser mellom 
løpene

200 stk 63 000

Ramper i kryss 670 m 41 500

Ekstra kjørefelt i 
kryss

625 22 500

20 cm større tunnel-
profil

337 000

Totalt 4 145 000

Tabell 4.2 Masser i prosjektet
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Alternativ a i planprogrammet
Alternativ a i planprogrammet hadde tunnelinnslag 
i fjellskrenten på sørsida av ferjeoppstillingsplassen 
på Arsvågen. Med firefeltsveg gjennom tunnelen og 
de krav til kurvatur som ligger i vegnormalene ser 
man at en slik løsning vil innebære at mye av om-
rådet mellom sjøen og E39 nord for ferjeleiet vil bli 
tatt. I dette området er det bl.a. registrert kulturmin-
ner. Alternativet vil gi store problemer med hensyn 
til trafikkavvikling i anleggsperioden, da ferjeopp-
stillingsplassen deles. Midlertidige løsninger for tra-
fikkavvikling må lages.

Alternativet ble derfor justert til det fremlagte al-
ternativ 2, slik at ferdig tunnelinnslag kan være rett 
nord for ferjeoppstillingsplassen. Det er liten fjellov-
erdekning, slik at man i en del av anleggsperioden 
må bruke deler av ferjeoppstillingsplassen før en 
fyller tilbake fram til tunnelinnslaget. Det framlagte 
alternativ 2 gir likevel langt mindre problemer i an-
leggsfasen enn alternativ a. Alternativ a er derfor 
forkastet.
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Omregnet til løse m3 utgjør dette knapt 6 mill. m3. 
De forskjellige alternativene for Kvitsøy og Randa-
berg som er omtalt i kap. 4.5 gir bare ca. 5 % end-
ring av massene.

Foreløpige vurderinger basert på kunnskap om 
geologien i området, tilsier at noe over 1 mill. m3 av 
tunnelmassene er av en slik kvalitet at de kan bru-
kes til noe annet enn fyllmasser. Fram mot bygging 
vil det bli utført supplerende undersøkelser som 
vil gi et mer nøyaktig resultat. I prosjektet regner 
vi med å bruke ca. 300 000 m3 av disse massene på 
anlegget til overbygning. 

Totalt deponibehov er 4,5-5,5 mill. m3, avhengig av 
hvor mye av de brukbare massene som blir utnyttet 
og av løsning på Kvitsøy og Randaberg. Ideelt sett 
bør mest mulig av de brukbare massene (og også en 
del fyllmasse) bli utnyttet. Steinmasser er en ressurs 
som bør utnyttes og ikke bare dumpes på sjøen.

Grovt sett kan deponibehovet fordeles slik:

Kommune Deponibehov (løse m3)

Bokn 1-1 500 000

Kvitsøy 2-3 000 000

Randaberg 1-1 500 000

Tabell 4.3 Deponibehov

Ut over å klarlegge at de aktuelle deponiområdene 
kan benyttes, er det i denne planfasen ikke kontaktet 
andre om bruk av masser. Erfaringsmessig er dette 
vanskelig i en planfase der det ikke er avklart når 
prosjektet skal bygges. I kommunedelplanene og 
senere reguleringsplaner må det bli satt av nok areal 
til at det er plass til massene.

Når det er aktuelt å bygge prosjektet vil Statens 
vegvesen kontakte aktuelle utbyggere/myndighe-
ter om bruk av masser på det tidspunkt. Det vil da 
være nok tid til å utarbeide reguleringsplaner etc. 
for alternative deponiområder om det er ønskelig.

4.7.2 Konklusjon
Totalt deponibehov er maksimalt ca. 5,5 mill. m3. 
Deponiområdene i de tre kommunene som er an-
tydet i planprogrammet har mer enn tilstrekkelig 
kapasitet til å dekke dette behovet, og masser kan 
sannsynligvis fylles i disse områdene uten store 
stabilitetstiltak.

Ut fra dette ser vi det som lite sannsynlig at det blir 
nødvendig å bruke lekter for å fylle på dyp sjø.

Behov for plastringsstein kan dekkes ved å kjøpe 
dette fra eksisterende massetak i Ryfylke.

I denne planfasen har vi ikke vurdert nærmere an-
svar for deponiområdene. Det er i praksis umulig 
å forhandle med interessenter om dette når tids-
punkt for gjennomføring ikke er avklart. Dette må 
derfor gjøres når prosjektet blir prioritert i Nasjonal 
transportplan og videre framover mot byggestart.

4.8 Finansiering
Bygging av Rogfast kan finansieres med både 
ordi nære statlige midler og bompenger. Eventuell 
finansiering med bompenger krever at det fattes 
prinsippvedtak i både kommuner og fylkeskom-
mune om at det skal brukes bompengefinansiering. 
Det vil bli laget egen sak om dette som vil bli lagt 
fram for kommuner og fylkeskommunen samtidig 
med at kommunedelplanene blir lagt fram for en-
delig vedtak. Endelig vedtak om bompengefinansi-
ering må fattes i Stortinget.

Sannsynlig utforming av delfinansiering med bom-
penger vil være:

I tillegg til bompenger etterskuddsvis kan det • 
kreves inn forhåndsbompenger på ferjene.
Bompengesatsen bør settes slik at andel bom-• 
pengefinansiering er minimum 50 %, maksi-
mal bompengesats vurderes ut fra 40 % påslag 
på ferjetakst som ville vært på et samband mel-
lom Mekjarvik og Arsvågen.
Bomstasjoner etableres på anlegget, sannsyn-• 
ligvis med en bompengestasjon ved innkjøring 
i sør på Harestad og en ved innkjøring i nord 
på Arsvågen.

Det vil bli gjort nærmere vurderinger av finansier-
ing fram til kommunedelplanene legges fram til 
vedtak, og endelig fastsetting av bompengeopp-
legget vil skje etter at reguleringsplaner er vedtatt. 
Ut fra forutsetningene nevnt over har vi vurdert 
hvordan eventuell delfinansiering med bompenger 
virker inn på den samfunnsøkonomiske nytten av 
prosjektet i kap. 5.2.
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5 Samfunnsøkonomisk analyse

5.1 Metode for vurdering av konsekvenser1

Metoden for vurdering av konsekvenser bygger på 
Statens vegvesens håndbok 140, Konsekvensanaly-
ser. Utredningsprogrammet fastsetter hvilke tema 
som skal tas opp, og den valgte metodikken defi-
nerer grensesnitt mellom de ulike tema. 

Konsekvensene deles i prissatte og ikke-prissatte 
konsekvenser. De prissatte konsekvensene vurderes 
i en nytte-kostnadsalyse, og kan beregnes i kroner 
og øre. De ikke-prissatte konsekvensene er konse-
kvenser om ikke kan måles, men som vurderes etter 
en ni-delt skala som går fra meget stor positiv kon-
sekvens til meget stor negativ konsekvens. 

5.2 Prissatte konsekvenser

5.2.1 Forutsetninger

Inndeling av prissatte konsekvenser
Både nytte og kostnad blir beregnet for fire hoved-
grupper av aktører: 

Trafikant- og transportbrukere1. 
Operatører2. 
Det offentlige3. 
Samfunnet for øvrig (ulykker, støy og luftforu-4. 
rensning, restverdi, skattekostnad)

Trafikant- og transportbrukere
Denne aktørgruppen er delt opp i reisemåtene bil-
fører, bilpassasjer, kollektivreisende, syklende og 
gående, og reisehensiktene tjenestereiser, arbeids-
reiser og fritidsreiser. 

Metodikken forholder seg til følgende kostnads- 
og nyttekomponenter: 

Distanseavhengige kjøretøykostnader• 
Andre utgifter for trafikantene• 
Tidsavhengige kostnader• 

1 Kapittel 5.1 og 5.2 er basert på Statens vegvesens 
håndbok 140, Konsekvensanalyser, samt Konsekvensutgrei-
ing og kommunedelplan Rv 609 Dalsfjordsambandet

Ulempekostnader i ferjesamband• 
Helsevirkninger for gående og syklende• 
Utrygghet for gående og syklende• 

Operatørnytte
Operatørselskaper som driver offentlig transport-
virksomhet eller forvalter infrastrukturen. Man ser 
på kostnadene, inntektene og tilskuddene til drift av 
kollektivtrafikk og ferjer. 

Det offentlige
Budsjettvirkning for det offentlige er summen av 
inn- og utbetalinger over offentlige budsjetter, in-
kludert transportetatene. Det vil normalt bestå av de 
bevilgninger over offentlige budsjetter som tiltaket 
fører til og de skatteinntekter som tiltaket genererer. 

Samfunnet ellers
Dette er ulemper trafikken påfører omgivelsene, og 
omfatter:

Ulykker• 
Støy og luftforurensning• 
Restverdi - korreksjon for levetid ut over 25 år• 
Skattekostnad, beregnet til 20 %• 

EFFEKT
Nyttekostnadsanalysen er basert på dataprogram-
met EFFEKT. Dette er Statens vegvesen sitt verktøy 
for beregning av samfunnsøkonomiske kostnader 
etter Håndbok 140.  Alle prissatte konsekvenser ved 
en utbygging blir her sammenlignet med alternativ 
0. Beregningen blir gjort for en 25-års periode.

E39 Rogfast er et prosjekt som gir trafikkmessige 
konsekvenser ut over selve prosjektområdet. I sam-
svar med Håndbok 140 har vi derfor brukt trafi-
kantnyttemodulen og kollektivmodulen i Regional 
Transportmodell til å beregne trafikantnytte og kol-
lektivkostnader. Resultatet fra disse beregningene 
er overført til EFFEKT.
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Følgende forutsetninger ligger til grunn for bereg-
ningene:

Sammenligningsår 2014

Anleggsperiode 4 år

Felles prisnivå 2006

Analyseperiode 25 år (2014-2038)

Levetid 40 år

Kalkulasjonsrente 4,5 %

Gjennomsnittlig mva. 6,0 %

Skattefaktor 1,20

Tabell 5.1 Forutsetninger for EFFEKT-beregninger

Sammenligningsåret 2014 er et fiktivt ”åpningsår” 
som brukes i beregningene, slik at E39 Rogfast kan 
sammenlignes mot andre prosjekt i Nasjonal trans-
portplan. Versjonen av EFFEKT som er brukt er 
6.14.

5.2.2 Trafikk

Generelt, forutsetninger
Trafikkberegningene gjøres for å vurdere trafikale 
konsekvenser av et tiltak. I tillegg skal de danne 
grunnlaget for blant annet dimensjonering, støybe-
regning, finansieringsanalyser og nyttekostnads-
analyser.

Trafikkberegningene er utført med Regional trans-
portmodell – Vest, en persontransportmodell som 
geografisk dekker fylkene Sogn og Fjordane, Horda-
land og Rogaland. Modellen er todelt, NTM5b – den 
nasjonale persontransportmodellen som beregner 
personreiser over 100 km og RTM – regional trans-
portmodell som beregner personreiser under 100 
km. RTM er en persontransportmodell. Godstrafikk 
beregnes derfor ikke i etterspørselsmodellen. Det er 
derimot lagt til en fast godsmatrise i nettfordelin-
gen, slik at godstrafikk kan få endrede vegvalg med 
endringer i vegsystemet.

En modell beregner de langsiktige virkningene av 
et tiltak. Det betyr at for eksempel et prosjekt som 
legges inn i transportmodellen må ”få virke” en tid 
før en ser de resultatene ute på vegnettet som mo-
dellen beregner. 

E39 Rogfast er modellberegnet i et scenario med 
sonedata og vegnett for 2014. Dette er et fiktivt 
”åpningsår” som benyttes i nyttekostnadsanaly-

sen for at prosjektet skal kunne vurderes opp mot 
andre prosjekt i Nasjonal transportplan. Statistisk 
sentralbyrås befolkningsprognoser for 2014 og ar-
beidsplassdata for 2006 er brukt. Kollektivrutebe-
skrivelsene er holdt konstant fra 2001. I alternative-
ne med E39 Rogfast er bussrutene som opprinnelig 
gikk over Mortavika-Arsvågen kodet om, slik at de 
går gjennom tunnelen. I tillegg er denne bussruten 
lagt om Kvitsøy, slik at denne øyen også har et kol-
lektivtilbud etter at Rogfast er utbygd. I nyttekost-
nadsanalysen er trafikken fremskrevet med faste 
vekstfaktorer utover dette (grunnprognoser). Årsa-
ken til at ikke andre scenario år er brukt er at disse 
ikke er tilstrekkelig gjennomarbeidet. Modellen er 
såpass fersk at det ikke har vært tilrådelig. 

Det er gjort sammenligninger mellom modellre-
sultat og tellinger i E39 Rogfast-området. Disse 
stemmer bra, slik at det vurderes at RTM vil være 
egnet til å gjøre trafikkanalysene for E39 Rogfast. 
Usikkerheten i modellen vil være vanskelig å anslå 
og vil variere for ulike deler. At modellen ikke er 
lenkekalibrert vil bidra til at usikkerheten er høy-
ere enn for en modell som er ferdig kalibrert. Et 
annet moment i usikkerheten i beregningene er de-
lingen av NTM og RTM hvor NTM beregner turer 
over 100 km og RTM beregner turer under 100 km. 
Avstanden mellom Stavanger sentrum og Hauge-
sund sentrum er (i dagens vegnett) ca. 85 km. Dvs. 
at denne reiserelasjonen befinner seg helt i øvre 
grense av turene beregnet av RTM. I Reisevaneun-
dersøkelsen 2001 som modellen er estimert mot er 
det svært få turer i dette segmentet. Dette tilfører 
beregningene ytterligere en usikkerhet. 

E39 Rogfast
I tillegg til alternativ 0 (dagens vegnett + T-forbin-
delsen og Finnfast) er det kjørt trafikkberegninger 
for disse tre Rogfastalternativene:

Gratis for trafikantene, hele investeringskost-• 
naden tas over statsbudsjettet.
Gjennomsnittlig bompengetakst på 105 kr. • 
Dette tilsvarer ca. 115 kr i takst for lette biler.
Gjennomsnittlig bompengetakst på 180 kr. Det-• 
te tilsvarer ca. 200 kr i takst for lette biler. 

I alternativ 0 er trafikken på ferjesambandet Mortavi-
ka-Arsvågen i år 2014 beregnet til ca. 3 700 kjt/døgn, 
mens trafikken på ferjesambandet Mekjarvik-Kvits-
øy er beregnet til ca. 100 kjt/døgn. Til sammenligning 
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var trafikken i 2006 på Mortavika-Arsvågen ca. 2 560 
kjt/døgn, mens den på Mekjarvik-Kvitsøy var ca. 120 
kjt/døgn. For de tre Rogfastalternativene får vi disse 
resultatene:

Rogfast 
sør

Rogfast 
nord

Arm til 
Kvitsøy

Rogfast gratis 10 400 9 900 700

Rogfast bom 105 kr 5 300 5 100 200

Rogfast bom 180 kr 4 200 4 100 150

Tabell 5.2 Kjøretøy pr. døgn med de tre alternativene

Sammenlignet med alternativ 0 er det en svært stor 
trafikkøkning beregnet for gratis Rogfast, som blir 
gradvis mindre med økende bompengebetaling. 
Som nevnt beregner en modell de langsiktige virk-
ningene av et tiltak, slik at det vil gå noen år etter 
åpning før en ser disse resultatene på vegnettet. Be-
regningene for gratis Rogfast at E39 Rogfast gir ca. 
600 flere biler på vegen pr. døgn i hele modellområ-
det. Dette forklarer ikke hele veksten i biltrafikken 
på 7 000 kjt/døgn over Boknafjorden i forhold til 
alternativ 0. Den øvrige veksten kommer fra eksis-
terende bilførere som endrer reisemål. I nord ser 
vi endringen tydeligst ved Mjåsund, hvor den nye 

T-forbindelsen tar av mot vest fra E39. Mot nord 
langs E39 øker trafikken som har krysset Bokna-
fjorden med ca. 33 %. Men når vi ser vestover mot 
T-forbindelsen øker trafikken ca. syv ganger fra 
740 til 5 300. Disse fordeler seg så videre mot Hau-
gesund og Karmøy. Økningen over Boknafjorden 
skal altså først og fremst mot Karmøy/Haugesund. 
I sør er ikke endringene like tydelige. Her ”sildrer” 
trafikken mer ut i vegnettet fordelt på langt flere 
destinasjoner.

Dimensjonerende trafikk i 2034 vil være ca. 12 600 kjt/
døgn for søndre del av Rogfast og ca. 12 000 kjt/døgn 
for nordre del. Armen til Kvitsøy har en dimensjone-
rende trafikk på ca. 850 kjt/døgn.

Konsekvenser på tilgrensende vegnett
Beregningene for gratis Rogfast gir altså en stor tra-
fikkøkning over Boknafjorden. Vi har sett på hvor 
stor trafikkøkning bygging av E39 Rogfast gir på 
det tilgrensende vegnett (figur 5.1 og 5.2).

Figur 5.1 Endring i ÅDT på Harestad og videre til Stavanger 
og Nord-Jæren

Figur 5.2 Endring i ÅDT i Bokn og videre til Haugesund og 
E39
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Nord for Boknafjorden har vi disse tallene:

Sted Trafikkøkning i forhold til alt. 0

E39 v/Kårstø Ca. 120 %

E39 Mjåsund, kryss 
T-forbindelsen Ca. 80 %

E39 Aksdal Ca. 25 %

Tabell 5.3 Trafikkøkning nord for Boknafjorden

Trafikkøkningen ved Aksdal vil fordele seg mot 
Haugesund og videre nordover langs E39, se figur 
5.1.

Sør for Boknafjorden er prosentvis trafikkøkning 
mindre:

Sted Trafikkøkning i forhold til alt. 0

E39 Harestad Ca. 45 %

E39 Tastatorget Ca. 20 %

Tabell 5.4 Trafikkøkning sør for Boknafjorden

Trafikkøkningen ved Harestad vil fordele seg vide-
re langs E39 og annet vegnett i Stavanger og ellers 
på Nord-Jæren, se figur 5.2.

Trafikken til Kvitsøy vil i følge beregningene bli 
syvdoblet med E39 Rogfast. Fra det planlagte krys-
set ved brannstasjonen vil trafikken fordele seg 
mot Ydstebøhamn og mot dagens ferjeleie. Dette 
vegnettet vil også få en sterk trafikkøkning, men 
estimert trafikk i 2014 er bare ca. 600 kjt/døgn. Da-
gens trafikktall er ca. 200 kjt/døgn.

Kollektivtrafikk
For kollektivtrafikken vil det være små endringer. 
Det presiseres at slik modellen er bygd opp vil buss 
og båttrafikk være lik i før- og ettersituasjonen for 
lange turer over 100 km. Det legges og til at kali-
breringsgrunnlaget for kollektivtrafikken er svært 
tynt, slik at det hefter større usikkerhet rundt disse 
tallene enn det gjør for biltrafikk. Det legges derfor 
størst vekt på prosentvise endringer for kollektiv-
trafikk i stedet for totaltall i de ulike alternativene.

Det er små endringer å spore (totaltall) for et vegnett 
med gratis E39 Rogfast i forhold til alternativ 0. For 
buss er det en økning på ca. 20 %, mens det for hur-
tigbåt er en liten nedgang på ca. 10 %. For de ulike 
bompengealternativene øker kollektivtrafikken noe. 
I alternativet med 105 kr øker buss med ca. 30 %, 

mens det for båt er nesten uforandret (< 5 %). I al-
ternativet med 180 kr i bompenger øker både buss 
og hurtigbåt med ca. 40 %.  Høy bompengeandel gir 
altså en økning i kollektivandel av trafikken, mens 
gratis Rogfast gir en sterk nedgang i kollektivande-
len.

Det kan umiddelbart virke ulogisk at kollektiv-
trafikken øker ved å bygge Rogfast, og da spesielt 
hurtigbåttrafikken, hvor tilbudet er helt likt i null-
alternativet og i tiltaksalternativene. Men modellen 
fungerer slik at når regionene Stavanger og Hauge-
sund blir knyttet tettere opp mot hverandre så øker 
reiseaktiviteten, også for kollektivreisende. 

Kort oppsummert ser ikke E39 Rogfast i seg selv 
til å gi store utslag på bruken av kollektivtransport 
i området. Når bompengeperioden er over ser det 
ut til å være en økning av bussreiser, til dels på be-
kostning av reiser med hurtigbåt. Dette kan evt. 
påvirke hurtigbåttilbudet. Kollektivreisene er i stor 
grad mellom Stavangerområdet og Haugesund/
Karmøy, slik at E39 Rogfast ikke vil gi grunnlag for 
terminalanlegg ut over busslommer.

5.2.3 Investeringskostnader
For alternativ 0 har vi ikke regna med investerings-
kostnader, selv om Rennfast-tunnelene vil kreve ei 
oppgradering iht. EU-krav. Vi vet enda ikke hvor 
store tiltak dette vil bli, men sannsynligvis er det 
snakk om mindre tiltak.

For E39 Rogfast er det gjennomført kostnadsbereg-
ning med Anslagmetoden 2. oktober 2006. Alterna-
tiv 1 i alle kommunene, jfr. kap. 4.4, er lagt til grunn 
for kostnadsoverslaget. Dette kostnadsoverslaget 
er senere justert for å ta hensyn til:

Justeringer etter sammenligning med kost-• 
nadsoverslag for rv. 13 Ryfast.
Mindre endringer i planene siden oktober • 
2006.
Justeringer som følge av sannsynlige anbefa-• 
linger for tunnelanlegg etter raset i Hanekleiv-
tunnelen.

I tillegg har vi sett på forskjellen i investeringskost-
nader for de forskjellige alternativene i de tre kom-
munene.
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Generelt
Alternativ 1 i alle tre kommunene, jfr. kap. 4.4, lig-
ger som nevnt til grunn for kostnadsoverslaget for 
E39 Rogfast.

Ut fra beregningene er det en kostnadsramme på 
4,8-6,8 milliarder kr. Denne kostnadsrammen er 
utregnede kostnadstall -10/+25 %.

Randaberg
Det er sett på forskjellen i investeringskostnader 
mellom alternativ 1 og 2 på Randaberg, jfr. kap. 
4.4.1. Alternativ 2 er ca. 120 mill. kr billigere enn 
alternativ 1. Dette skyldes i hovedsak kortere tun-
nellengde og at det ikke blir bygd tverrslag.

Kvitsøy
Det er sett på forskjellen i investeringskostnader 
mellom alternativ 1 og 2 på Kvitsøy, jfr. kap. 4.4.2. 
Alternativ 2 er ca. 34 mill. kr dyrere enn alternativ 
1. Dette skyldes i hovedsak lengre tunnellengde og 
at det blir bygd tverrslag.

Bokn
De er sett på forskjellen i investeringskostnader mel-
lom alternativ 1 og 2 på Randaberg, jfr. kap. 4.4.1. 
Forskjell i kostnader ser ut til å være minimal, de vil 
koste like mye. 

5.2.4 Resultat av effektberegninger
EFFEKT er kjørt for situasjonen der E39 Rogfast fi-
nansieres i sin helhet over statsbudsjettet, tunnelen 
blir gratis for trafikantene. 

Vi har også prøvd å kjøre beregninger for alternativ 
med bompengefinansiering, men vi får i disse be-
regningene noen resultater som ser ut til å være feil, 
det er sannsynligvis feil i det nye programmet.

Tabell 5.5 viser endringene sammenlignet med Al-
ternativ 0, negative tall viser forverring. Alle tall er 
nåverdi i sammenligningsåret.

Beregningene viser at E39 Rogfast i seg selv er et 
svært lønnsomt prosjekt. Det er først og fremst tra-
fikantnytte på grunn av reduserte reisekostnader 
som gir positiv netto nytte. 

5.2.5 Drifts- og vedlikeholdskostnader
Drifts- og vedlikeholdskostnader er stipulert ut 
fra erfaringstall og (for Rogfast) vurderte sannsyn-
lige kostnader for en høytrafikkert og svært lang 
undersjøisk tunnel. Dette gir disse cirka-tallene for 
årlige drifts- og vedlikeholdskostnader (2006-kr.):

Alternativ 0 Rogfast

9 mill. kr. 50 mill. kr.
Tabell 5.6 Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader

Ved bygging av Rogfast vil altså merutgiftene ved 
å drive vegsystemet øke med ca. 41 mill. kr pr. år. 
Dette skyldes først og fremst selve tunnel en, som 
trenger lys og strøm til bl.a. pumper og ventila-
sjon.

Drifts- og vedlikeholdskostnader blir også beregnet 
i EFFEKT. Resultat fra disse beregningene gir en 
merkostnad på 69 mill. kr. Dette er merkostnad er i 
hele modellområdet, ikke bare for prosjektområdet, 
slik at tallet ikke er direkte sammenlignbart med 
vårt stipulerte tall på 41 mill. kr. 

E39 Rogfast (gratis)

Tr a f i k a n -
ter og 
t ransport -
brukere

Trafikantnytte 8 320 315

Ulempekostnader 
for ferjetrafikanter 745 580

Helsevirkninger 
for GS-trafikk -62 704

SUM 9 003 191

Operatører Kostnader 2 071 907

Inntekter -2 875 149

Overføringer 954 107

SUM 150 865

Det offent-
lige

Investeringer -5 697 964

Drift og vedlike-
hold -1 079 300

Overføringer -954 107

Skatte- og avgifts-
inntekter 3 741 587

SUM -3 989 784

Samfunnet 
ellers

Ulykker -1 591 512

Støy og luftforu-
rensing -77 892

Restverdi 635 641

Skattekostnad -797 957

SUM -1 831 720

Netto nytte 3 332 552

Netto nytte pr. 
budsjettkrone 0,84

Tabell 5.5 Endringer i forhold til 0-alternativet
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Nord for Boknafjorden har vi disse tallene:

Sted Trafikkøkning i forhold til alt. 0

E39 v/Kårstø Ca. 120 %

E39 Mjåsund, kryss 
T-forbindelsen Ca. 80 %

E39 Aksdal Ca. 25 %

Tabell 5.3 Trafikkøkning nord for Boknafjorden

Trafikkøkningen ved Aksdal vil fordele seg mot 
Haugesund og videre nordover langs E39, se figur 
5.1.

Sør for Boknafjorden er prosentvis trafikkøkning 
mindre:

Sted Trafikkøkning i forhold til alt. 0

E39 Harestad Ca. 45 %

E39 Tastatorget Ca. 20 %

Tabell 5.4 Trafikkøkning sør for Boknafjorden

Trafikkøkningen ved Harestad vil fordele seg vide-
re langs E39 og annet vegnett i Stavanger og ellers 
på Nord-Jæren, se figur 5.2.

Trafikken til Kvitsøy vil i følge beregningene bli 
syvdoblet med E39 Rogfast. Fra det planlagte krys-
set ved brannstasjonen vil trafikken fordele seg 
mot Ydstebøhamn og mot dagens ferjeleie. Dette 
vegnettet vil også få en sterk trafikkøkning, men 
estimert trafikk i 2014 er bare ca. 600 kjt/døgn. Da-
gens trafikktall er ca. 200 kjt/døgn.

Kollektivtrafikk
For kollektivtrafikken vil det være små endringer. 
Det presiseres at slik modellen er bygd opp vil buss 
og båttrafikk være lik i før- og ettersituasjonen for 
lange turer over 100 km. Det legges og til at kali-
breringsgrunnlaget for kollektivtrafikken er svært 
tynt, slik at det hefter større usikkerhet rundt disse 
tallene enn det gjør for biltrafikk. Det legges derfor 
størst vekt på prosentvise endringer for kollektiv-
trafikk i stedet for totaltall i de ulike alternativene.

Det er små endringer å spore (totaltall) for et vegnett 
med gratis E39 Rogfast i forhold til alternativ 0. For 
buss er det en økning på ca. 20 %, mens det for hur-
tigbåt er en liten nedgang på ca. 10 %. For de ulike 
bompengealternativene øker kollektivtrafikken noe. 
I alternativet med 105 kr øker buss med ca. 30 %, 

mens det for båt er nesten uforandret (< 5 %). I al-
ternativet med 180 kr i bompenger øker både buss 
og hurtigbåt med ca. 40 %.  Høy bompengeandel gir 
altså en økning i kollektivandel av trafikken, mens 
gratis Rogfast gir en sterk nedgang i kollektivande-
len.

Det kan umiddelbart virke ulogisk at kollektiv-
trafikken øker ved å bygge Rogfast, og da spesielt 
hurtigbåttrafikken, hvor tilbudet er helt likt i null-
alternativet og i tiltaksalternativene. Men modellen 
fungerer slik at når regionene Stavanger og Hauge-
sund blir knyttet tettere opp mot hverandre så øker 
reiseaktiviteten, også for kollektivreisende. 

Kort oppsummert ser ikke E39 Rogfast i seg selv 
til å gi store utslag på bruken av kollektivtransport 
i området. Når bompengeperioden er over ser det 
ut til å være en økning av bussreiser, til dels på be-
kostning av reiser med hurtigbåt. Dette kan evt. 
påvirke hurtigbåttilbudet. Kollektivreisene er i stor 
grad mellom Stavangerområdet og Haugesund/
Karmøy, slik at E39 Rogfast ikke vil gi grunnlag for 
terminalanlegg ut over busslommer.

5.2.3 Investeringskostnader
For alternativ 0 har vi ikke regna med investerings-
kostnader, selv om Rennfast-tunnelene vil kreve ei 
oppgradering iht. EU-krav. Vi vet enda ikke hvor 
store tiltak dette vil bli, men sannsynligvis er det 
snakk om mindre tiltak.

For E39 Rogfast er det gjennomført kostnadsbereg-
ning med Anslagmetoden 2. oktober 2006. Alterna-
tiv 1 i alle kommunene, jfr. kap. 4.4, er lagt til grunn 
for kostnadsoverslaget. Dette kostnadsoverslaget 
er senere justert for å ta hensyn til:

Justeringer etter sammenligning med kost-• 
nadsoverslag for rv. 13 Ryfast.
Mindre endringer i planene siden oktober • 
2006.
Justeringer som følge av sannsynlige anbefa-• 
linger for tunnelanlegg etter raset i Hanekleiv-
tunnelen.

I tillegg har vi sett på forskjellen i investeringskost-
nader for de forskjellige alternativene i de tre kom-
munene.
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Generelt
Alternativ 1 i alle tre kommunene, jfr. kap. 4.4, lig-
ger som nevnt til grunn for kostnadsoverslaget for 
E39 Rogfast.

Ut fra beregningene er det en kostnadsramme på 
4,8-6,8 milliarder kr. Denne kostnadsrammen er 
utregnede kostnadstall -10/+25 %.

Randaberg
Det er sett på forskjellen i investeringskostnader 
mellom alternativ 1 og 2 på Randaberg, jfr. kap. 
4.4.1. Alternativ 2 er ca. 120 mill. kr billigere enn 
alternativ 1. Dette skyldes i hovedsak kortere tun-
nellengde og at det ikke blir bygd tverrslag.

Kvitsøy
Det er sett på forskjellen i investeringskostnader 
mellom alternativ 1 og 2 på Kvitsøy, jfr. kap. 4.4.2. 
Alternativ 2 er ca. 34 mill. kr dyrere enn alternativ 
1. Dette skyldes i hovedsak lengre tunnellengde og 
at det blir bygd tverrslag.

Bokn
De er sett på forskjellen i investeringskostnader mel-
lom alternativ 1 og 2 på Randaberg, jfr. kap. 4.4.1. 
Forskjell i kostnader ser ut til å være minimal, de vil 
koste like mye. 

5.2.4 Resultat av effektberegninger
EFFEKT er kjørt for situasjonen der E39 Rogfast fi-
nansieres i sin helhet over statsbudsjettet, tunnelen 
blir gratis for trafikantene. 

Vi har også prøvd å kjøre beregninger for alternativ 
med bompengefinansiering, men vi får i disse be-
regningene noen resultater som ser ut til å være feil, 
det er sannsynligvis feil i det nye programmet.

Tabell 5.5 viser endringene sammenlignet med Al-
ternativ 0, negative tall viser forverring. Alle tall er 
nåverdi i sammenligningsåret.

Beregningene viser at E39 Rogfast i seg selv er et 
svært lønnsomt prosjekt. Det er først og fremst tra-
fikantnytte på grunn av reduserte reisekostnader 
som gir positiv netto nytte. 

5.2.5 Drifts- og vedlikeholdskostnader
Drifts- og vedlikeholdskostnader er stipulert ut 
fra erfaringstall og (for Rogfast) vurderte sannsyn-
lige kostnader for en høytrafikkert og svært lang 
undersjøisk tunnel. Dette gir disse cirka-tallene for 
årlige drifts- og vedlikeholdskostnader (2006-kr.):

Alternativ 0 Rogfast

9 mill. kr. 50 mill. kr.
Tabell 5.6 Årlige drifts- og vedlikeholdskostnader

Ved bygging av Rogfast vil altså merutgiftene ved 
å drive vegsystemet øke med ca. 41 mill. kr pr. år. 
Dette skyldes først og fremst selve tunnel en, som 
trenger lys og strøm til bl.a. pumper og ventila-
sjon.

Drifts- og vedlikeholdskostnader blir også beregnet 
i EFFEKT. Resultat fra disse beregningene gir en 
merkostnad på 69 mill. kr. Dette er merkostnad er i 
hele modellområdet, ikke bare for prosjektområdet, 
slik at tallet ikke er direkte sammenlignbart med 
vårt stipulerte tall på 41 mill. kr. 

E39 Rogfast (gratis)

Tr a f i k a n -
ter og 
t ransport -
brukere

Trafikantnytte 8 320 315

Ulempekostnader 
for ferjetrafikanter 745 580

Helsevirkninger 
for GS-trafikk -62 704

SUM 9 003 191

Operatører Kostnader 2 071 907

Inntekter -2 875 149

Overføringer 954 107

SUM 150 865

Det offent-
lige

Investeringer -5 697 964

Drift og vedlike-
hold -1 079 300

Overføringer -954 107

Skatte- og avgifts-
inntekter 3 741 587

SUM -3 989 784

Samfunnet 
ellers

Ulykker -1 591 512

Støy og luftforu-
rensing -77 892

Restverdi 635 641

Skattekostnad -797 957

SUM -1 831 720

Netto nytte 3 332 552

Netto nytte pr. 
budsjettkrone 0,84

Tabell 5.5 Endringer i forhold til 0-alternativet
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Med omfang menes en vurdering av hvilke • 
endringer man antar at prosjektet vil medføre 
for de ulike miljøene eller områdene. 
Med • konsekvens menes en avveiing mellom 
de fordeler og ulemper et definert prosjekt vil 
medføre i forhold til 0-alternativet. Det benyttes 
en nidelt skala, der man gir en samlet vurdering 
av hvor mye tiltaket har å bety for hvert tema. 

Skalaen er glidende. For verdi er hele områder eller 
større sammenhengende områder vurdert. Omfan-
get av vegutbyggingen blir vurdert ut fra hvordan 
alternativene påvirker verdiene langs vegen. Det 
benyttes faglig skjønn ved fastsetting av verdi og 
omfang. 

5.4 Landskapsbilde

5.4.1 Registreringer og verdivurderinger

Randaberg
Influensområdet ligger i et landskap med store 
skalaforhold der sjøen, himmelen og lyset gir lands-
kapsbildet stor intensitet. Et overordnet landskaps-
rom er henvendt mot øst med utsyn mot fjorden, 

øyene og Ryfylkeheiene i det fjerne. En åsrygg av-
grenser landskapsrommet mot vest og utgjør en del 
av en regional grønnstruktur. Innen influensområ-
det veksler landskapstypene mellom åpne, helhet-
lige og mangfoldige kulturlandskap og iøynefal-
lende industri- og bebyggelsesområder.  

Langs fjorden
Delområdene langs fjorden består av industri-, næ-
rings- og boligarealer med fragmenter av det opp-
rinnelige lyngheilandskapet. Områdene har tidli-
gere vært sterkt knyttet mot jordbrukslandskapet 
i bakkant, men denne forbindelsen er i dag stedvis 
brutt på grunn av industri, veganlegg og boligom-
råde. Landskapsverdiene er vurdert til liten og li-
ten til middels verdi. 

Jordbrukslandskap
Åssiden som heller ned mot Byfjorden oppleves 
som del av et helhetlig og overordnet landskaps-
rom som veksler mellom moderne jordbruk og 
gammelt beitelandskap. Kulturlandskapet har en 
slak og bølgende helning, som tidligere har struk-
ket seg helt ut mot havet, men nå er kuttet av veg, 
nærings- og boligarealer. Utsikten til fjorden, Øye-
ne og Ryfylkeheiene i bakkant er i midlertidig ivar-
etatt. Steingardene, randvegetasjon og gårdsvegene 
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er viktige strukturer i landskapet, og bebyggelsen 
består av spredt gårdsbebyggelse og bolighus. Om-
rådet har spesielt gode visuelle kvaliteter som er 
representative for landskapet i regionen. Verdien 
er middels. 

Tungenes (inkl. Holmodden)
Området ligger innenfor Jærstrendene landskaps-
vernområde og er gitt stor verdi.

Tungenes golfbane
Golfbanen tilfører et positivt element ved å skape 
avveksling mellom store arealer dyrket mark. Men 
den representerer et standardisert landskap som 
finnes mange steder og ikke underbygger lands-
kapskarakteren i området. Området er gitt middels 
verdi.

Alstein
Området ligger innenfor Jærstrendene landskaps-
vernområde og er gitt stor verdi.

Kvitsøy
Landskapet på Kvitsøy kjennetegnes av lave øyer 
med små høydeforskjeller. Det er et kulturpåvirket 
naturlandskap der beite og vind har holdt øyene 
snaue.

Områdene i sør og vest er utpreget småskala skjær-
gårdslandskap. I nord og øst er landskapet noe røf-
fere, med grovere relieff og mer karrig, der vind og 
bølger ikke dempes før den treffer strandlinja. Her 
er skalaen større enn i sør/vest, og langstrakte sund 
deler landområdene opp i større, avlange øyer. Ve-
ger og steingarder skaper strukturer i det horison-
tale landskapet og bygningene ligger som enkelt-
elementer på overflaten. Viktige landemerker er 
Steinkorset, Kvitsøy kirke og Kvitsøy fyr, i tillegg 
er Kvitsøysenderen et iøynefallende og særegent 
element i landskapsbildet.

De visuelle kvalitetene er knyttet til den åpne 
landskapskarakteren, oppreven kystlinje med ka-
rakteristiske formasjoner, intime havnemiljø og 
vide, snaue jordbruks- og beitelandskap. 

Delområdene på Kvitsøy omfatter områder både 
dominert av naturlandskap, spredtbygde strøk og 
tettbygde strøk. 

Kvitsøy kirke
Kulturmiljøet rundt Kvitsøy kirke har visuelle 
kvaliteter som gir delområdet stor verdi. Det mest 
særegne er plasseringen av kirken på en terren-
grygg som gir flott silhuettvirkning. Vest for kirken 
faller terrenget i en bratt skrent, mens i øst heller 
kirkegården slakt ned mot sundet. Omringet av 
beitemarker har kirken og kirkegården en verdig 
plassering med vidt utsyn, og er et naturlig fokus-
punkt for hele øygruppen. 

Figur 5.5 Kvitsøy kirke (Foto: Multiconsult)

Sentrale deler av Kvitsøy
Landskapet her er ensartet med spredte bygninger 
i det grønne beitelandskapet, delt opp av fylkesve-
gene med trafikk til Ydstebøhavn eller Leiasundet. 
Her er kontakten minst og avstanden til vannet 
størst på Kvitsøy. Området har middels verdi. 

Figur 5.6 Karakteristisk landskap på Kvitsøy (Foto: Multi-
consult)

Nordbø og stranden mot nord
Strandsonen ved Nordbø, nordlige deler av Helles-
øy og Krossøy øst har visuelle kvaliteter er knyttet 
til utsynet til fjorden og havet, og kontakten med 
det overordnete landskapsrommet. Landskapet er 
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urørt av inngrep og preges av dramatisk kystlinje, 
vidt utsyn over havet og mye berg i dagen. Flere 
viker og våger skjærer seg inn i landskapet, og 
berggrunnen skaper spennende steinformasjoner. 
Kontakten med det overordnete landskapsrommet 
er karakteristisk for disse delområdene. Områdene 
har middels til stor verdi. 

Kyrkjesundet
Disse delområdene representer landskap med re-
duserte verdier. Fylkesvegen krysser Kyrkjesundet 
over fyllinger og bru i et avgrenset landskapsrom. 
Verdi liten til middels. Vi finner to hytter som vir-
ker malplasserte i det åpne, naturpregete landska-
pet. Hyttene bryter opp et helhetlig, røft naturland-

skap og avviker med bebyggelsesstrukturen på 
øygruppa. Liten verdi.

Figur 5.7 Fra Hellesøy nord (Foto: Multiconsult)

Figur 5.8 Registreringskart landskapsbilde Kvitsøy (Ill: Multiconsult)
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Leiasundet og Hellesøy sør
Leiasundet og Hellesøy utgjør et kulturmiljø med 
stor historisk dybde som er viktig for stedsiden-
titeten. Steinkorset står sør på Krossøy og har en 
sentral plassering i innseilingen til Leiasundet. Rett 
nord for Korset finner vi ruinene av St. Clemens, en 
middelalderkirke. På Hellesøy finner vi Jernalder-
gården med synlige spor fra svunne tider i form av 
hustufter, gravhauger og bauta. Rundt Leiasundet 
definerer vannflatene et underordnet landskaps-
rom, der strandlinja er et viktig landskapselement. 
Bygningsmiljøet er intimt og formene i landskapet 
har en liten skala. Landskapsrommet er innad-
vendt og visuelt skjermet fra havet. En skal deri-
mot ikke langt opp fra vannkanten før en aner de 
tilgrensende landskapsrommene. Bygningene er 
plassert med mønet enten vinkelrett på eller langs-
med vannkanten, og denne tradisjonelle bygge-
skikken understreker strandlinja og tilknytningen 
til vannet. Flere av husene har egen brygge med 
båten rett utenfor husveggen, nærheten og tilgjen-
geligheten til vannet er karakteristisk. Delområdet 
har stor verdi.

Figur 5.9 Fra Leiasundet (Foto: Multiconsult)

Delområder i ytre influenssone
Dette er områder som blir mindre berørt av vegan-
legget. Både holmene i nord, Kråkøy og Hestholmen 
og Langøy sør har alle kvaliteter som er typiske for 
landskapet på Kvitsøy. Lavt terreng med beitemar-
ker og kontakt med sjøen gir middels verdi. Delom-
rådene Vollsøy og Silloljen har reduserte kvaliteter 
som følge av bebyggelsens utforming og plassering. 
Derimot har Ydstebøhavn og områdene i sør og vest 
intime havnemiljø, skjærgårdslandskap og et sam-
mensatt landskapsbilde som gir det stor verdi.  

Fig. 5.10 Kvitsøysenderen og sau setter sitt preg på lands-
kapsbildet (Foto: Multiconsult)

Bokn
Landskapet i Austre Arsvågen kan karakteriseres 
som et åpent landskap med lyng og fjell i dagen 
ytterst langs kysten, og et område med kulturmark 
og spredte gårdsbruk lengre inne. Mens den ytter-
ste kyststripa er naken og vegetasjonsløs, er par-
tiet innenfor frodig og variert. I dette området er 
det spredte gårdsbruk omgitt av dyrket mark. Det 
bølgende terrenget er dekket av variert og gammel 
kulturmark. Steingarder, randvegetasjon og åker-
veger markerer strukturer i landskapet. Helhets-
inntrykket er et vanlig kyst- og jordbrukslandskap 
i regionen med spredt bebyggelse. Innenfor influ-
ensområdet er det definert tre landskapsrom.

Arsvågen
Landskapsrommet avgrenses av kollene i sør, vest 
og nord. Rommet domineres av ferjeleiet som utgjør 
et relativt stort areal, og det preger de omkringlig-
gende områder. Ferjearealet består av asfalterte opp-
stillingsfelt, parkeringsplasser og veger. Verdien er 
liten.

Figur 5.11 Arsvågen sett fra Vallberg (Foto: Multiconsult)
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Arsvatn
Rommets gulv er selve Arsvatn, mens veggene ut-
gjøres av karrig landskap som består av fjell i dagen 
med innslag av lyng og kratt. Området har visuelle 
kvaliteter som er representative for landskapet i re-
gionen. Verdien er middels.

Figur 5.12 Arsvatnet med oppstillingsplass for ferjeleiet i 
forgrunnen (Foto: Multiconsult)

Are
Dette er et landskapsparti med middels variasjon. 
Det er et stedvis velskjøttet jordbrukslandskap med 
moderate kvaliteter i terrengformer og kulturland-
skap. Steingjerder beskriver landskapets struktur. 
Landskapet har visuelle kvaliteter som er typiske 
for regionen, hvor helhetsinntrykket er noe brutt av 
dårlig vedlikeholdt jordbruksarealer og bygnings-
masse. Verdien er liten til middels.

Figur 5.13 Gårdsmiljø på Are (Foto: Multiconsult)

Kråka
Området ligger innenfor inngrepsfri sone 2 og er 
gitt middels verdi.

5.4.2 Omfang og konsekvenser

Alternativ 0
0-alternativet er å beholde dagens veg og ferjesam-
band uten større endringer. 

Trafikken ved Harestad (ÅDT for E39 ved kryss 
Mekjar vikveien) er beregnet til å øke fra 8 500 i dag 
til om lag 15 750 i 2034. Mellom Arsvågen og avkjø-
ring til Kårstø er tilsvarende trafikktall 3 000 i dagens 
situasjon og 5 770 i 2034. Som følge av trafikkøknin-
gen vil støy, luftforurensing og barrierefekter øke 
noe i forhold til dagens situasjon. Barriereeffektene 
av vegen sør for Boknafjorden er imidlertid så store 
allerede med dagens trafikk, at disse i liten grad vil 
endres.

Randaberg

Alternativ 1
Dette alternativet vil gi færre inngrep i influens-
området enn alternativ 2. Det vil kun påvirke 
landskapsbildet langs fjorden. De negative konse-
kvensene er knyttet til at det helhetlige kulturland-
skapet stykkes opp og at tiltaket innebærer omfat-
tende kryssløsninger og store skjæringer. Samlet 
konsekvens for alternativ 1 i Randaberg er liten 
negativ (-).  

Figur 5.14 Fotomontasje av Harestad alternativ 1 (Ill: Mul-
ticonsult)

Alternativ 2
Alternativ 2 vil gi direkte påvirkning på lands-
kapsbildet i hele delområde 6, i tillegg til noe av 
delområde 4 og 5. De negative konsekvensene er 
knyttet til at vegen skaper en større visuell barri-
ere mellom kulturlandskapet og fjorden over store 
strekninger i influensområdet. I tillegg brytes vikti-
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Figur 5.16 Verdikart landskapsbilde Randaberg (Ill: Multiconsult)

ge strukturer i landskapet, helhetlig landskap deles 
opp og omfattende kryssløsninger gir store, uryd-
dige trafikkarealer med fremmede former. Samlet 
konsekvens for alternativ 2 i Randaberg er liten til 
middels negativ (-/- -).

Massedeponi
Deponering av masser vil til en viss grad påvirke 
landskapsbildet i de tilgrensende delområdene. De 
negative konsekvensene er knyttet til en utvidelse 
av industriområdenes monotone, grå flater, reduk-
sjon av naturlig strandlinje og økt visuell barriere 
mellom kulturlandskap og fjorden. Samlet konse-
kvens for massedeponi i Randaberg er ubetydelig 
til liten negativ (0/-).

Figur 5.15 Fotomontasje av Harestad alternativ 2 (Ill: Multi-
consult)
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Ventilasjon
Tungenes
Vi forutsetter at ventilasjonstårn får en god utfor-
ming, og tiltaket vil da ha liten negativ konsekvens 
(-).

Holmodden
Denne plasseringen er mer eksponert enn inne på 
Tungeneset, og har middels negativ konsekvens 
(- -).

Tungenes golfbane
Tre meter høye tårn her med god utforming har 
ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-).

Alstein
Tårn her vil ikke bli synlige fra Tungeneset, men 
ligger i et område med stor verdi. Tiltaket har mid-
dels negativ konsekvens (- -).

Kvitsøy

Alternativ 1a
Dette alternativet gir de største inngrepene i om-
råder som er preget av kulturpåvirket naturland-
skap uten andre tyngre inngrep. Vegen følger i stor 

grad terrengformene, men går gjennom og berører 
direkte landskap med middels til stor verdi. De 
negative konsekvensene er knyttet til at vegen går 
stedvis på tvers av landskapsformene og innebærer 
utfyllinger i strandsonen og skjæring i markante 
terrengformer.

Samlet konsekvens for alternativ 1a er middels ne-
gativ (- -).

Alternativ 1b
Dette alternativet har en linjeføring som gir stedvis 
større inngrep enn alternativ 1a. Da særlig i form av 
kraftige fyllinger i strandsonen og skjæringer gjen-
nom markante terrengformer. På den annen side 
berører veglinjen områder som har lavere verdi og 
større forbedringspotensial enn i alternativ 1a. 

Samlet konsekvens for alternativ 1b er middels ne-
gativ (- -).

Alternativ 2
Alternativ 2 gir den klart korteste dagsonen og 
dermed færrest inngrep i det åpne landskapet på 
Kvitsøy. Likevel påvirker det negativt det verdi-
fulle kulturmiljøet ved kirken, og berører et særlig 
viktig landskapselement i terrengskrenten under 
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kirka. Samlet konsekvens for alternativ 2 er liten 
negativ (-).

Massedeponi over vann
Massedeponiet vil tilføre Kvitsøy nye arealer som 
forutsettes å ha en god og stedstilpasset utforming. 
Likevel forringer det eksisterende kvaliteter og 
verdier i landskapet særlig knyttet til strandsonen 
og kontakt med havet. Samlet konsekvens for mas-
sedeponi over vann er middels negativ (- -).

Det er analysert synligheten for to alternative plas-
seringer av fire bygninger, og for hvert av alterna-
tivene er det beregnet bygg med kotehøyde 5 m, 10 
m, 15 m og 20 m. Dette hører ikke med under KU 

for Rogfast og vil derfor ikke telle med i omfangs- 
og konsekvensvurderingene. 

Felles for alle er at de vil bli synlig fra store deler av 
havområdene nord og øst for Kvitsøy.

For bygninger plassert ved Hellesøy vil de bli syn-
lig fra Nordbø, fra landskapsrommet mellom Hel-
lesøy og Krossøy og fra deler av Leiasundet. Plas-
seres bygningene øst for Krossøy vil de bli synlige 
fra Kråkøy, men terrenget på Krossøy begrenser 
synligheten for vestre deler av Kvitsøy. Når høy-
den øker vil byggene bli synlig fra kirken, og ved 
20 moh. vil byggene kunne ses også fra vestre deler 
av øygruppen som fyret. Analysen viser at de blir 
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synlige fra steinkorset og middelalderruinen, mens 
visualisering fra 3D-modell viser at de vil bli noe 
skjult bak bygninger og vegetasjon.

Figur 5.19 Synlighet av bygg med kotehøyde 5 m øst for Hel-
lesøy (Ill: Multiconsult)

Figur 5.20 Synlighet av bygg med kotehøyde 15 m øst for Hel-
lesøy (Ill: Multiconsult)

Massedeponi under vann
Et massedeponi under vann vil ikke påvirke lands-
kapsbildet i noen av delområdene. Samlet konse-
kvens for massedeponi under vann er ubetydelig 
(0).

Ventilasjon
Jartholmen
Tårn blir sannsynligvis ca. 5 meter høye, og vil da 
være synlig fra bl.a. jernaldergården på Hellesøy. 
Tiltaket har liten til middels negativ konsekvens 
(-/- -).

Bokn

Alternativ 1
Alternativ 1 følger i større grad landskapet enn al-
ternativ 2. Fjellskjæringer langs og utfylling i strand-
sonen til Arsvatnet gir negative konsekvenser for 
landskapsbildet særlig i landskapsrommet rundt 
Arsvatnet. Samlet konsekvens er liten negativ (-).

Figur 5.21 Dataanimasjon av alternativ 1 ved Arsvågen. Lo-
kalveg langs Arsvatnet til høyre mangler (Ill: Multiconsult)

Alternativ 2
Dette alternativet sprenger seg gjennom landskapet. 
Tiltaket innebærer både fylling i strandsonen og 
sprenging av en kolle og sprenger skalaen i det små-
kuperte landskapet. Tiltaket blir eksponert mot sjø-
områdene. Veganlegget får en sentral plassering og 
stor fokus i landskapsrommet rundt ferjeleiet. Plas-
sering av tunnelinnslaget er ikke visuelt forankret i 
terrengformene og virker noe ulogisk. Samlet konse-
kvens er liten negativ (-).

Figur 5.22 Dataanimasjon av alternativ 2 ved Arsvågen (Ill: 
Multiconsult)
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Massedeponi
Deponiet innebærer en utfylling fra Laksaberget 
langs moloen. Den vil skape en stor, unaturlig flate 
som ligger svært eksponert i landskapsrommet og 
for sjøområdene i øst. Samlet konsekvens for mas-
sedeponiet er liten negativ (-).

Ventilasjon
Kråka
Tårn vil være synlig i et ganske stort område uten 
inngrep i dag, og tiltaket har liten til middels ne-
gativ konsekvens (-/- -).

Samlet vurdering av konsekvenser

Delområde/
alternativ

Samlet 
konsekvens

Rangering

R
an

da
be

rg

Alternativ 1 Liten negativ (-) 1

Alternativ 2 Liten til middels 
negativ (-/- -) 2

Massedeponi Ubetydelig til 
liten negativ (-)

Ventilasjon 
Tungenes Liten negativ (-) 2

Ventilasjon 
Holmodden

Middels 
negativ (- -) 4

Ventilasjon 
Tungenes golf

Ubetydelig til 
liten negativ (-) 1

Ventilasjon 
Alstein

Middels 
negativ (- -) 3

K
vi

ts
øy

Alternativ 1a Middels 
negativ (- -) 3

Alternativ 1b Middels 
negativ (- -) 2

Alternativ 2 Liten negativ (-) 1

Massedeponi 
over vann

Middels 
negativ (- -) 2

Massedeponi 
under vann Ubetydelig (0) 1

Ventilasjon Liten til middels 
negativ (-/- -)

Bo
kn

Alternativ 1 Liten negativ (-) 1

Alternativ 2 Liten negativ (-) 2

Massedeponi Liten negativ (-)

Ventilasjon Liten til middels 
negativ (-/- -)

Tabell 5.15 Samlet vurdering av konsekvenser for landskaps-
bilde

5.4.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Landskapsmessige konsekvenser i anleggsperioden 
vil kunne påvirke landskapsbildet negativt, men er 

ikke tillagt vekt ved vurderingen av konsekvenser. 
Det forutsettes at alle midlertidig berørte områder  
begrenses både i tid og omfang, og tilbakeføres et-
ter anleggsperioden. Håndtering av tunnelmasser 
kan gi behov for tunneltverrslag, midlertidige an-
leggsveier eller utvidelse av eksisterende veier.

5.4.4 Avbøtende tiltak

Harestad
Hele veganlegget bør tilpasses terrenget og kul-
turlandskapet ved utslaking av skråninger og fyl-
linger. Anlegget bør gis en grønn utforming med 
bevisst beplanting tilpasset stedet med grønn midt-
deler. For å redusere fjellskjæringer er et avbøtende 
tiltak å sprenge en slakere skjæringsprofil og dekke 
denne med jord som gror til. Det vil unngå sår i 
landskapet som følge av  fjellskjæringer. 

Støyskjermer bør ha en stedstilpasset utforming, 
med deler som er transparente og kan gi utsikt mel-
lom kulturlandskap og fjord. En bør vurdere lokale 
skjermer ved hus og uterom som kan tilpasses ek-
sisterende strukturer som gjerder og hekker.

For alternativ 1 kan man få et roligere landskaps-
bilde ved å bygge en kulvert fra tunnelpåhugget. 
Sammen med slakere fjellskjæring dekket med jord, 
blir det lettere å forme sideterrenget og tilpasse  det 
kulturlandskapet. To rundkjøringer med enkel bru 
mellom kan virke ”lettere” enn forelått løsning.

Kvitsøy
Generelt for hele veganlegget bør en følge og un-
derordne seg de horisontale formene i landskapet 
der naturlige og bygde elementer skaper linjer, 
drag og flater. I tillegg bør en opprettholde kontak-
ten med vannet og unngå å skape visuelle og fy-
siske barriérer. Skjæringer og fyllinger jevnes ut og 
tilpasses omkringliggende terreng. Bruer og kon-
struksjoner må sikres en god utforming med høy 
estetisk kvalitet tilpasset skalaen i landskapet. Både 
i brukar, tunnelpåhugg og ev. andre konstruksjoner 
kan bruk av lokal naturstein bidra til at anlegget 
tilknyttes stedet. 

På Kvitsøy må planter benyttes med spesiell om-
tanke, da den snaue vegetasjonen her gir landska-
pet sitt åpne særpreg som er viktig å ta vare på. 
Særlig varsom bør man være med å plante trær og 
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høye busker som kan spre seg og føre til gjengro-
ing. I tillegg bør beplantningen være stedstilpasset, 
og ha en nøktern og nøytral utforming tilpasset de 
berørte landskapene.

Det forutsettes at vegen føres inntil, men ikke på 
noen måte berører, skrenten ved kirka. Denne ter-
rengformen er et sterkt landskapselement og en 
viktig del av kulturmiljøet rundt Kvitsøy kirke. 
Tunnelportalen må få en utforming med høy kvali-
tet som er tilpasset til og underordner seg landska-
pet. Inngrepet må gjøres så skånsomt som mulig. 
For alternativ 2 vil et tunnelpåhugg vinkelrett på 
skrenten minimere fjellskjæringen og gi et bedre 
landskapsbilde. Ved å plassere veglinja i terreng-
draget rett nord for klubbhuset kan en få en vegfø-
ring vinkelrett på terrenget. Bruk av stedegen stein 
og vegetasjon kan bidra til å innpasse fjellskjæring 
og påhugg i skrenten. På denne måten vil kirken 
kunne opprettholde sin verdighet på toppen av 
skrenten.

Det forutsettes at krysset ved brannstasjonen får 
en nøktern og lavmælt utforming. T-kryss er klart 
å foretrekke framfor rundkjøring som beslagleg-
ger større areal og vil innebære skjæringer i kolle. 
Terrengtilpasning og nøktern utforming av krysset 
ved brannstasjonen vil unngå unødig fokus fra at-
komstsonen foran kirken. Det samme gjelder nytt 
kryss nord for kirken. 

Planskilt fotgjengerkryssing virker veldig fremmed 
på Kvitsøy. Det bør legges til rette for kryssing i plan. 

Utbedringen av vegen kan bidra til å stramme opp 
veganlegget og de eksisterende fyllinger i kryssin-
gen av Kyrkjesundet. Kan også gi en bedre kobling 
av de to sidene av sundet.

Massedeponiet bør ha en terrengforming som til-
fører landskapsbildet noe positivt. En bør bruke 
eksisterende landskapsformer som forbilde ved 
forming av nytt terreng, for eksempel med ter-
rengrygger mellom flate gulv som skaper lands-
kapsrom. Terrengformer kan skape le, og vann kan 
trekkes inn i våger eller sund. Minst mulig naturlig 
strandlinje bør fylles ut. I tillegg bør en vurdere å 
ha lavere voll mot øst for å opprettholde kontak-
ten med sjøen og Ryfylkebassenget. Det henvises 
også til retningslinjer formulert i Stedanalyse for 
Kvitsøy.

Bokn
For alternativ 2 må utfyllingen i strandsonen gis 
en god og ryddig utforming med plastring av sted-
egen stein. Skjæring gjennom kollen bør utføres 
slik at den kan skjerme områdene i vest og nord 
mot vegen. En bør unngå tilsåing av skjæringer og 
fyllinger som skaper sterk kontrast med nakent 
fjell og stedegen vegetasjon. Utfylling i Arsvatnet 
må gis en god og ryddig utforming tilpasset dette 
landskapsrommet. Fyllingen og den kommunale 
vegen kan bidra til å skjerme hovedvegen, men må 
ikke få for stor barriereeffekt. 

Tunnelpåhugg og eventuelt andre konstruksjoner 
må sikres en god utforming med høy estetisk kva-
litet. For tunnelpåhugget kan bruk av lokal natur-
stein bidra til at anlegget tilknyttes stedet. 

Massedeponiet bør ligge på et nivå lik eller lavere 
enn moloen. Deponiet bør være smalere enn terren-
get på Laksaberget og følge moloens form. Over-
gangssonen mellom deponi og vannkant må gis en 
ryddig utforming og bør fremme tilgang til sjøen. 
Deponiet kan utformes som friområde og eventuell 
bruk kan styrke kontakten mellom sjø og land.

5.4.5 Oppfølgende undersøkelser
Et miljøprogram for videre prosjektering bør ut-
arbeides etter at alternativ er valgt. Dette bør også 
omhandle nødvendige miljøtiltak på tilgrensende 
vegnett i tråd med gjeldende retningslinjer.

Det bør som en del av detaljplanleggingen lages et 
miljøoppfølgingsprogram for å ivareta konsekven-
ser i anleggsfasen.

5.5 Nærmiljø og friluftsliv

5.5.1 Områdebeskrivelse - bebygde områder

Randaberg
Grødem
Boligområdet på Grødem er tett utbygd med små-
husbebyggelse. Området strekker seg fra Harestad-
vika i nord til industri- og havneområdet i Dusavi-
ka, like ved kommunegrensen mot Stavanger i sør. 
Innenfor grunnkretsen Grødem bor det over 3 000 
mennesker. Området har høy tetthet og er en del av 
den sammenhengende tettstedsstrukturen på Nord-
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Jæren. Grødem har et bra servicetilbud, godt kol-
lektivtilbud og god tilgjengelighet til grøntområ-
der. Boligområdet vurderes derfor å ha stor verdi.

Todnem–Harestad
Delområdet Todnem–Harestad omfatter områder 
med spredt bebyggelse på begge sider av Harestad-
vegen, langs Todnemveien og Todnembakken. 
Noen av boligene lengst sør har adkomst fra Torv-
myrveien. Bebyggelsen er i hovedsak lokalisert på 
gårdstun, men noen spredte eneboliger forekommer 
innimellom gårdstunene. Lokalvegene nord for Ha-
restadveien har liten trafikk, mens Harestadveien og 
Torvmyrveien er samleveier med mer trafikk.

Området har lav tetthet av boliger, og ingen service-
tilbud, selv om avstanden til slike er moderat. Som 
boligområde har delområdet liten verdi.

Mekjarvik
Vest for ferjekaien i Mekjarvik er det et mindre 
område med noen få gårdsbruk og bolighus. Dette 
området er avsatt til næringsvirksomhet i kommu-
neplan for Randaberg. Moloen ved ferjekaien i Me-
kjarvik brukes til fritidsfiske med stang og fangst av 
krabber, særlig sommer og høst.

Industri- og havneområdene langs E39 er områder 
uten verdi for nærmiljø og friluftsliv. 

Området vurderes å ha liten verdi for nærmiljø og 
friluftsliv.

Torvmyrveien-Grødem kirke
I tilknytning til boligområdet på Grødem ligger det 
lokale butikksenteret i Torvmyrveien og Grødem 
kirke. Kirken og butikksenteret er nærmiljøfunk-
sjoner med vanlig bruks- og besøksintensitet, som 
vurderes å ha middels verdi. 

Skoler og barnehager
Grødem skole og Grødem barnehage ligger innen-
for influensområdet, i boligområdet Grødem. Sko-
len og barnehagen er vurdert som områder med 
stor verdi.

Kvitsøy
Ydstebøhavn
Tettstedet Ydstebøhavn er sentrumsområdet på 
Kvitsøy. Nærmere halvparten av befolkningen på 
øya bor her. 

Figur 5.23 Registreringskart nærmiljø og friluftsliv Randaberg (Ill: Multiconsult)
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Boligene er i hovedsak eldre eneboliger. De fleste 
er velholdte, og mange har blitt påbygd og oppgra-
dert i nyere tid. Boligområdet i Ydstebøhavn har re-
lativt høy tetthet. Trær og beplantede hager i le mel-
lom husene gir likevel stedet et grønt preg. 

Mange av de viktigste servicetilbudene på Kvitsøy 
er plassert i Ydstebøhavn, blant annet butikk, ben-
sinstasjon, post, bank, gjestehavn, kiosk og kombi-
senter (helse- og sosialsenter).

Stedet er også viktig for friluftsliv/rekreasjon, da 
opplevelsesverdien av et så særpreget og autentisk 
tettsted her ute i havgapet er stor. Området vur-
deres å ha stor verdi.

Boligbebyggelsen sørvest for fyret, i bakkant av 
strandsonen og tettstedet har mer preg av gårds-
bebyggelse, og noe lavere tetthet. Dette området 
vurderes å ha middels verdi.

Leiasundet
Leiasundet er i likhet med Ydstebøhavn en svært 
særpreget fiskerihavn fra gammelt av. Sjøhusene 
ligger tett i tett langs sundet, som gir gode havne-
forhold, skjermet for vær og vind. På vestsiden av 
sundet er det også nyere bebyggelse som ligger ned 

mot strandkanten. Her har det blitt bygd flere nye 
hus fra 1990-tallet og utover, og det også anlagt le-
keplass/ballbinge i seinere tid. Tilgjengeligheten til 
viktige servicefunksjoner er god, med relativt kort 
avstand til skole, barnehage og butikk. 

Med den skjermede beliggenheten ved strandkanten 
har boligområdet helt spesielle kvaliteter. Spesielt 
østsiden av sundet har også stor betydning frilufts-
liv/rekreasjon, gjennom opplevelsesverdien knyttet 
til et særpreget og autentisk fiskerimiljø, og som ad-
komst til steinkorset lenger ute på Krossøy. Området 
vurderes å ha stor verdi. 

Boligbebyggelsen i øst, i bakkant av strandsonen har 
mer preg av gårdsbebyggelse, og har noe lavere tett-
het. Dette området vurderes å ha middels verdi.

Boligområdene på vestsiden av sundet har mid-
dels til stor verdi.

Nordbø
Bebyggelsen på Nordbø er i hovedsak gårdsbebyg-
gelse, som er fortettet med eneboliger. Bolig ene lig-
ger fritt og åpent, med god utsikt. Det er kort veg til 
skole, barnehage og kirke, og om lag 1,5 km til Yds-
tebøhavn. Verdien vurderes som liten til middels.

Figur 5.24 Registreringskart nærmiljø og friluftsliv Kvitsøy (Ill: Multiconsult)
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Naustvold-Vollsøy
Delområdet Naustvold-Vollsøy omfatter bolig-
bebyggelse på vestsiden av Kyrkjesundet, nord for 
ferjekaien på Vollsøy, og bolig/fritidsbebyggelse 
langs Sandrenna. Bebyggelsen langs Kyrkje sundet 
er hovedsakelig nyere eneboliger, mange av dem 
relativt store. Etter Ydstebøhavn er dette den største 
konsentrasjonen av boliger på øya. Boligene ligger 
fint til, med utsyn over sjøen, og har god plasse-
ring i forhold til servicefunksjoner på øya. Selv om 
tettheten av boliger ikke er stor i nasjonalt/regional 
målestokk, gjør kvalitetene i form av utsikt, tilgjen-
gelighet til lokale servicetilbud og natur at området 
vurderes å ha middels verdi.

Meling
På Meling er det blandet bebyggelse med gårder, 
eneboliger og offentlig bebyggelse (kommunehu-
set). Delområdet har boliger med lav tetthet og 
servicetilbud med liten til middels besøksintensi-

tet. Planer om framtidig boligbygging vil imidler-
tid også kunne øke verdien av det området som er 
utbygd pr i dag. Området har nær tilknytning til 
bebyggelsen i Ydstebøhavn og ligger svært sentralt 
plassert på Kvitsøy. Området vurderes å ha mid-
dels verdi.

Vollsøy
På Vollsøy ligger ferjekaien, som er innfallsporten 
til Kvitsøy. Her ligger også Kvitsøy maritime sen-
ter, som driver restaurant og rorbuferie, en trevare-
fabrikk og et område med relativt nybygde sjøhus 
med tilhørende båtplasser. Området har virksom-
heter med middels bruks- og besøksintensitet, men 
som er viktige funksjoner for tilreisende og fastbo-
ende. Verdien vurderes som middels. 

Industriområdet nord for ferjekaien har liten verdi 
for nærmiljø og friluftsliv.

Figur 5.25 Registreringskart nærmiljø og friluftsliv Bokn (Ill: Multiconsult)
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Håland
Håland er et område med gårdsbebyggelse nord-
vest på øya. Her er det fem-seks bolighus. Delom-
rådet er et landbruksområde med lav tetthet av 
boliger og vurderes å ha liten verdi.

Grønningen
Nordre del av øya Grønningen er bebygd med ma-
ritim næringsbebyggelse. Her ligger Hummermu-
seet, som er en av turistattraksjonene på Kvitsøy. 
Storparten av delområdet er et næringsområde 
med liten betydning for nærmiljø og friluftsliv. 
Hummermuseet drar opp verdien til liten til mid-
dels verdi.

Kvitsøy skole og barnehage
Kvitsøy kommune har én grunnskole med 1.-10. 
klasse. I dag har skolen 67 elever. Kvitsøy barne-
hage er en 2-avdelings barnehage for barn i alde-
ren 1-5 år. Det er også åpen barnehage her én dag i 
uken. Kvitsøy SFO er samlokalisert med barneha-
gen. Delområdet med Kvitsøy skole og barnehage 
har stor verdi. 

Kråkøy og Hestholmen
På Kråkøy og Hestholmen dominerer senderanleg-
get til Kvitsøysenderen omgivelsene. Vegen ut til 
øya er stengt med bom, og det er ikke tillatt med 
motorisert ferdsel ut hit. Deler av anlegget er gjer-
det inn. Delområdet har liten verdi for nærmiljø 
og friluftsliv.

Idrettsplassen og idrettshuset
Idrettsplassen og idrettshuset ligger på hver sin 
side av fv. 555 nord for ferjekaien på Vollsøy, like 
sørøst for skolen og barnehagen. Anlegget brukes 
mye, både av idrettslag og i skolesammenheng, og 
har særlig betydning for barn og unge. Idrettshuset 
leies også ut til ulike typer arrangementer. Områ-
det vurderes å ha middels verdi.

Kvitsøy bedehus
Bedehuset på Kvitsøy brukes til ulike typer kristne 
arrangementer, og det er stor aktivitet knyttet til 
huset. Bedehuset og idrettslaget organiserer svært 
mye av det frivillige arbeidet på Kvitsøy. I tillegg 
til å være mye brukt er huset viktig for stedsidenti-
teten for deler av befolkningen på Kvitsøy. Verdien 
vurderes som middels.

Bokn
Are
Bebyggelsen på Are er i hovedsak eldre gårdsbe-
byggelse som ligger plassert i tunene på den enkel-
te gård. Det er åtte boliger innenfor området. Skole, 
barnehage og butikker ligger i Føresvik, 6-7 km len-
ger nord i kommunen. Lav tetthet og stor avstand 
til servicetilbud gjør at delområdet vurderes å ha 
liten verdi.

5.5.2 Områdebeskrivelse - Identitetsskapende 

elementer

Randaberg
I Randaberg er Randabergfjellet og Jærstrendene 
med Tungenes fyr blant de viktigste identitetsska-
pende elementene. Disse ligger utenfor influens-
området og er ikke verdivurdert.

Kvitsøy
Kvitsøy fyr
Kvitsøy fyr er et karakteristisk landemerke som ses 
fra hele øygruppa og store deler av havområdene 
rundt. Fyret har en historie tilbake til år 1700, og 
nåværende fyr har historie tilbake til 1829. Fyret er 
i dag fredet, og er viktig for stedsidentiteten, sam-
tidig som det er et turmål som gir stor opplevelses-
verdi. Fyret har stor verdi.

Kvitsøy kirke
Kvitsøy kirke ligger sentralt på et av Kvitsøys høy-
este punkt, og er et viktig landemerke på øya. Kir-
ka er fra 1600-tallet og har en flott plassering med 
meget vidt utsyn. Kvitsøy kirke er viktig for sted-
sidentiteten og er samtidig et turmål som gir stor 
opplevelsesverdi. Verdien vurderes som stor.

Steinkorset
Et nesten fire meter høyt steinkors fra 1100-tallet 
står sør på Krossøy. Korset er minst 1 000 år gam-
melt, og kan ha vært reist av engelske misjonærer 
allerede på 900-tallet. Steinkorset er viktig for sted-
sidentiteten og er samtidig et turmål som gir stor 
opplevelsesverdi. Korset har stor verdi.

Bygningsmiljøene i Leiasundet og Ydstebøhavn
Bygningsmiljøene rundt de gamle fiskerihavnene i 
Ydstebøhavn og Leiasundet har stor autentisitet, og 
synliggjør Kvitsøys historie. Områdene er verdivur-
dert under avsnittet om boligområder.
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5.5.3 Områdebeskrivelse - Veg- og stinett for 
gående og syklende

Nordsjøsykkelvegen 
Nordsjøsykkelvegen (The North Sea Cycle Route) er 
en sammenhengende sykkelrute rundt Nordsjøen, 
etablert under EUs Interreg-program. Sykkelruten 
er over 6 000 km lang. I Randaberg går ruten på 
vestsiden av kommunen, før den krysser over mot 
ferjekaien på Mekjarvik. Pr. i dag går ruta ned ved 
Randaberggeilen, men på grunn av omdisponering 
av arealer til industri-/næringsformål ved Mekjar-
vik, vil traséen nå legges om, og framtidig trasé vil 
gå ned til Randabergbukta og følge strandsonen til 
ferjekaien. Med unntak av det korte partiet ved Me-
kjarvik ligger ruten utenfor influensområdet. Syk-
kelruten vurderes å ha middels til stor verdi. 

5.5.4 Områdebeskrivelse - Friluftsområder

Randaberg
Strandsonen Harestadvika–Ryggstranda
Utenfor boligområdene på Grødem ligger det et 
belte med skog og strandområder som utgjør et 
sammenhengende natur- og friluftsområde fra Ha-
restadvika i nord til Ryggstranda (like nord for Du-
savika) i sør. Her er det tilrettelagt turveg av god 
standard. Sør for industriarealene i Harestadvika 
er det to småbåthavner. Som nærfriluftsområde for 
Grødem har området et stort antall brukere og er 
svært viktig for kvalitetene i boområdet. Delområ-
det har stor verdi.

Harestadmyra
Harestadmyra er sikret som friluftsområde av kom-
munen. Området ligger like ved sentral idrettsanlegget, 
med fotballbaner, idrettshall m.m. Harestadmyra har 
våtmarksområder og et lite vann med et rikt fugleliv, 
og er således et kombinert naturvern- og friluftsom-
råde. Turvegen gjennom området er ca. 2 km lang. 
Verdien vurderes som middels til stor.

Todnem–Randaberggeilen
Jordbruksstien Mekjarvik-Todnemvaren-Todnem er 
en viktig turveg i kulturlandskapet, med forbin-
delse til strandsonen sør for Mekjarvik. Todnemva-
ren (75 moh.) er Randabergs høyeste punkt, og her 
er det flott utsikt.

Opplevelsesverdier gjennom kulturlandskap og 
utsikt, potensielt mange brukere og knapphet på 
tilgjengelige skog-/turområder i kommunen gjør at 

turvegtraséen med tilgrensende areal vurderes å ha 
middels verdi.

Todnem
Ved Todnem er det et mindre skogområde som 
delvis står i sammenheng med delområdet Tod-
nem–Randaberggeilen. Knapphet på denne type 
skogarealer gjør at verdien vurderes som liten til 
middels.

Strandsonen Harestadvika–Ladbergvika
Mellom Harestadvika og Ladbergvika er det en 
strekning med relativt intakt strandsone. På grunn 
av områdets avgrensede areal, barrierevirkning og 
forstyrrelser fra veg og industriområder, samt plan-
lagt omdisponering av arealene til industri/havn, 
vurderes området å ha liten verdi.

Kvitsøy
Grønningen
På sørlige del av øya Grønningen ved Ydstebøhavn 
er det tilrettelagt friområde med brygge for båtfa-
rende. Friområdet har gjestebrygge, og er tilrette-
lagt av Ryfylke friluftsråd med grill, bord og ben-
ker. Friområdet brukes en hel del av båtturister, og 
således også en viktig innfallsport til Kvitsøy. Om-
rådet vurderes å ha regional betydning, og middels 
til stor verdi.

Sandrenna
Området Sandrenna ligger mellom Ydstebøhavn, 
og ferjeleiet sør på Vollsøy. Her er det en vik med 
naken svabergstrand, til dels bratt på vestsida, og 
med fin sand-/grusbunn. Sandrenna er Kvitsøys 
viktigste badeplass. Området er sikret som friom-
råde, og Ryfylke friluftsråd har tilrettelagt med 
gjestebrygge, stupebrett, handikaptoalett, bålplass 
og turveg langs strandsonen. Tilretteleggingen har 
høy kvalitet og sikrer tilgjengelighet for de fleste 
brukergrupper. Området vurderes å ha regional 
betydning, og middels til stor verdi.

Skjærgården ved Ydstebøhavn
Øyene på sør-/østsiden av Ydstebøhavn ligger lunt 
og fint til, og er attraktive båtutfartsområder og tur-
områder når været gjør det mulig å ankre opp og gå 
i land. Området vurderes å ha regional betydning 
som friluftsområde, og har middels verdi.

Strandsonen Ydstebøhavn – Håland
Strandsonen på vestsiden av Kvitsøy er værhard og 
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lite tilgjengelig med båt. Det åpne havet som står 
inn fra vest gir stor opplevelsesverdi. Denne type 
kystområde har kvaliteter som er sjeldne i regional 
målestokk. Tursti fra Ydstebøhavn sikrer tilgjenge-
lighet. Området vurderes å ha middels verdi.

Turveg til steinkorset
Det er skiltet tursti fra Leiasundet ut til steinkorset 
sør på Krossøy. Turvegen til steinkorset går til et 
svært viktig målpunkt og vurderes å ha stor verdi.

Øvrige områder i strandsonen
Strandsoneområdene på nord- og østsiden av 
øya har ingen tilrettelagte ferdselsmuligheter, og 
innmark, beiteområder og gjerder begrenser ad-
komsten til strandsonen de fleste steder. Deler av 
strandsonen er preget av tekniske inngrep (bebyg-
gelse, brygger m.v). Områdene vurderes å ha liten 
verdi for friluftsliv.

Beiteområder og dyrket mark
Store deler av Kvitsøy er dyrket mark og beite-
områder. Disse er tilgjengelige til fots bare i vin-
terhalvåret, og områdene vurderes å ha liten verdi 
for friluftsliv.

Bokn
Arsvatnet
Arsvatnet er et populært fiskevann, hvor det fiskes 
ørret og enkelte ganger sjøørret. Ved vannet drives 
det jakt på rådyr og hjort, og terrenget brukes også 
til turgåing. Områdene vurderes å ha liten til mid-
dels verdi for friluftsliv.

Strandsonen langs E39
Strandsonen langs E39 fra ferjekaia mot nordøst 
har langstrakte, skrånende svaberg, med lynghei-
vegetasjon på innsiden. Delområdet er egnet til fis-
ke fra land, men har som følge av vegen liten opp-
levelsesverdi. Området vurderes å ha liten verdi 
for friluftsliv.

Landbruksområdene på Are
Kulturlandskapet på Are består i hovedsak av dyr-
ka mark, med noe innslag av beiteområder. En av 
gårdene på Are driver besøksgård i mindre måle-
stokk i sommersesongen. Området vurderes å ha 
liten verdi for friluftsliv.

Laksaberget
Pynten ved Laksaberget er i dag preget av ferje-

kaien med tilhørende molo. Moloen brukes noe 
til fiske. Området vurderes å ha liten verdi for fri-
luftsliv.

Strandsonen Laksaberget - Arsneset
Strandsonen fra Laksaberget til Arsneset ligger væ-
rutsatt til og har skrånende svaberg og kystlyng-
heivegetasjon. Aktuell bruk av områdene kan være 
turgåing, og fiske fra land. Delområdet er uten tek-
niske inngrep, men har begrenset bruksverdi. Om-
rådet vurderes å ha liten til middels verdi.

Skottehamn
Skottehamn er registrert som friluftsområde i Di-
rektoratet for naturforvaltning sin Naturbase, og er 
planlagt sikret som friluftsområde.

Delområdet har et skjærgårdspreg som er sjeldent i 
regional målestokk her i ytre del av Boknafjorden. 
Som båtutfartsområde har det derfor meget stor 
bruksverdi. Området vurderes å ha middels til stor 
verdi.

Strandsonen ved Vestre Arsvågen
Strandsonen ved Vestre Arsvågen er i likhet med 
Skottehamn registrert som friluftsområde i Na-
turbase, og er planlagt sikret som friluftsområde. 
Delområdet har i likhet med Skottehamn et skjær-
gårdspreg som er sjeldent i regional målestokk. 
Området har ikke samme særpreg og utsyn som 
Skottehamn på motsatt side, og heller ikke like 
gode solforhold. Som båtutfartsområde har det 
imidlertid stor bruksverdi, og totalt sett vurderes 
området å ha middels verdi.

5.5.5 Områdebeskrivelse - Ventilasjonstårn

Randaberg
Tungenes (inkl. Holmodden)
Området ved Tungenes er rikt på opplevelser, har 
storslagen natur og er en del av et nasjonalt viktig 
friluftsområde. Området har stor verdi.

Tungenes golfbane
I forhold til friluftsliv har en golfbane stor verdi for 
de som driver med golf, mens en slik bane begren-
ser muligheten til andre former for friluftsliv i om-
rådet. Den gis derfor middels verdi. 

Alstein
Det er ingen brygger eller kaier på Alstein. Atkom-
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sten er derfor vanskelig. Øya har heller ingen spe-
sielle friluftsverdier, og den er trolig bare sporadisk 
besøkt. Området vurderes å ha liten verdi for dette 
temaet.

Kvitsøy
Jartholmen
Strandsoneområdene på nord- og østsiden av 
Kvitsøy er mindre værutsatt enn vestsiden av øya, 
og dermed bedre egnet til for eksempel fiske. Det er 
imidlertid ingen tilrettelagte ferdselsmuligheter på 
Jartholmen, og holmen er heller ikke lett tilgjenge-
lig med båt. 

Området vurderes å ha liten verdi for dette temaet.

Bokn
Kråka
Kråka er en liten holme som ikke har verdi i for-
hold til dette temaet. 

5.5.6 Omfang og konsekvenser

Alternativ 0
0-alternativet er å beholde dagens veg og ferjesam-
band uten større endringer. 

Trafikken ved Harestad (ÅDT for E39 ved kryss Me-
kjarvikveien) er beregnet til å øke fra 8 500 i dag til 
om lag 15 750 kjt/døgn i 2034. Mellom Arsvågen og 
avkjøring til Kårstø tilsvarende trafikktall 3 000 kjt/
døgn i dagens situasjon og 5 770 i 2034. Beregnet 
ÅDT på ferjesambandet Mortavika–Arsvågen i 2034 

er 4 640 kjt/døgn.

Som følge av trafikkøkningen vil støy, luftforuren-
sing og barriereffekter øke noe i forhold til dagens 
situasjon. Barriereeffektene av vegen sør for Bokna-
fjorden er imidlertid så store allerede med dagens 
trafikk, at disse i liten grad vil endres.

Miljøbelastning

Støy i planområdet
Randaberg

Støyberegninger viser at alternativ 1, selv uten skjer-
ming, vil gi en bedre støysituasjon i planområdet enn 
alternativ 0. Dette skyldes at E39 i dette alterna tivet 
ligger tungt i terrenget. Alternativ 2 som har lengre 
strekning med veg i dagen, og ligger høyere i terren-
get, vil gi flere støyutsatte boliger enn alternativ 0.

Kvitsøy
Beregningene viser at alt 1a og 1b vil gi henholds-
vis én og fire boliger i gul sone. Alternativ 2 og 0 
har ingen boliger i gul sone.

Bokn
Beregningene viser at alternativ 0 har én bolig i gul 
sone, mens begge utbyggingsalternativene ikke gir 
boliger i gul sone.

Støy på tilgrensende vegnett
Økningen i støybelastning vil være mest markert 
fra Arsvågen og nordover til kryss ved rv. 47 T-for-
bindelsen. På eksisterende E39 over Rennesøy vil 
det bli redusert støy som følge av at gjennomgangs-
trafikken blir borte. De beregnede tallene er netto 
økning, som tar hensyn til at antall støyutsatte bo-
liger på strekningen fra Harestad til Mortavika re-
duseres.

Figur 5.27 viser antall støyutsatte bygninger i dag 
og i fremtiden (både med 0-alternativet og Rogfast). 
I rød sone skal i utgangspunktet ny støyfølsom be-
byggelse unngås. Den gule sonen er en vurderings-
sone, hvor ny støyfølsom bebyggelse kan tillates 
dersom det gjennomføres tilstrekkelig med avbøte-
nde tiltak. 

Luftforurensning
Influensområdet for E39 Rogfast ligger i et område 
med god utluftning og lave bakgrunnskonsentra
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Figur 5.26: Støyutsatte boliger på Harestad i 2034 (uten 
skjerming)
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sjoner av luftforurensing. Langs E39 
fra Tastatorget til Aksdal er det i da-
gens situasjon beregnet at to personer 
(1 boenhet) er utsatt for nivåer over 
SFTs anbefalte luftkvalitetskriterier 
for svevestøv PM10 og nitrogendioksid 
NO2. Det er ingen overskridelser av 
nasjonale mål for noen forurensnings-
parametre.

I alternativ 0 er det for år 2034 bereg-
net at antall personer utsatt for nivåer 
over luftkvalitetskriteriene for PM10 vil 
øke til 9 (fire boenheter). Luftkvalitets-
kriteriene for nitrogendioksid NO2 vil 
ikke overskrides.

Figur 5.28 Verdikart nærmiljø og friluftsliv Randaberg (Ill: Multiconsult)
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Figur 5.27 Støyutsatte boliger og fritidsboliger langs E39 med og uten Rogfast
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Ved utbygging av Rogfast er det for år 2034 bereg-
net at antall personer utsatt for nivåer over luftkva-
litetskriteriene for PM10 vil øke til 14 (seks boen-
heter). Heller ikke nå vil luftkvalitetskriteriene for 
nitrogendioksid NO2 overskrides.

Randaberg

Alternativ 1
Alternativ 1 gir noe økt miljøbelastning for boliger 
langs E39 ved Grødem, og inngrep nær boliger ved 
nytt kryss på Harestad. For øvrig har alternativet 
ubetydelige virkninger. Samlet konsekvensvurde-
ring er ubetydelig til liten negativ konsekvens 
(0/-).

Alternativ 2
Alternativ 2 gir noe økt miljøbelastning for boli-
ger langs E39 ved Grødem, og tunnelpåhugget 
ved Todnem gir inngrep like ved turområdet, noe 
som også medfører støybelastning i området ved 
Todnemvarden. Inngrepene rundt nytt kryss ved 
Harestad er noe mindre enn i alternativ 1, og gir 
små konsekvenser for boligene her. Samlet kon-
sekvensvurdering er ubetydelig til liten negativ 
konsekvens (0/-).

Massedeponi
Massedeponiet i Mekjarvik har ingen konsekvens 
(0) for nærmiljø og friluftsliv, siden arealene her er 
vedtatt omdisponert til industri/havn.

Ventilasjon
Alternativ Tungenes
Luftesjakten legges i et område med stor verdi i 
forhold til friluftsliv. Sjakten vil ikke sette begren-
singer for friluftslivet, og heller ikke ødelegge spe-
sielt viktige steder for friluftsliv. Konsekvensen 
vurderes som liten negativ (–).

Alternativ Holmodden
Plassering av ventilasjonstårn på Holmodden vil 
heller ikke komme i direkte konflikt med friluftsliv, 
men tårnet vil bli mye mer synlig og eksponert ute 
på odden enn alternativet som er lagt i beitet. Kon-
sekvensen vurderes som liten til middels negativ 
(–/– –).

Alternativ Tungenes golfbane
Ventilasjonstårnet legges i utkanten eller like uten-
for golfbanen. Konsekvensen vurderes som ingen 
til liten negativ (0/–).

Figur 5.29 Verdikart nærmiljø og friluftsliv Kvitsøy (Ill: Multiconsult)



konsekvensutredning for E39 Rogfast64

Alternativ Alstein
Det er ingen friluftsinteresser knyttet til Alstein. 
Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).

Kvitsøy

Alternativ 1a
Fastlandsforbindelse til Kvitsøy vil medvirke til å 
styrke grunnlaget for bosetting på Kvitsøy gjennom 
bedre muligheter for pendling og bruk av tjenester 
og kulturtilbud i andre, nærliggende kommuner. 
Samtidig er det risiko for at enkelte lokale tjenestetil-
bud kan få problemer som følge av økt konkurranse. 
Befolkningsvekst på Kvitsøy kan bidra til å styrke 
nærmiljøet, som for eksempel gjennom flere barn i 
skole og barnehage og bedre mulighetene for et mer 
mangfoldig fritidstilbud. Fastlandsforbindelsen vil 

trolig også bidra til mer turisme, og bedre tilgjenge-
lighet til turmålene på øya. 

På den negative siden vil økt trafikk kunne være 
negativt for nærmiljøet, spesielt i Ydstebøhavn. De 
positive virkningene vurderes imidlertid å være 
større enn de negative.

Alternativ 1a gir negative konsekvenser i form av 
inngrep ved Hestholmen og støy/forstyrrelser i om-
rådet ved kirken. Trafikken på fv. 551 forbi idretts-
huset vil øke. Dette vil gi større barrierevirkning 
mot idrettsplassen. Samlet vurderes alternativ 1a å 
gi ubetydelig til liten positiv konsekvens (0/+).

Alternativ 1b
Alternativ 1b skiller seg fra alternativ 1a gjennom 
på gi noe større inngrep i strandsonen. Forskjelle-

Figur 5.30 Verdikart nærmiljø og friluftsliv Bokn (Ill: Multiconsult)
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Samlet vurdering av konsekvenser

Delområde/
alternativ

Samlet 
konsekvens

Rangering

R
an

da
be

rg

Alternativ 1 0/- 1

Alternativ 2 0/- 2

Massedeponi 0

Ventilasjon 
Tungenes - 3

Ventilasjon 
Holmodden -/- - 4

Ventilasjon 
Tungenes golf 0/- 2

Ventilasjon Al-
stein 0 1

K
vi

ts
øy

Alternativ 1a 0/+ 2

Alternativ 1b 0/+ 3

Alternativ 2 + 1

Massedeponi 0/-

Ventilasjon 0

Bo
kn

Alternativ 1 0/- 2

Alternativ 2 0 1

Massedeponi 0

Ventilasjon 0

Tabell 5.16 Samlet vurdering av konsekvenser for nærmiljø 
og friluftsliv

5.5.7 Konsekvenser i anleggsperioden
Tiltaket vil gjennomgående ha små konflikter med 
nærmiljø og friluftsliv i anleggsfasen. Ved Harestad 
må det etableres midlertidige gang- og sykkelfor-
bindelser gjennom anleggsområdet.

Anleggsarbeidene vil kunne medføre noe støy for 
nærliggende støyfølsom bebyggelse ved Harestad 
og på Kvitsøy. Det forutsettes at det stilles støykrav 
i tråd med Miljøverndepartementets retningslinjer 
T-1442. 

5.5.8 Avbøtende tiltak
Det må i videre planarbeid gjøres mer detaljerte 
støyberegninger som grunnlag for å vurdere be-
hovet for tiltak nordover langs E39. Den store 
trafikkøkningen som Rogfast genererer tilsier at 
eventuelle tiltak på utsatte boliger langs E39 fra 
Arsvågen bør gjennomføres før anlegget åpner.

Det bør i reguleringsbestemmelsene stilles støykrav 
for anleggsarbeidene i tråd med anbefaling ene i 

ne i forhold til nærmiljø og friluftsliv er imidlertid 
små. Samlet vurderes alternativ 1b å gi ubetydelig 
til liten positiv konsekvens (0/+).

Alternativ 2
Alternativ 2 gir de samme positive virkningene som 
alternativ 1, men med små inngrep. Alternativet 
vurderes å gi liten positiv konsekvens (+).

Massedeponi
Massedeponiet ved Kråkøy berører i liten grad om-
råder som benyttes til friluftsliv, men innebærer et 
inngrep som er godt synlig fra nærområdene og fra 
sjøsiden. Deponiet vurderes å ha ubetydelig til li-
ten negativ konsekvens (0/-).

Ventilasjon
Jartholmen har ingen verdi for nærmiljø og frilufts-
liv, og et ventilasjonstårn vil ikke ha betydning for 
dette temaet. Konsekvensen vurderes som ubety-
delig (0).

Bokn

Alternativ 1
Alternativ 1 gir inngrep i strandsonen langs Arsvat-
net, og noe dårligere tilgjengelighet til strandsonen 
langs E39. Nærmiljøet mister servicetilbudet på 
ferje kaien. Samlet vurderes alternativet å ha ubety-
delig til liten negativ konsekvens (0/-).

Alternativ 2
Alternativ 2 gir noe dårligere tilgjengelighet til 
strandsonen langs E39, og nærmiljøet mister servi-
cetilbudet på ferjekaien. Samlet vurderes alternati-
vet å ha ingen/ubetydelig konsekvens (0).

Massedeponi
Utfyllingen ved Laksaberget vil utvide eksisterende 
molo betydelig og danne en stor flate. I forhold til 
eksisterende inngrepssituasjon vil endringene bety 
lite for bruken av området. Deponiet vurderes å ha 
ubetydelig konsekvens (0).

Ventilasjon
Kråka har ingen verdi for nærmiljø og friluftsliv, og 
et ventilasjonstårn vil ikke ha betydning for dette te-
maet. Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).
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gen også er et åpent landskap der dyrket mark og 
beite er omgitt av fjell i dagen med innslag av lyng 
og kratt. 

Tareskoger og skjellsand
Gjennom fylkesdelplanen for kystsonene i Rogaland 
er skjellsand- og stortareforekomster kartlagt som 
ressurser som kan utnyttes kommersielt. I Direkto-
ratet for naturforvaltnings (DN) håndbok nr. 13 er 
større tareskoger og skjellsandforekomster skilt ut 
som egne marine naturtyper med spesielle verdier. 
Fylkesdelplanen er derfor brukt til å vurdere marine 
verdier når det gjelder naturmiljø, selv om det ikke 
er foretatt biologiske undersøkelser. Taretråling og 
utvinning av skjellsand vil forringe de biologiske 
verdier kraftig. 

Tareskoger
Tareskog er sammenhengende grunne områder 
(ned til 20-25 meter) bevokst med stortare. Taresko-
gen har en vid utbredelse og står for en betydelig 
produksjon av organisk materiale, og har en grunn-
leggende betydning for det assosierte plante- og dy-
resamfunnet. Det er et yngle- og oppvekstområde, 
gjemmested og beiteplass for fisk. Bløtdyrene og 
krepsdyrene i tareskogen er viktige som næringsdyr 

Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. 

På Kvitsøy vil anleggsarbeid like ved kirke og kir-
kegård kunne kreve at det tas spesielle hensyn ved 
gravferder og andre støyfølsomme aktiviteter.

5.5.9 Oppfølgende undersøkelser
Et miljøprogram for videre prosjektering bør ut-
arbeides i forbindelse med reguleringsplan for 
prosjektet. Dette bør også omhandle nødvendige 
miljøtiltak på tilgrensende vegnett i tråd med gjel-
dende retningslinjer.

Det bør som en del av detaljplanleggingen også la-
ges et miljøoppfølgingsprogram for å ivareta kon-
sekvenser i anleggsfasen.

5.6 Naturmiljø

5.6.1 Registreringer og verdivurderinger
Det er stor variasjon mellom de ulike områdene. 
Randaberg er et typisk jordbrukslandskap med mye 
dyrket jord. Kvitsøy er et snaut åpent beitelandskap 
uten busker og trær med fjellknauser, mens Arsvå-

Figur 5.31 Registreringskart naturmiljø Randaberg (Ill: Multiconsult)
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for fisk, krabbe og hummer. Noen fuglearter benyt-
ter også tareskogen som matfat. Mangfoldet i sko-
gen er svært stort.

Skjellsand
Skjellsand er delvis nedbrutte kalkskall fra skjell 
og andre marine organismer. De viktigste organis-
mene i dannelsen av skjellsand er mollusker (skjell 
og snegler), rur, kråkeboller og kalkalger. Dannelse 
av skjellsand avhenger både av vekstbetingelser for 
kalkdannende organismer og avsetningsbetingelser 
etter at organismene er døde. 

Skjellsand er et habitat som ofte er rikt på bløtbunns-
fauna, og fungerer som gyte- og oppvekstområder 
for flere fiskearter. Større krepsdyr benytter skjell-
sandbankene til parringsplasser og ved skallskifte, 
i tillegg til at de finner matgrunnlag her. 

Randaberg
Omfattende dyrking har ført til at lite av det opp-
rinnelige naturmiljøet er inntakt innenfor influens-
området i Randaberg. Mesteparten av strandsonen 
mellom Mekjarvika og Harestadvika er også ut-
bygd. 

Gjennom naturtypekartlegging er det registrert fle-
re ulike naturtyper innenfor influensområdet.
 
Gjennom viltkartlegging er det også skilt ut egne 
områder. Randaberg har et 650 dekar stort område 
i kulturlandskapet som er et viktig beiteområde for 
rådyr. Viltområde Sandvika er et 1 790 dekar stort 
område som strekker seg fra Sandvika og nord-
over til Tungenes. Det er et beiteområde for ulike 
fugler. 

Andre viltområder utenfor influensområdet er stort 
sett beiteområde for rådyr og forskjellige områder 
som er viktig for fugl. 

I forbindelse med forrige konsekvensutredning ble 
det foretatt undersøkelser i de planlagte deponiom-
rådene ved dypvannskaia og på utsidenav moloen. 
Det ble ikke registrert viktige naturtyper, og tare-
skogen bar preg av å være angrepet av alger. Det 
friskeste området rent vegetasjonsmessig var ved 
eksisterende fylling langs kaien. 

I tillegg til vurdering av enkeltlokaliteter er det 
funnet grunnlag for å avgrense større områder 

der enkeltlokalitetene kan settes i en større sam-
menheng ut fra funksjon, beliggenhet og artsfore-
komster. Innenfor influensområdet skiller det seg 
ut seks slike områder, tre for vegalternativene og 
tre for ventilasjonsalternativene. 

Todneim
Grøntområde rundt Todneim er et beiteområde for 
rådyr, i tillegg til at det er flere registrerte naturty-
per her. Området gis middels verdi. 

Harestad
Kystlynghei og hagemark på Harestad skilles ut 
som et eget delområde med middels verdi. 

Ladbergvika
Mellom Ladbergvika og Harestadvika finnes res-
ter av kystlynghei. Området er vist som framtidig 
næringsområde i kommuneplanen for Randaberg. 
Hele dette området står derfor i fare for å bli ut-
bygd. Området er gitt middels verdi. Verdisettin-
gen er satt ut i fra dagens tilstand, og ikke mulig 
framtidig arealbruk. 

Tungenes (inkl. Holmodden)
Tungenes består for det meste av beiter og dyrket 
mark. I tillegg er det et strandområde, som er en 
del av Jærstrendene landskapsvernområde. Samlet 
er delområdet gitt middels verdi.

Tungenes golfbane
Selve golfbanen er opparbeidet med gress som 
skjøttes. Golfbanen gis middels verdi. 

Alstein
Alstein er en del av Jærstrendene landskapsvern-
område. Siden Alstein ligger innenfor et verneom-
råde og er inngrepsfritt, gis det stor verdi.

Andre arealer
Til tross for stor menneskelig påvirkning som opp-
dyrking, boligbygging og vegbygging er andre 
arealer gitt liten verdi siden områdene har en viss 
verdi for dyre- og plantelivet. Eksempelvis er hager 
viktig for ulike spurvefugler og pinnsvin. Område 
i sjøen er også gitt liten verdi. Det er ikke registrert 
spesielle verdier her, og strandsonene er mange 
steder sterkt påvirket av menneskelige inngrep. 

Kvitsøy
Kvitsøy består av en rekke skjær og småøyer. Det 
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er ingen naturlig skog på øya, men ett og annet tre 
finnes. Det foreligger spredde opplysninger om 
naturmiljøet på Kvitsøy. Nærmest hele arealet er 
benyttet til sauebeite og er/har vært gjødslet. Dette 
er gjort at det opprinnelige biologiske mangfoldet 
er sterkt påvirket. 

Det er få pattedyrarter på Kvitsøy, noe som er na-
turlig siden kommunen består av små øyer relativt 
langt fra fastlandet. 

De mange holmene og skjærene på Kvitsøy omgitt 
av næringsrike gruntvannsområder er grunnlag for 
et rikt fugleliv. 

Utenfor Kvitsøy er det store forekomster av både 
tareskoger og skjellsandområder. Det foregår noe 
taretråling, noe som påvirker denne naturtypen 
negativ med tanke på biologisk mangfold. 

Innenfor influensområde for ny veg er det skilt ut 
tre delområder med spesielle verdier. 

Skjellsand, Hestholmen-Leiaskjær
Mellom Krossøy/Hellesøy og Hestholmen er det et 
belte med skjellsand. Deler av forekomsten er usik-
ker, men alt gis middels verdi. 

Sauholmen–Hellesøy
Dette delområdet består av tre mindre områder 
som ligger ved Bøen og Sauholmen/Hellesøy, både 
på sjøen og i land. Området er et beiteområde for 
vade-, måke- og alkefugl. Samlet er delområdet gitt 
middels verdi. 

Kvitsøy kirke
Området rundt Kvitsøy kirke er et rasteområde for 
vade-, måke- og alkefugl. Det gis middels verdi. 

Kyrkjesundet
Kyrkjesundet opp til dagens veg er et beiteområde 
for andefugl og gråhegre. Det gis middels verdi. 

Andre arealer
Andre arealer er gitt liten verdi for tema natur-
miljø. Dette er relativt ordinære områder uten spe-
sielle verdier. Områdene har likevel en viss verdi 
for dyre- og plantelivet. Område i sjøen er også gitt 
liten verdi. 

Bokn
Planområdet er preget av landbruksdrift. Det meste 
av arealet er enten dyrket opp eller benyttes til bei-
ter. På noen bergknauser er det spredt forekomster 

Figur 5.32 Registreringskart naturmiljø Kvitsøy (Ill: Multiconsult)
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I Arsvågen er det skilt ut fem delområder som er 
verdisatt. 

Hegrelokalitet
Like sør for Arsvatnet hekker hegre i en liten gran-
skog. Lokaliteten er gitt middels verdi. 

Laksaberget
På Laksaberget ligger en liten rest med kystlyng-
hei. Den er gitt middels verdi. 

av kystlynghei, men det finnes ingen større sam-
menhengende områder. Det er innslag av plantet 
gran (edelgran). Men også nærmest vegetasjons-
løse flater med fjell. Flere menneskelig inngrep i 
form av ferjekai, molo og et massedeponi preger 
også området. 

I forbindelse med forrige konsekvensutredning 
ble det foretatt dykking ned til 20 meter i aktuelt 
deponiområde ved dagens masseutfylling. Det var 
ingen viktige naturtyper i området. 

Figur 5.33 Registreringskart naturmiljø Bokn (Ill: Multiconsult)
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sprekkesoner i fjellet kan likevel medføre drene-
ring. Videre geologiske undersøkelser vil gi svar på 
dette. Ekstra tetting kan bli nødvendig. 

Ny veg fører til at trafikken på dagens veg mot Me-
kjarvika avtar. Dette gir noe mindre belastning på 
kystlyngheia som er registrert mellom vegen og fjor-
den i Ladbergvika, men siden dagens veg beholdes 
har dette liten betydning. Deponering av masser i 
sjøen har et visst negativt omfang. 

Alternativet berører bare områder med liten verdi 
direkte. Omfanget er lite negativt.

Konsekvensen vurderes som ingen til liten nega-
tiv (0/–).

Alternativ 2
Alternativ 2 har en noe lengre dagsone enn alterna-
tiv 1, men ny veg følger samme korridor som da-
gens veg. Alternativet legges i tunnel like etter at 
det har kommet innenfor et beiteområde for rådyr 
som er gitt middels verdi. Utover dette er det ingen 
spesielle verdier som berøres. 

På samme måte som alternativ 1 er det positivt med 
mindre trafikkbelastning i forhold til Ladbergvika, 
mens massedeponeringen er negativt. Dette al-
ternativet medfører også en fare for drenering av 
dammer, men siden denne tunnelføringen ligger 
noe lenger øst enn alternativ 1, er faren for dette 
mindre. 

Alternativet berører bare områder med liten verdi 
direkte. Omfanget er lite negativt.

Konsekvensen vurderes som ingen til liten nega-
tiv (0/–).

Samlet sett bedømmes alternativ 1 å være noe be-
dre enn alternativ 2 grunnet lengre tunnelføring. 
Forskjellen i forhold til tema naturmiljø er imidler-
tid meget liten.

Massedeponi
Massedeponering i området Ladbergvika–Hare-
stadvika berører ingen spesielle biologiske verdier. 
Fylling i sjøen vil likevel påvirke det marine miljøet 
negativt, og vil øke utbyggingspresset i områet. 
Omfanget er lite negativt.

Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).

Arsvatnet
Det finnes ørret og ål i Arsvatnet. Tid om annet fan-
ges det også sjøørret. Arsvatnet gis liten til mid-
dels verdi.

Arsbekken
Arsbekken gis middels verdi grunnet forekomst 
av sjøørret og vandringsveg for ål. 

Solholmen
Det er ikke kjent noen spesielle verdier knyttet 
til sjøen i Arsvågen, bortsett fra en skjellsandfor-
ekomst. Den er trolig er forringet av dagens molo. 
Den gis middels verdi. 

Andre områder 
Ferjekaiområdet og det gamle massedeponiet rett 
sør for kaia er asfaltert, og har ingen verdi for dette 
temaet. De resterende arealene er stort sett beiter, 
dyrket jord og noe plantet skog. Restområdene gis 
liten verdi. 

Holmen Kråka er aktuell for plassering av ventila-
sjonstårn. Det er ingen kjente naturverdier knyttet 
til holmen. Kråka er et INON-område (inngrepsfri 
sone 2), den ligger 1-3 km fra tyngre tekniske inn-
grep. I henhold til metodikken i Håndbok 140 er 
alle inngrepsfrie områder i kategorien ”1-3 km fra 
nærmeste tekniske inngrep” gitt middels verdi.

5.6.2 Omfang og konsekvenser

Alternativ 0
0-alternativet er å beholde dagens veg uten større 
endringer. 0-alternativet er sammenligningsgrunn-
laget, og har pr. def. ingen konsekvenser. Dette 
gjelder for alle de tre delområdene. 

Randaberg

Alternativ 1
Alternativet er lagt gjennom kulturlandskapet på 
dyrket jord før det legges i lang tunnel til Arsvå-
gen. Det er ingen spesielle naturverdier som berø-
res, og alternativet ligger så langt fra de registrerte 
lokalitetene på Todneim at de ikke vil påvirkes 
negativt. Over tunnelsonen ligger det imidlertid 
et par dammer med naturverdier. I verste fall kan 
tunneldriving føre til at disse dreneres. Sjansen for 
at dette skal skje er liten siden begge dammene 
ligger et godt stykke fra tunnelen, men skråstilte 
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Samlet sett bedømmes alternativ 1 å være noe be-
dre enn alternativ 2 grunnet lengre tunnelføring. 
Forskjellen i forhold til tema naturmiljø er imidler-
tid meget liten.

Ventilasjon
Alternativ Tungenes
Luftesjakten er plassert i et storfebeite. Deler av bei-
tet er kartlagt som en egen naturtype med middels 
verdi (C-lokalitet). Tårnet blir også liggende i nær-
heten av Jærstrendene landskapsvernområde, men 
ikke innenfor vernegrensene. Luftforurensning fra 
tårnet bedømmes ikke å ha skadelig effekt på flora 
eller fauna. Deler av Jærstrendene er viktige fugle-
lokaliteter. Et tårn på tre meter vil ikke representere 
noen fare for fugle livet. Omfanget er lite til middels 
negativt.

Konsekvensen vurderes som liten til middels ne-
gativ (–/– –).

Alternativ Holmodden
Holmodden er et åpent beiteområde ned mot 
stranden. På selve lokaliseringsstedet er det ingen 
spesielle naturverdier, men en naturbeitemark må 
passeres og strandområdet er registrert som et vik-
tig område for fugl. Etablering av ventilasjonssjak-
ter vil være et nytt inngrep i Jærstrendene lands-
kapsvernområde. Selv om dette ikke nødvendigvis 
forringer de verdier som er grunnlag for vernet, er 
tiltaket i strid med verneforskriftene. Et slikt nytt 
inngrep i verneområdet bedømmes å ha middels 
til stort negativt omfang. 

Konsekvensen vurderes som stor negativ (– – –).

Figur 5.34 Verdikart naturmiljø Randaberg (Ill: Multiconsult)
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Alternativ Tungenes golfbane
Golfbanen har liten verdi for naturmiljøet. Som 
alternativ Tungenes ligger dette ventilasjonstårnet 
i nærheten av landskapsvernområdet, men det er 
ikke plassert innenfor vernegrensene. I tillegg lig-
ger det i nærheten av en kystlynghei lokalitet med 
middels verdi. Luftforurensning vil ikke skade 
naturverdiene. Alternativet berører områder med 
liten verdi direkte, men ligger i nærheten av områ-
der med større verdi. Omfanget bedømmes derfor 
å være lite til middels negativt.

Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).

Alternativ Alstein
På Alstein er det mulig å plassere de to tårnene 
så langt fra hverandre at høyden begrenses til tre 

meter. Med en god utforming vil ikke tårnene bli 
veldig markante i området. Vi definerer derfor ikke 
inngrepet å være en tyngre tekniske installasjon. 
Tiltaket gir derfor ikke et bortfall av et INON-områ-
de. To slike ventilasjonstårn vil heller ikke medføre 
negative konsekvenser for sjøfugl som oppholder 
seg på og ved øya. Etablering av ventilasjonssjakter 
vil imidlertid være et nytt inngrep i Jærstrendene 
landskapsvernområde, se vurderingene under 
Holmodden. Luftesjakta berører områder med stor 
verdi. Omfanget er middels til stort negativt.

Konsekvensen vurderes som stor negativ (– – –).

Figur 5.35 Verdikart naturmiljø Kvitsøy (Ill: Multiconsult)
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Kvitsøy

Alternativ 1a
I alternativ 1a kommer tunnelen ut i dagen på Kross-
øy. Hellesøy krysses, før bru over til selve Kvitsøy. 
Brua er lagt i et område som er viktig for sjøfugl 
(storskarv, kvinand og siland). Videre på land lig-
ger også et tilsvarende område. Areal inngrep og 
biltrafikk kan gi forstyrrelse på fugle livet. 

Ny veg vil føre til en generell trafikkøkning på 
Kvitsøy som vil ha en viss negativ effekt på dyre-
livet. 

Alternativet berører områder med liten og middels 
verdi. Omfanget er middels negativt.

Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).

Alternativ 1b
Alternativ b sammenfaller med alternativ a til og 
med Hellesøy. En mer sørlig føring til Langøy gir 
behov for lengre bru over et viktig område for 
fugl. Videre sørover er alternativet lagt på fyl-
ling i strandkanten i 240 meter. Denne føringen er 
uheldig for naturmiljøet. Strandsonen er viktig for 
mange arter, og vegfyllingen vil forringe dette om-
rådet. Fyllingen kan også ha betydning for vannut-
skiftningen og vannstrømmer i sundet som vil bli 
smalere enn i dag. Videre sørover krysses et beite-
område før ny veg legges ved dagens veg med fyl-
ling. Fyllingen må utvides, men siden det allerede 
er et inngrep i dette området bedømmes ikke det 
å ha negative konsekvenser. Dagens veg følges til 
krysset som fører opp til kirka, før alternativet leg-
ges i skråningen vest for kirka og kobles på dagens 
veg ved idrettsbanen som de andre alternativene. 
Denne føringen unngår direkte inngrep i området 
rundt kirken, som er registret som et viktig område 
for fugl (vade-, måke- og alkefugler). 

Ny veg vil føre til en generell trafikkøkning på 
Kvitsøy som vil ha en viss negativ effekt på dyre-
livet. 

Alternativet berører områder med liten og middels 
verdi. Omfanget er middels negativt.

Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).

Alternativ 2
Alternativ 2 har en meget kort dagsone, og kom-

mer ut av fjellet ved Kvitsøy kirke. Alternativet har 
ingen direkte innvirkning på naturmiljøet, men 
som for alternativ 1 kan økt trafikk gi negative ef-
fekter for naturmiljøet. Massedeponiet vil som for 
de andre alternativene berøre et skjellsandområde. 

Alternativet berører områder med liten og middels 
verdi. Omfanget er lite negativt.

Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).

Massedeponi
Massedeponiet legges over skjellsandforekomsten 
som strekker seg fra Kråkøya, forbi Hestholmen 
til Leiaskjær. Verdien av forekomsten i forhold til 
naturmiljø er usikker, men er her satt til middels. 
Et massedeponi vil ødelegge noe av skjellsandom-
rådet, men inngrepet er beskjedent i forhold til den 
samlede forekomsten. Omfanget er middels nega-
tivt. 
 
Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).

Ventilasjon
Det er ingen naturverdier knyttet til Jartholmen. 
Alternativet berører et område med liten verdi. 
Omfanget er lite negativt.

Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten 
negativ (0/–).

Bokn

Alternativ 1
Alternativ 1 kommer ut i dagen noe over 100 me-
ter fra en gråhegrekoloni. Den berøres altså ikke 
direkte, og avstanden er så stor at den ikke bedøm-
mes å bli negativt påvirket av biltrafikk. Den ligger 
uansett i kulturlandskapet, og fuglene er allerede 
tilpasset en viss grad av støy fra biler og land-
bruksmaskiner. Videre legges alternativet mot da-
gens veg, med fylling i Arsvatnet, hovedsakelig for 
å få plass til lokalveg mellom vannet og E39. Dette 
gir negative inngrep i strandsonen. En mye lengre 
strekning av bekken lukkes enn i dag. Det er viktig 
at det tilrettelegges for fiskevandring. 

Massedeponering utenfor moloen berører en skjell-
sandforekomst, men den er allerede så påvirket at 
det negative omfanget begrenses. 
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Figur 5.36 Verdikart naturmiljø Kvitsøy (Ill: Multiconsult)

Alternativet berører områder med liten og liten til 
middels verdi. Omfanget er middels negativt.

Konsekvensen vurderes som liten til middels ne-
gativ (–/– –).

Alternativ 2
Alternativet kommer ut i dagen ved ferjeleiet, og 
legges i skjæring ut til dagens veg og følger så den-
ne. Hegrekolonien passeres i god avstand (200 me-
ter). Som for alternativ 1 krysses utløpsbekken til 
Arsvatnet. Her må bru/kulvert utformes slik at fis-
kevandring opprettholdes. Arsvatnet berøres ikke 
av dette alternativet. 

Alternativet berører områder med liten verdi. Om-

fanget er lite negativt.

Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).

Massedeponi
Det er planlagt å deponere masser innenfor mo-
loen. Det ble gjort dykkerundersøkelser her i for-
bindelse med forrige konsekvensutredning, uten at 
spesielle verdier ble funnet. Dagens molo skjærer 
gjennom et skjellsandområde, og har dermed for-
ringet mulige verdier. En ytterligere deponering 
bedømmes ikke å ha vesentlige konsekvenser. Om-
fanget bedømmes lite negativt.
 
Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).
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Ventilasjon
Ventilasjonstårnet som etableres på Kråka er et stort 
inngrep på den lille holmen. Et tårn på 8–10 meter 
er så stort at det må defineres som et tyngre teknisk 
inngrep. I tillegg til at Kråka på vel fire dekar faller 
bort som et område med inngrepsfri natur, vil også 
de nærliggende holmene/øyene Bussholmane, Ter-
neskjer og Sauøya fall bort som INON-områder si-
den de ligger mindre enn en kilometer fra Kråka. 
Samlet sett gir sjakten et bortfall på inngrepsfrie 
områder på omtrent 70 dekar. 

De to tårnene vil også forringe holmen som fugle-
lokalitet. Luftesjakta berører områder med middels 
verdi. Omfanget er middels negativt.

Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).

Samlet vurdering av konsekvenser

Delområde/
alternativ

Omfang Konse-
kvens

Rang

R
an

da
be

rg

Alternativ 1 Lite negativt 0/- 1

Alternativ 2 Lite negativt 0/- 2

Massedeponi Lite negativt -

Ventilasjon 
Tungenes

Lite/middels 
negativt -/- - 2

Ventilasjon 
Holmodden

Middels/
stort negativt - - - 4

Ventilasjon 
Tungenes golf

Lite/middels 
negativt - 1

Ventilasjon 
Alstein

Middels/
stort negativt - - - 3

K
vi

ts
øy

Alternativ 1a Middels 
negativt -/- - 2

Alternativ 1b Middels 
negativt - - 3

Alternativ 2 Lite negativt 0/- 1

Massedeponi Middels 
negativt - -

Ventilasjon Lite negativt 0/-

Bo
kn

Alternativ 1 Middels 
negativt -/- - 2

Alternativ 2 Lite negativt - 1

Massedeponi Lite negativt -

Ventilasjon Middels 
negativt - -

Tabell 5.17 Samlet vurdering av konsekvenser for naturmiljø

5.6.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Det er ingen spesielle konsekvenser knyttet til an-
leggsperioden for dette prosjektet. 

5.6.4 Avbøtende tiltak
Behovet for tilstrekkelig tunneltetting for å forhin-
dre drenering av dammer på Randaberg vil avkla-
res etter geologiske undersøkelser. 

En justering av alternativ 1 i Arsvågen slik at ny 
veg blir liggende nærmere dagens vil forhindre 
inngrep i strandsonen. 

Kryssing av Arsbekken bør helst skje på bru uten 
direkte inngrep i bekken. Om det anlegges kulvert 
må den utformes på en måte som sikrer fiskevand-
ring.

5.6.5 Usikkerhet
Kartlegging av biologisk mangfold er alltid behef-
tet med usikkerhet. Det er nærmest umulig å fange 
opp alle arter i et område, og det vil derfor være en 
risiko for at sjeldne arter er oversett. Metodikken 
der det kartlegges naturtyper fanger opp denne 
usikkerheten siden den ikke krever at alle arter 
skal registreres. Kartleggingsenheten er naturtyper 
som er forholdsvis lett å identifisere ved spesielle 
karaktertrekk og -arter. Disse naturtypene har spe-
sielle kvaliteter, og kan derfor være leveområder 
for sjeldne arter. 

5.6.6 Oppfølgende undersøkelser
Det anses ikke å være nødvendig med oppfølgende 
undersøkelser for dette temaet. 

5.7 Naturressurser

5.7.1 Registreringer og verdivurderinger
Det er stor variasjon i de ulike områdene. Randa-
berg er et typisk jordbrukslandskap med mye dyr-
ket jord. Kvitsøy er et åpent beitelandskap med 
fjellknauser. Busker og trær finnes kun på skjerme-
de plasser. Arsvågen også er et åpent landskap der 
dyrket mark og beite er omgitt av fjell i dagen med 
innslag av lyng og kratt. 
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Figur 5.37 Registreringskart naturressurser Randaberg (Ill: Multiconsult)

Figur 5.38 Registreringskart naturressurser Kvitsøy (Ill: Multiconsult)
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Kvitsøy
Fiske og sjøfart har lange tradisjoner på Kvitsøy, 
men landbruk har også alltid vært en viktig levevei 
på øya både i kombinasjon med fiske og alene for 
noen bruk. 

Sau er det viktigste landbruksproduktet. Det salte 
kostholdet med beiteplanter som ofte blir over-
svømt av bølger eller sjøsprøyt og tang og tare gir 
en spesiell god smak på kjøttet. Det drives også 
melkeproduksjon på et bruk på Kvitsøy. 

Store deler av hovedøyene består av sauebeiter, 
men også mindre øyer og små holmer benyttes som 
beiter. I markslagsdata er det registrert vel 2 km2 
med gjødslet beite, men det reelle arealet med beite 
er større. 

Randaberg
Randaberg er en jordbrukskommune der hele 60 % 
av arealet er dyrket. Næringsrik berggrunn og gun-
stig klima gir gode forhold for jordbruk. 

Innenfor influensområdet i Randaberg er det en 
intensiv landbruksproduksjon, og arealene er full-
dyrket lettbrukt jord. Alle dyrkete arealer er gitt 
stor verdi. Beiteområder er gitt middels verdi. Det 
som finnes av skog er gitt liten verdi. Det er ingen 
spesielle naturressurser knyttet til sjøen og strand-
sonen. Disse områdene er derfor gitt liten verdi. 

På kaia i Mekjarvika er det gitt konsesjon til et land-
anlegg for fiskeoppdrett. Ellers er det ingen marine 
ressurser i området. 

Figur 5.39 Registreringskart naturressurser Bokn (Ill: Multiconsult)
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På Kvitsøy er det gitt åtte konsesjoner for akvakul-
tur. Det er hovedsakelig dyrking av kamskjell og 
hummer.

Det finnes skjellsandområder rundt alle øyene som 
utgjør Kvitsøy. Storetareområdene har også stor ut-
strekning. 

I dag har reiseliv tilknyttet fiske en viss betydning 
på øya. Kvitsøy Rorbuferie leier ut rorbuer, hoved-
sakelig til tyske turister. 

Beitearealer og dyrket mark på Kvitsøy har stor 
sårbarhet. Det er ingen mulighet for nydyrking el-
ler å ta i bruk andre området til landbruksproduk-
sjon. Produksjonen er også tilpasset de naturgitte 
forholdene. Dyrket jord er gitt stor verdi, mens 
beiter er gitt middels verdi. Noen mindre områder 
er registrert som fjell i dagen og grunnlendt mark. 
Disse er gitt liten verdi. 

Skjellsandforekomstene er gitt middels verdi, det 
samme er tareområdene. Taretråling foregår, men 
skjellsandforekomstene blir ikke utnyttet pr. i dag. 
Andre områder i sjøen har liten verdi.

Bokn
Bokn er som Randaberg og Kvitsøy en liten kom-
mune når det gjelder areal. Tradisjonelt har jord-
bruk og fiske vært de viktigste næringsvegene. 

I Arsvågen drives det jordbruk. Den dyrkede jorden 
benyttes hovedsakelig til produksjon av gress, og 
områdene rundt er sauebeiter. Storfe finnes også. 
En gård driver med gårdsturisme/besøksgård, og 
har mange forskjellige husdyr. 

Det er en stor sammenhengende skjellsandfore-
komst i Arsvågen. 

Det sentrale landbruksarealet er slått sammen og 
gitt middels til stor verdi. Innenfor dette området er 
det i hovedsak dyrket jord og gjødslet beite. Uten-
for dette ”sentrale” området er det et par områder 
med gjødslet beite som er gitt liten til middels ver-
di. Resterende arealer innefor influensområder er 
stort sett grunnlendt mark og fjell i dagen. Alt dette 
er beiteareal, og er gitt liten verdi. Skjellsandfor-
ekomsten er gitt middels verdi. Arsvatnet og andre 
områder i sjøen er gitt liten verdi. 

5.7.2 Omfang og konsekvenser

Alternativ 0
0-alternativet er å beholde dagens veg uten større 
endringer. 0-alternativet er sammenligningsgrunn-
laget, og har pr. definisjon ingen konsekvenser.

Randaberg

Arealbeslag
Arealet for de to ulike alternativene er gitt i tabell 
5.18. Fulldyrket jord dominerer.  
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Alt. 1 26 - - 2 28

Alt. 2 45 2 6 17 70

Tabell 5.18 Arealbeslag i dekar av de to alternativene på Ha-
restad

Alternativ 1
Mellom Torvmyrveien og Harestadveien beslagleg-
ges dyrket jord tilhørende 48/811 og 49/16 og 49/12. 
På Kjelvå (49/12) deler ny veg et jorde, og flere av 
husene på bruket må innløses. Ny veg vil også ha 
nærføring til 49/47 og 49/16. 

Videre legges alternativet i tunnel, og det har ingen 
videre negative konsekvenser for landbruk.
 
Tiltaket beslaglegger dyrket jord. Omfanget be-
dømmes å være middels negativt. 

Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).

Alternativ 2
Dyrket jord langs dagens veg tilhørende 48/811, 
49/16 og 49/12 beslaglegges. Nord for Harestad-
krysset dreier alternativet litt vestover og deler 
jorder tilhørende 49/20, 50/2, 50/1 og 50/4. Samlet 
arealbeslag av fulldyrket lettbrukt jord er på ca. 
45 dekar. Alternativet fører til at det blir liggende 
en stripe med dyrket jord på ca. 10 dekar mellom 
ny veg og Mekjarvikveien. Dette arealet vil bli mer 
tungdrevet, og vil muligens falle ut av produksjon. 
Dette er ikke tatt med i arealbeslaget. 

Videre er alternativet lagt i tunnel og berører ingen 
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verdier. I motsetning til alternativ 1 fører ikke al-
ternativ 2 til at bygninger må innløses, og det har 
heller ikke den samme grad av nærføring. På den 
andre siden har det et større beslag av fulldyrket 
jord. Samlet sett bedømmes derfor alternativene å 
ha det samme omfanget, middels negativt.

Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).

Massedeponi
Massedeponering i Mekjarvika påvirker ingen na-
turressurser direkte. Finstoff fra massene vil raskt 
fnokkulere, og ikke bidra vesentlig til partikkelinn-
holdet i sjøen. Utfyllingen vil trolig benyttes til in-
dustrietablering. Omfanget vurderes som intet. 

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).

Ventilasjon
Alternativ Tungenes
På Tungeneset legges ventilasjonstårnet i et beite-
område. Tårn og atkomstveg vil ta noe arealbeslag i 
denne ressursen. Beite kan imidlertid benyttes som 
før, og inngrepet vil ikke ha noen særlig praktisk 
betydning for beitebruken. Alternativet berører 
områder med liten verdi direkte. Omfanget er lite 
negativt.

Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).

Alternativ Holmodden
Ventilasjonssjakt med atkomstveg ute på Holmod-
den fører til beslag av dyrket jord og beite. Besla-
get vil være forholdsvis lite, og vil derfor ha liten 
betydning for driften. Beslag av dyrket jord er like 
fullt i strid med jordvernet, og gjør plasseringen 
noe konfliktfylt. Alternativet berører områder med 

Figur 5.40 Verdikart naturressurser Randaberg (Ill: Multiconsult)
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middels verdi direkte. Omfanget er lite til middels 
negativt.

Konsekvensen vurderes som liten til middels ne-
gativ (–/– –).

Alternativ Tungenes golfbane
Golfbanen har ingen verdi som naturressurs. Om-
fanget er intet. Konsekvensen vurderes som ube-
tydelig (0).

Alternativ Alstein
Alstein har ingen verdi som naturressurs. Omfan-
get er intet. Konsekvensen vurderes som ubetyde-
lig (0).

Kvitsøy

Fastlandsforbindelse
Fastlandsforbindelse vil utvilsomt være en fordel 
for primærnæringen på Kvitsøy. Transport av varer 
og tjenester vil bli langt mer effektivt og gå raskere 
uten ferjeavhengighet. Det vil også bli lettere å få 
reservedeler, veterinær og annet fagpersonell fra 
fastlandet. 

Det er vanskelig å anslå hvilken betydning fast-
landsforbindelse vil ha for fisketurisme. Atkomsten 
til øya blir lettere, noe som kan gjøre det enklere for 
turister å oppsøke stedet. Utleie av rorbuer er imid-
lertid knyttet til forhåndsbestillinger, og turistene 
har planlagt turen i god tid. En ferjetur er neppe et 
hinder for dette, kanskje heller en opplevelse. 
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Fastlandsforbindelsen gir mer trafikk, og det kan 
tenkes at ro og fravær av store trafikkmengder er 
kvaliteter ved Kvitsøy som gjør området attraktivt 
for fisketurister. I et framtidsperspektiv vil dette 
trolig bli mer og mer viktig for en større gruppe 
turister. 

Arealbeslag
Arealbeslaget til de tre alternativene fordelt på 
markslag er vist i tabell 5.19. De to variantene av 
alternativ 1 har de lengste dagsonene, og har følge-
lig størst beslag. 

Fulldyrket jord Beite SUM

Alt. 1a 5,9 14,1 20,0

Alt. 1b 5,2 12,6 17,8

Alt. 2 3,6 0,6 4,2

Tabell 5.19 Arealbeslag i dekar av de tre alternativene på 
Kvitsøy

Alternativ 1a
Alternativet kommer ut i dagen nord på Krossøy, 
og berører så vidt litt dyrket jord og et beite tilhø-
rende 15/5,9. Videre på fylling over til Hellesøy. I 
dette området er det gitt en akvakulturkonsesjon 
(havbeite for kamskjell). En vegfylling her vil ha li-
ten betydning for muligheten til å drive med kam-
skjell i området. Over Hellesøy er alternativet i sin 
helhet lagt på sauebeite (15/3). Sundet krysses på 
en 70 meter lang bru. Alternativet går videre sør-
vestover på beiter (16/1 og 16/5). Rett sør for vågen 
legges alternativet på dyrket jord tilhørende 16/4. 
Dagens veg krysses og alternativet tar videre areal-
beslag i dyrket jord (16/3 og 17/49) rett ved Kvitsøy 
kirke før alternativet knyttes til dagens veg ved 
idrettsplassen. Alt beslaget av dyrket jord skjer ved 
eiendomsgrenser, slik at ny veg ikke vil splitte tei-
ger med dyrket jord. Beiter blir imidlertid splittet, 
og ny veg fører til behov for inngjerding. Samlet 
arealbeslag av dyrket jord er beregnet til omtrent 
6 dekar. 

Alternativet tar beslag i dyrket jord og beiter, mens 
på den andre siden vil fastlandsforbindelse være en 
fordel for primærnæringen. Arealbeslaget gjør like-
vel at omfanget bedømmes å være lite negativt.

Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).

Alternativ 1b
Varianten samfaller med 1a til Hellesøy før bru 
over sundet til Langøy, der arealer tilhørende 15/5,9 
beslaglegges. Føring i strandkanten og ut i strand-
sonen skåner arealer på land, og berører ingen vik-
tig ressurser i sjøen. Noe beitearealer går imidlertid 
tapt. Videre føring langs dagens veg over til selve 
Kvitsøy skåner jordbruks arealer. Her vil noen bei-
tearealer ved dagens veg tilhørende 16/5 beslagleg-
ges. Ved kirken er b-alternativet igjen identisk med 
a-alternativet, og tar arealbeslag i dyrket jord.

Alternativet tar beslag i dyrket jord og beiter, mens 
på den andre siden vil fastlandsforbindelse være en 
fordel for primærnæringen. Areal beslaget gjør like-
vel at omfanget bedømmes å være lite negativt.

Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).

Alternativ 2
Alternativet har lang tunnelføring og kommer ut i 
dagen ved Kvitsøy kirke. Som alternativ 1 beslag-
legges dyrket jord tilhørende 16/3 og 17/49 før al-
ternativet knyttes til dagens veg ved idrettsplassen. 
Bortsett fra dette har alternativet ikke arealbeslag. 

Alternativet beslaglegger noe dyrket jord med stor 
verdi. Omfanget bedømmes å være intet til lite ne-
gativt. 

Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten 
negativ (0/–).

Massedeponi
Massedeponi på Kvitsøy er ikke planlagt i detalj. 
Det mest aktuelle områdene er utfylling ut fra 
Krossøy mot Jartholmen og Kråkøy. Et slikt deponi 
vil ha et areal på ca. 200 dekar om en ønsker å fylle 
over havnivå. Hva dette arealet i så fall skal brukes 
til er ikke avgjort, men det kan være aktuelt med 
ulik industrivirksomhet. Deponiet kan på sikt også 
utvikle seg til beiteareal.

Massedeponiet er lagt over en skjellsandforekomst 
og i et område med oppdrettskonsesjon (havbeite 
kamskjell). Det er ingen utnytting av skjellsandres-
sursen eller oppdrettsvirksomhet i dag. Omtrent 
40 dekar av skjellsandforekomsten beslaglegges. I 
forhold til samlet areal med skjellsand i området er 
dette så lite at betydningen er liten. 
 
Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).



konsekvensutredning for E39 Rogfast82

Ventilasjon
Det er ingen naturressurser knyttet til Jartholmen. 
Omfanget er intet. Konsekvensen vurderes som 
ubetydelig (0).

Bokn

Arealbeslag
De to alternativene har korte dagsoner på Arsvå-
gen, men noe dyrket mark og beite beslaglegges 
likevel, se tabell 5.20. Markslagskategorien fjell er 
noe unøyaktig. Mye av det som er registrert som 
fjell er grunnlendt mark som har blitt benyttet til 
beite. Dette gjelder spesielt for alternativ 2. 
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Alt. 1 2,6 7,3 5,6 3,5 19

Alt. 2 - 4,0 4,1 17,7 25,8

Tabell 5.20 Arealbeslag Arsvågen (dekar)

Alternativ 1
Alternativet kommer ut i dagen i et område med 
dyrket mark tilhørende 16/4. Videre følges lokalveg 
før tilkobling til dagens veg. Breddeutvidelse fører 
til noe arealbeslag. 

Ny veg kan gi visse ulemper i forhold til beiter, og 
det er nødvendig med inngjerding. 

Ny veg ligger så langt fra besøksgården at den ikke 

Figur 5.42 Verdikart naturressurser Bokn (Ill: Multiconsult)
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vil påvirke den negativt. 

Beslag av noe dyrket mark og beite, samt påvirk-
ning av skjellsandforekomsten gjør at omfanget be-
dømmes å være lite negativt. 

Konsekvensen vurderes som liten negativ (-).

Alternativ 2
Alternativ 2 kommer ut i dagen rett nord for ferje-
leiet på eiendom 16/2. Et lite skogholt beslaglegges. 
Videre går noe beiteareal tilhørende 16/4 tapt. Vide-
re nordover er alternativet stor sett lagt på fjell som 
har liten betydning som naturressurs. 

I forhold til naturressurser bedømmes dette alter-
nativet å ha litt mindre negativt omfang enn alter-
nativ 1 siden det ikke tar beslag i dyrket jord, og 
har mindre beslag av beiteareal. 

Ny veg ligger så langt fra besøksgården at den ikke 
vil påvirke den negativt. 

Omfanget bedømmes å være lite til intet. 

Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten 
(0/-).

Massedeponi
Det er planlagt å deponere masser i sjøen ved mo-
loen. Moloen deler i dag et skjellsandområde. De-
poneringen vil gi ytterlige beslag i lokaliteten, men 
i forhold til den samlede ressursen er dette så lite 
at det ikke kan vektlegges. Dagens molo har også 
trolig ført til så endrede forhold i lokaliteten at ny-
danningen av skjellsand har opphørt. 

Omfanget bedømmes å være lite til intet. 

Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten 
(0/-).

Ventilasjon
Det er ingen naturressurser knyttet til Kråka. Stor-
tareforekomsten rundt øya berøres ikke av tiltaket. 
Omfanget er intet.

Konsekvensen vurderes som ubetydelig (0).

Samlet vurdering av konsekvenser
En oppsummering og sammenstilling av omfang 

og konsekvenser er gitt i tabell 5.21. Samlet sett har 
Rogfast begrensede negative konsekvenser for na-
turmiljøet. Det er heller ikke store forskjeller mel-
lom alternativene. 

Delområde/
alternativ

Omfang Konse-
kvens

Rang

R
an

da
be

rg

Alternativ 1 Middels 
negativt - - 1

Alternativ 2 Middels 
negativt - - 2

Massedeponi Intet 0

Ventilasjon 
Tungenes

Lite 
negativt - 3

Ventilasjon 
Holmodden

Lite/middels 
negativt -/- - 4

Ventilasjon 
Tungenes golf Intet 0 2

Ventilasjon 
Alstein Intet 0 1

K
vi

ts
øy

Alternativ 1a Lite 
negativt - 3

Alternativ 1b Lite 
negativt - 2

Alternativ 2 Intet/lite 
negativt 0/- 1

Massedeponi Lite 
negativt -

Ventilasjon Intet 0

Bo
kn

Alternativ 1 Lite 
negativt - 2

Alternativ 2 Intet/lite 
negativt 0/- 1

Massedeponi Intet/lite 
negativt 0/-

Ventilasjon Intet 0
Tabell 5.21 Samlet vurdering av konsekvenser for naturres-
surser

5.7.4 Konsekvenser i anleggsperioden
Det er ikke knyttet spesiell konsekvenser til an-
leggsperioden for dette temaet. 

5.7.5 Avbøtende tiltak
Et aktuelt avbøtende tiltak er revegetering av mid-
lertidige anleggsveger, deponier og andre områder 
som er blitt påvirket i anleggsfasen viktig. 
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5.7.6 Oppfølgende undersøkelser
Det anses ikke nødvendig med spesielle oppføl-
gende undersøkelser i forhold til dette temaet. 

Nøyaktige arealberegninger vil bli gjort som en del 
av grunnervervet, og hver enkelt eiendom blir da 
vurdert.

5.8 Kulturmiljø

5.8.1 Registreringer og verdivurderinger

Randaberg
Randaberg antas å være et av de første stedene i 
Norge med fast bosetning etter at isen smeltet. Den 
gangen lå dette området ca. 25 m lavere enn i dag, 
og artet seg trolig som en samling øyer. Totalt sett 
utgjør de mange og forskjellige fornminnene fra 
området et meget interessant kulturmiljø med stor 
tidsdybde. Dette kommer i tillegg til at disse i dag 
kan oppleves i sitt opprinnelige landskap og for-
stås på denne bakgrunnen. 

Naust mot Byfjorden
Ned mot Byfjorden i Ladbergvika ligger en naust-
tuft. Den fremtrer som en inngravning i bakken fra 
nord mot sør, og ligger i et fuktig, nesten myrlendt 
terreng med vid utsikt mot nord og øst. 

Kulturminnet er et vanlig forkommende enkelt-
objekt i regionen, men som fortsatt inngår i en 
opprinnelig kontekst. Deler av området lagt ut til 
framtidig næringsvirksomhet. Verdien på området 
vurderes som liten siden planlagt arealbruk inngår 
i alternativ 0.

Rennfast
Veganlegget Rennfast er foreslått vernet i Nasjonal 
verneplan for veger, bruer og vegrelaterte kultur-
minne. Tunnelpåhugget for den undersjøiske By-
fjordtunnelen ligger innenfor influensområdet. 
Anlegget er representativt for epoken og gis stor 
verdi. 

Todnem og helleristinger
Ved gården Todnem er det lokalisert to gravhau-
ger, en gravrøys og en nausttuft. På tunet ligger 
et Jærhus oppført i 1835. Noe lenger vest finner vi 
helleristninger fra bronsealderen. Innenfor områ-
det er det ved Tuptene lokalisert tre hustufter fra 

jernalderen. 

Kulturmiljøet er representativt for epoken, og inn-
går i et miljø med tidsdybde representert fra bron-
sealder og fram til i dag. Bygningsmiljøet består 
av enkelte objekter som er typiske for regionen, og 
hvor tunformen er bevart. Området har middels til 
stor verdi.

Tungenes (inkl. Holmodden)
Tungenes fyr ble første gang etablert i 1828 av Sta-
vanger Havnekommisjon. I takt med tiden ble fyret 
oppgradert flere ganger, fra å være et primitivt fyr 
med talglys og tranlamper til elektrisk drevet med 
linse av 4. orden. Flere utbygginger ble foretatt på 
1900-tallet, og hele anlegget består i dag av fire byg-
ninger: fyret, uthuset og to bolighus for fyrmester 
og fyrvoktere. Den landbaserte delen av fyret ble 
tatt ut av drift i 1984. I dag er det erstattet av ei lykt, 
som ligger på holmen “Bragen”, rett ut for neset. 

Miljøet omfatter hele Tungenes inkludert Tunge-
vika og Holmvika. Tungenes fyr er fredet etter lov 
om kulturminner 1998.

I varierende avstand (50-280 meter) fra luftesjakta 
ligger fire gravrøyser og en rundhaug. Det er også 
noen SEFRAK-registrerte bygninger i området. 

Området har stor verdi.

Tungenes golfbane
I området på og rundt golfbanen er det flere forn-
minner i området. Ellers har dette området liten 
verdi i forhold til kulturmiljø.

Området har liten verdi.

Kvitsøy
Kvitsøy er et småkupert og åpent øylandskap, ty-
delig preget av nærheten til havet. I tidlig steinal-
der lå strandlinja trolig rundt 10 meter høyere enn 
i dag, noe som betyr at det den gang ikke var noen 
egentlig øygruppe, men en samling større og min-
dre holmer. Det er ikke funnet boplasser fra stein-
alderen på Kvitsøy, men enkeltfunn viser i det min-
ste at det har vært folk der. Fra jernalderen finnes 
det synlige bevis for bosetting på øyene. 

Kvitsøy kan oppleves som et stort sammenhengen-
de kulturmiljø. Det er allikevel delt opp i mindre 
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Figur 5.43 Registreringskart kulturmiljø Randaberg (Ill: Multiconsult)

Figur 5.44 Registreringskart kulturmiljø Kvitsøy (Ill: Multiconsult)
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Figur 5.45 Registreringskart kulturmiljø Bokn (Ill: Multiconsult)

naturlige enheter her. 

Nordbø
Kulturmiljøet består av gårdsmiljøet på Nordbø og 
gammelt beitelandskap med bauta i sør. En auto-
matisk fredet bauta inngår også i miljøet. Gårds-
miljøet er et eksempel på to hovedmønstre innen 
bebyggelse på Kvitsøy. Gårdsbebyggelsen er plas-
sert på de indre deler av øyene, og var mer knyt-
tet mot jordbruket; utmark og beiteområder enn 
bebyggelsen langs sjøen, som var mer knyttet opp 
mot sjøbruket. 

Miljøet ligger i opprinnelig kontekst, om enn noe 
brutt. Miljøet er vanlig forekommende i regionen, 
og gis liten til middels verdi.

Kvitsøy skole
Skolebygningen slik den er i dag ble bygget i to 

etapper: Den første delen sto ferdig i 1952, mens den 
andre delen ble bygget i 1967. Verdien er liten. 

Kvitsøy kirke
Sentralt beliggende på et av Kvitsøys høyeste punkt 
ligger Kvitsøy kirke. Omringet av beitemarker har 
kirken og kirkegården en verdig plassering med 
vidt utsyn og er et naturlig fokuspunkt for hele øy-
gruppa. Kirka stod ferdig ca. 1620, og avløste St. 
Clementskirka fra middelalderen. 

Kvitsøy kirke er et sted det knytter seg tro og tradi-
sjon til. Den har arkitektoniske kvaliteter, og er et 
automatisk fredet kulturminne. Verdien er stor. 

Leiasundet med jernaldergård på Hellesøy og 
Steinkors og kirkeruin på Krossøy
Jernaldergården sør på Hellesøy ligger i et småku-
pert kulturbeite med grasskledde knauser. Den er 
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et spesielt godt eksempel fra epoken, og ligger i sin 
opprinnelige og svært viktige kontekst.

Leiasundet utgjør et sjøbruksmiljø med stort sær-
preg. Sjøhus, buer og naust ligger i strandkanten, 
og 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 bygnin-
ger. Karakteristisk er den utstrakte bruk av lapp-
skifer på taket. 

Sør for bygningsmiljøet i Leiasundet finner vi Kvits-
øys eldste og mest markante monument, steinkor-
set. Det er mest sannsynlig fra vikingtiden. Noen 
hundre meter nord for steinkorset ligger ruinen av 
middelalderkirken St. Clemens, antakelig oppført 
i første halvdel av 1100-tallet. Delområdet har stor 
verdi.  

Kråkøy–Hestholmen
Midt på Kråkøy er det lokalisert et felt med 8-10 
rydningsrøyser. Røysene er uregelmessige og til 
dels noe utflytende. Nord for røysene er det en 
jordblandet rundrøys. 

På Kråkøy og Hestholmen ligger de seks radiomas-
tene som utgjør Kvitsøysenderen. Senderne fortel-
ler om ny og utradisjonell aktivitet på øya, og er et 
tegn i tiden for tilpasning. 

Fornminnene på Kråkøy er vanlig forekommende 
enkeltobjekter og er lokalisert i et miljø som er 
forandret fra opprinnelig kontekst. Miljøet med 
Kvitsøysenderen er representativt for epoken, men 
eneste i sitt slag på Kvitsøy. Verdien er vurdert som 
liten til middels.

Bokn
Området omkring planlagte tunnelpåhugg og veg-
trasé er preget av det allerede bestående ferjeleiet 
i Arsvågen med tilhørende anlegg. I forbindelse 
med etablering av ferjeleiet i Arsvågen på slutten 
av 1980-tallet ble det foretatt utgravinger av fem 
gravrøyser som ble berørt av anlegget. I planområ-
det er det definert det tre kultur miljøer:

Are
Kulturmiljøet utgjøres av gårdene Vallberg og Are. 
Gårdsmiljøet på Vallberg framstår som nedslitt og 

preget av dårlig vedlikehold. Det eldre vånings-
huset har riktignok mange originale detaljer, men 
framstår som umulig å rehabilitere. Kulturland-
skapet i form av beiteområder er i drift, om enn 
dårlig vedlikeholdt og forsøplet. Gårdsmiljøet på 
Are ser ut til å være i full drift, hvor bygningene 
er velholdte og kulturlandskapet med jordbruk og 
beitelandskap er i bruk. Kulturmiljøet inkluderer 
tidligere gårdsbruk ved sjøen som er omgjort til 
gårdsturisme sørvest i området.

Kulturmiljøet er vanlig forekommende, og ligger 
i opprinnelig kontekst. Bygningene har begrenset 
kulturhistorisk verdi. Verdien er liten til middels. 

Rundrøys sør for ferjeleie
Kulturmiljøet består av en rundrøys sør for ferje-
leiet. Rundrøysa ble undersøkt av Arkeologisk mu-
seum i Stavanger på slutten av 1980-tallet, og ble 
da restaurert og bevart. 

Rundrøysa er vanlig forekommende, og sammen-
hengen er brutt som følge av utbygging av ferje-
leie. Miljøet har liten verdi.

Gravfelt og steinlegging
Nord i planområdet mellom E39 og fjorden er det 
lokalisert et felt med tre gravhauger og en steinleg-
ging noe lenger nord. Fornminnene er automatisk 
fredet etter kulturminneloven. 

Fornminnene er representative for epoken, og inn-
går i en sammenheng med landskapet. Verdien er 
middels.

5.8.2 Omfang og konsekvenser

Alternativ 0
0-alternativet er å beholde dagens veg uten større 
endringer. 0-alternativet er sammenligningsgrunn-
laget, og har pr. definisjon ingen konsekvenser.

Randaberg

Alternativ 1
Alternativ 1 har en meget kort dagsone, og berører 
ingen av de definerte kulturmiljøene, og vil ikke 
endre kulturmiljøenes lesbarhet eller historiske 
sammenheng. Ny veg vil bli synlig fra kulturmil-
jøet Todnem, men det har bare et begrenset nega-
tivt omfang. 
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Tiltaket har intet til lite negativt omfang på kul-
turmiljøet. 

Konsekvensen er ubetydelig til liten negativ (0/–).

Alternativ 2
Alternativ 2 har en lengre dagsone enn alternativ 1, 
men berører likevel ingen av kulturmiljøene direk-
te. Det har imidlertid vegføring innover i området 
for definert som langsiktig grense mot landbruk, 
og vil derfor bryte kulturlandskapet miljøet Tod-
nem ligger i. Det åpne jordbrukslandskapet anses 
som viktig for opplevelsen og lesbarheten av mil-
jøet. Massedeponiet tilsvarer alternativ 1. 

Alternativet har lite til middels negativt omfang 

på kulturmiljøet.
Konsekvensen er liten negativ (–).

Massedeponi
Massedeponiet legges i sjøen rett utenfor kultur-
miljøet med naustuft ut mot Byfjorden. Det vil 
ødelegge den historiske sammenhengen mellom 
naustufta og sjøen. Den planlagte etableringen av 
næringsområde som ligger i kommuneplanen vil 
også være et negativt inngrep i forhold til kultur-
miljøet. 

Miljøet har liten verdi. Tiltaket vurderes å ha lite til 
middels negativt omfang.

Konsekvensen er liten negativ (–). 

Figur 5.46 Verdikart kulturmiljø Randaberg (Ill: Multiconsult)
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Ventilasjon
Alternativ Tungenes
Ventilasjonstårnet legges i et kulturmiljø med stor 
verdi. Fyrstasjonen er det viktigste, men det er 
også flere gravhauger i området. Tiltaket er ikke et 
direkte inngrep, men vil være et fremmed element i 
miljøet. Omfanget er lite negativt.

Konsekvensen vurderes som middels negativ (– –).

Alternativ Holmodden
Holmodden inngår i kulturmiljøet med stor verdi. 
Et ventilasjonstårn ute på odden vil bli mer ekspo-
nert og synlig i kulturmiljøet enn tilsvarende tårn 
på Tungeneset. Omfanget er middels negativt. 

Konsekvensen vurderes som middels til stor ne-
gativ (– –/– – –).

Alternativ Tungenes golfbane
Ventilasjonstårnet plasseres på golfbanen. Banen er 
allerede et inngrep i kulturlandskapet som bryter 
noe med de opprinnelige sammenhengene. Alter-
nativet berører områder med liten verdi direkte, 
men vil ligge i nærheten av flere gravminner. Den-
ne type fornminner er imidlertid veldig vanlig i 
dette området. 

Omfanget er lite negativt. 

Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).

Alternativ Alstein
Alstein har ingen kjente verdier. Alstein er godt 
synlig fra Tungeneset. Et stort ventilasjonstårn vil 
derfor være synlig fra dette kulturmiljøet. Vi har 
imidlertid forutsatt at det er tilstrekkelig med tre 
meter høye tårn på Alstein, og at disse kan plas-
seres i kløfta som deler øya i to. Ved en slik plasse-
ring vil tårnet knapt bli synlig fra Tungeneset. 

Omfanget er lite negativt. 

Konsekvensen vurderes som ubetydelig til liten 
negativ (0/–).

Kvitsøy

Alternativ 1a
Etter tunnelpåhugget vil alternativet ha nærføring 
til kulturmiljøet rundt Leiasundet. Opplevelsen 

av de historiske sammenhenger med landskapet 
rundt jernaldergården vil endres. 

Mellom Hellesøy og Kvitsøy kirke ligger alternativ 
1a eksponert til, og blir synlig fra kulturmiljøene 
Nordbø og Kvitsøy skole. 

Tiltaket har nærføring til kirken og svekker den 
historiske sammenhengen og lesbarheten. Ny veg 
vil få økt trafikkmengde i forhold til eksisterende 
veg, og dette vil redusere opplevelsen av kultur-
miljøet utenfra og fra kirkebakken. 

Tiltaket vurderes å ha lite negativt omfang på kul-
turmiljøet
 
Konsekvensen er liten negativ (–). 

Alternativ 1b
Alternativ 1b har en føring som ikke påvirker Nord-
bø og Kvitsøy skole. På den andre siden har det en 
lang nærføring til kulturmiljøet rundt Leiasundet 
med stor verdi. Opplevelsen av de historiske sam-
menhenger med landskapet rundt jernaldergården 
vil endres, hvor en bilveg er svært fremmed. For 
Leiasundet, Krossen og kirkeruinene vil ikke tiltaket 
påvirke de historiske sammenhenger og lesbarheten 
i området nevneverdig.

Som for a-alternativet er nærføringen til Kvitsøy 
kirke negativ. 

Konsekvensen er liten til middels negativ (–/– –).

Alternativ 2
Den lange tunnelføringen skåner de fleste kultur-
miljøer. Kvitsøy kirke vil imidlertid bli negativt 
påvirket siden alternativet har en nærføring til kul-
turmiljøet som vil svekke den historiske sammen-
hengen og lesbarheten. 

Konsekvensen er liten negativ (–).

Massedeponi over vann
Om massedeponiet legges rett utenfor Hellesøy 
vil det bli synlig fra jernaldergården. Fra Kros-
sen vil ikke deponiet bli synlig. Kvitsøysenderen 
representerer en langt større påvirkning på sam-
menhengen mellom. Dette er med på å begrense 
omfanget noe. 

Massedeponi vil også bli et nytt inngrep grensende 
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til området Kråkøy–Hestholmen, men dette vil ikke 
påvirke lesbarheten til kulturmiljøet. Fornminnene 
berøres ikke av massedeponiet. 

Tiltaket vurderes å ha lite negativt omfang på kul-
turmiljøet

Konsekvensen er liten til middels negativ (-/- -).

Massedeponi under vann
Deponering av masser under vann vil ikke ha ne-
gative konsekvenser for kjente kulturminner eller 

-miljøer. Forholdet til ev. ukjente marine kultur-
minner behandles i senere planfaser.
 
Deponering av masser på dypt vann vurderes å ha 
intet omfang. 

Konsekvensen er ubetydelig (0).

Ventilasjon
Ventilasjonstårn på Jartholmen berører bare områ-
der med liten verdi direkte. Ventilasjonstårn på fem 
meter vil imidlertid bli godt synlig fra jernaldergår-

Figur 5.47 Verdikart kulturmiljø Kvitsøy (Ill: Multiconsult)
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den på Hellesøy. Dette miljøet har stor verdi.

Siden tiltaket blir godt synlig fra kulturmiljø med 
stor verdi bedømmes omfanget å være lite nega-
tivt.

Konsekvensen vurderes liten negativ (–).

Bokn

Alternativ 1
Alternativ 1 berører ingen av de registrerte kultur-
miljøene i Arsvågen. Tunnelpåhugget blir liggende 
i nærheten av Are, men det bedømmes ikke å på-
virke kulturmiljøet.

Tiltaket vurderes å ha intet omfang på kulturmil-
jøet.

Konsekvensen er ubetydelig (0). 

Alternativ 2
Alternativ 2 har dagføring gjennom gravfeltet mel-
lom E39 og fjorden rett nord for ferjeleiet. Dette vil 
ødelegge hele miljøet. 

Tiltaket vurderes å ha middels negativt omfang på 
kulturmiljøet.

Konsekvensen er middels negativ (– –). 

Massedeponi
Massedeponiet ligger i nærheten av en rundhaug 
sør for ferjeleiet, men dette har begrensede konse-
kvenser siden det allerede er store inngrep i dette 
området i form av ferjeleie og molo. 

Tiltaket vurderes å ha lite negativt omfang på kul-
turmiljøet. 
 
Konsekvensen er liten negativ (–). 

Figur 5.48 Verdikart kulturmiljø Bokn (Ill: Multiconsult)
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Ventilasjon
Kråka har ingen verdi for dette temaet. Holmen 
er heller ikke synlig fra kulturmiljøet i Arsvågen. 
Tårnet berører ikke områder verdi direkte, men vil 
bli synlig fra Skådahabn der det er funnet en rekke 
hustufter. Inngrepet vil derfor påvirke lesbarheten 
i området noe. Omfanget er lite negativt.

Konsekvensen vurderes som liten negativ (–).

Samlet vurdering av konsekvenser
En oppsummering og sammenstilling av konse-
kvenser er gitt i tabell 5.22. Samlet sett har Rogfast 
begrensede negative konsekvenser for kulturmil-
jøet. Det er heller ikke store forskjeller mellom al-
ternativene. 

Delområde/
alternativ

Samlet 
konsekvens

Rangering

R
an

da
be

rg

Alternativ 1 0/- 1

Alternativ 2 - 2

Massedeponi -

Ventilasjon 
Tungenes - - 3

Ventilasjon 
Holmodden - -/- - - 4

Ventilasjon 
Tungenes golf - 2

Ventilasjon Al-
stein 0/- 1

K
vi

ts
øy

Alternativ 1a - 2

Alternativ 1b -/- - 3

Alternativ 2 - 1

Massedeponi 
over vann -/- - 2

Massedeponi 
under vann 0 1

Ventilasjon -

Bo
kn

Alternativ 1 0 2

Alternativ 2 - - 1

Massedeponi -

Ventilasjon -

Tabell 5.22 Samlet vurdering av konsekvenser for kulturmiljø

5.8.3 Konsekvenser i anleggsperioden
Det er ikke knyttet spesiell konsekvenser til an-
leggsperioden for dette temaet. 

5.8.4 Avbøtende tiltak
Et avbøtende tiltak er å merke eller gjerde inn kul-
turminner som ligger i nærheten av anleggsområ-
det. Det vil gjøre anleggsarbeideren oppmerksom-
me på minnet, og beskytte det mot ødeleggelse. 

For Kvitsøy vil et avbøtende tiltak for alternativ 2 
være å flytte tunnelpåhugget lengre mot sør. Da vil 
det negative omfanget i forhold til kirken begren-
ses.

5.8.5 Oppfølgende undersøkelser
De undersøkelsene som er foretatt i forbindelse 
med konsekvensutredningen oppfyller ikke un-
dersøkelsesplikten etter kulturminneloven. Det må 
foretas mer finmaskete undersøkelser i forbindelse 
med reguleringsplanen. 

Potensiale for nyregistreringer 

Randaberg 
Innenfor undersøkelsesområdet vurderes det å 
være et stort potensiale for funn av hittil uregis-
trerte, automatisk freda kulturminner. Det må der-
for påregnes at de berørte arealer må undersøkes 
gjennom flateavdekning før eventuelle tiltak kan 
gjennomføres. 

Kvitsøy 
Potensialet for nyregistreringer regnes som lite. 
Størst er sannsynligheten for å finne hittil uregis-
trerte steinalderboplasser. 

Bokn 
Området som blir berørt av tiltaket har for det aller 
meste blitt berørt av tidligere anleggsdrift, og po-
tensialet for nyregistreringer anses derfor som lite.

Miljøoppfølgingsprogram 
Det bør lages et miljøoppfølgingsprogram i sam-
arbeid med kulturvernmyndighetene for hvordan 
man skal håndtere kulturminnene i forhold til til-
taket både i anleggsfasen og senere.  
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6 Sammenstilling av samfunnsøkonomisk analyse

6.1 Innledning
En samfunnsøkonomisk analyse består av en vur-
dering av både prissatte og ikke-prissatte konse-
kvenser. Formålet med dette kapitlet er å:

Omtale hovedpunktene for de enkelte utred-• 
ningstema.
Sammenstille konsekvensene.• 
Gjøre en avveining mellom prissatte og ikke-• 
prissatte konsekvenser.

Sammenstilling er ikke det samme som anbefaling. 
Anbefalingen følger i kap. 8.

6.2 Prissatte konsekvenser
EFFEKT og prissatte konsekvenser er bare vurdert 
for hele prosjektet samlet, bortsett fra at vi har sett 
på forskjellen i investeringskostnader mellom al-
ternativene i de tre kommunene. Denne kostnads-
forskjellen er vurdert opp mot de ikke-prissatte 
konsekvenser i kap. 6.4.

Komponenter E39 Rogfast 
(gratis) Referanse

Trafikant- og 
transport brukernytte 9 003 191 Kap. 5.2.6

Operatørnytte 150 865

Budsjettvirkning -3 989 784

Ulykker -1 591 512 Kap. 5.2.7

Støy og 
luftforurensning -77 892 Kap 5.2.8

Restverdi 635 641

Skattekostnad -797 957

Netto nytte 3 332 552

Netto nytte pr.
budsjettkrone 0,84

Supplerende kriterier:
   Første års 
   avkastning (%)

8,6 %

Tabell 6.1 Prissatte konsekvenser

Tabell 6.1 viser samfunnsøkonomisk nåverdi for 
en periode på 25 år, med 4,5 % kalkulasjonsrente. 
Positive tall viser fordeler og negative tall ulemper 
for samfunnet. Investering og økte drifts- og vedli-
keholdskostnader vises derfor som negative tall i 
tabellen.

Netto nytte viser hva samfunnet får igjen målt i 
kroner når kostnadene ved å gjennomføre tiltaket 
er fratrukket nytten.

Netto nytte pr. budsjettkrone viser i kroner hvor 
mye samfunnet netto får igjen pr. krone bevilget 
over offentlig budsjett.

Første års avkastning viser hvor mye samfunnet 
får igjen det første året.

EFFEKT-beregningen for E39 Rogfast uten bom-
penger viser at prosjektet er samfunnsøkonomisk 
svært lønnsomt. 

Da tiltaket er svært kostbart, og rammene for sam-
ferdselsinvesteringer trange, er det sannsynlig at 
tiltaket må ha delfinansiering med bompenger for 
å kunne bli gjennomført. Vi har derfor prøvd å kjø-
re beregninger med forskjellige bompengesatser. 
Det ser ut til å være en feil i programmet, slik at vi 
ikke stoler på disse resultatene.

Som vist i kap. 2.4 er det først og fremst trafikant-
nytte pga. redusert reisetid og reisekostnad som 
gjør at E39 Rogfast er et lønnsomt prosjekt. Sam-
tidig gir prosjektet en trafikkøkning som gir flere 
trafikkulykker og økte utslipp. Beregningene i EF-
FEKT tar hensyn til dette, men viser at E39 Rogfast 
likevel er samfunnsøkonomisk lønnsomt.

6.3 Ikke-prissatte konsekvenser
De ikke-prissatte konsekvensene er vurdert for til-
tak (vegbygging, massedeponi, ventilasjon) i hver 
av de tre kommunene. Det er ikke gjort en samlet 
vurdering av ikke-prissatte konsekvenser.

I dette kapitlet gjøres det en samlet vurdering av 
om alternativene er negative eller positive i forhold 
til alternativ 0. Følgende kategorier skal benyttes:

Negativt, • strider mot nasjonale mål, (brukes 
dersom ett eller flere tema har fire minus, eller 
to eller flere tema har tre minus).
Negativt•  bidrag til netto nytte (brukes der det 
er tydelig overvekt av negative konsekvenser).
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Bidrag • nær null (brukes der de positive kon-
sekvensene i stor grad oppveier de negative 
konsekvensene).
Positivt•  bidrag til netto nytte (brukes dersom 
det er overvekt av positive konsekvenser).

Alternativene blir rangert ut fra en samlet vurde-
ring av de ikke-prissatte konsekvensene.

6.3.1 Randaberg

Vegalternativ
Samlet vurdering for alle alternativ er negativt bi-
drag til netto nytte, men ingen av alternativene har 
svært store negative konsekvenser på noen deltema. 
Forskjellen mellom de to alternativene er liten, men 
alternativ 1 har litt mindre konsekvens på temaene 
landskapsbilde og kulturmiljø. For nærmiljø har 
begge alternativene ut fra en samlet vurdering fått 
samme karakter, men støyberegningene viser at al-
ternativ 1 er det beste mht. støy og vil kreve mindre 
støytiltak. Vi rangerer derfor alternativ 1 som det 
beste alternativet for ikke-prissatte konsekvenser.

Komponenter Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Ref.

Landskapsbilde 0 - -/- - Kap 5.4

Nærmiljø og friluftsliv 0 0/- 0/- Kap 5.5

Naturmiljø 0 0/- 0/- Kap 5.6

Naturressurser 0 - - - - Kap 5.7

Kulturmiljø 0 - -/- - Kap 5.8

Samlet vurdering Neg. Neg.

Rangering 1 2

Tabell 6.2 Samlet vurdering vegalternativ Randaberg 

Massedeponi
Også for massedeponiet viser en samlet vurdering 
negativt bidrag til netto nytte, uten at det er svært 
store negative konsekvenser på noen deltema.

Komponenter Alt. 0 Alt. 1 Ref.

Landskapsbilde 0 0/- Kap 5.4

Nærmiljø og friluftsliv 0 0 Kap 5.5

Naturmiljø 0 - Kap 5.6

Naturressurser 0 0 Kap 5.7

Kulturmiljø 0 - Kap 5.8

Samlet vurdering Neg.

Tabell 6.3 Samlet vurdering massedeponi Randaberg 

Ventilasjon
Samlet vurdering for alle fire alternativ er nega-
tivt bidrag til netto nytte. På grunn av nærhet til/
inngrep i Jærstrendene landskapsvernområde og 
inngrep nært kulturminner er konsekvensene for 
ventilasjonstårn mer negative enn for veglinjer 
og massedeponi. Holmodden inne på Tungenes 
er det klart dårligste alternativet, mens Tungenes 
golfbane kommer best ut samlet sett. Alternativene 
på Tungenes og Alstein er nesten likeverdige, men 
Tungenes rangeres som litt bedre.

Komponenter A
lt 

0

Ve
nt

ila
sjo

n 
Tu

ng
en

es

Ve
nt

ila
sjo

n
H

ol
m

od
de

n
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nt

ila
sjo

n
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ng
en

es
 g

ol
f

Ve
nt

ila
sjo

n
A

ls
te

in

Re
f.

L a n d s k a p s -
bilde 0 -/- - - -/- - - - - - Kap 5.4

Nærmiljø og 
friluftsliv 0 - -/- - 0/- 0 Kap 5.5

Naturmiljø 0 -/- - - - - - - - - Kap 5.6

Naturressur-
ser 0 - -/- - 0 0 Kap 5.7

Kulturmiljø 0 - - - -/- - - - 0/- Kap 5.8

Samlet 
vurdering Neg. Neg. Neg. Neg.

Rangering 2 4 1 3

Tabell 6.4 Samlet vurdering ventilasjon Randaberg 

Oppsummering
Totalt sett vil E39 Rogfast gi et negativt bidrag til 
netto nytte, uavhengig av valg av alternativ. Det er 
ventilasjonstårn som gir størst negativt bidrag til 
netto nytte, veglinjer og massedeponi gir ikke store 
negative konsekvenser for noen deltema.

6.3.2 Kvitsøy

Vegalternativ
Samlet vurdering for alle alternativ er negativt 
bidrag til netto nytte, men ingen av alternativene 
har svært store negative konsekvenser på noen 
deltema. Alternativ 2 gir minst inngrep, og er det 
klart beste alternativet med hensyn til ikke-prissat-
te konsekvenser. Alternativ 1a er vurdert til å være 
noe bedre enn alternativ 1b for temaene naturmiljø 
og kulturmiljø, men det er ikke stor forskjell mel-
lom disse to alternativene.
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Komponenter Alt. 
0

Alt. 
1a

Alt. 
1b

Alt. 
2

Ref.

Landskapsbilde 0 - - - - - Kap 5.4

Nærmiljø og friluftsliv 0 0/+ 0/+ + Kap 5.5

Naturmiljø 0 - - - - - Kap 5.6

Naturressurser 0 - - 0/- Kap 5.7

Kulturmiljø 0 - -/- - - Kap 5.8

Samlet vurdering Neg. Neg. Neg.

Rangering 2 3 1

Tabell 6.5 Samlet vurdering vegalternativ Kvitsøy 

Massedeponi
Også for massedeponiet viser en samlet vurdering 
negativt bidrag til netto nytte, uten at det er svært 
store negative konsekvenser på noen deltema. Om 
massedeponiet, iht. alternativ 2, ikke blir fylt opp 
slik at det er synlig, vil de negative konsekvensene 
minke.

Komponenter Alt. 0 Alt. 1 Ref.

Landskapsbilde 0 - -
el. 0*

Kap 5.4

Nærmiljø og friluftsliv 0 0/- Kap 5.5

Naturmiljø 0 - - Kap 5.6

Naturressurser 0 - Kap 5.7

Kulturmiljø 0 -/- -
el. 0*

Kap 5.8

Samlet vurdering Neg.

Tabell 6.6 Samlet vurdering massedeponi Kvitsøy (* avhen-
gig om deponiet er usynlig eller ikke)

Ventilasjon
En samlet vurdering for et ventilasjonstårn på 
Jartholmen viser at tiltaket vil ha et bidrag til sam-
funnsøkonomiske konsekvenser nær null.

Komponenter Alt. 0 Alt. 1 Ref.

Landskapsbilde 0 -/- - Kap 5.4

Nærmiljø og friluftsliv 0 0 Kap 5.5

Naturmiljø 0 0/- Kap 5.6

Naturressurser 0 0 Kap 5.7

Kulturmiljø 0 - Kap 5.8

Samlet vurdering Nær 
null

Tabell 6.7 Samlet vurdering ventilasjon Kvitsøy 

Oppsummering
Totalt sett vil E39 Rogfast gi et negativt bidrag til 
netto nytte, uavhengig av valg av alternativ. E39 
Rogfast gir ikke store negative konsekvenser for 
noen deltema.

6.3.3 Bokn

Vegalternativ
Samlet vurdering for alle alternativ er negativt bi-
drag til netto nytte, men ingen av alternativene har 
svært store negative konsekvenser på noen deltema. 
Forskjellen mellom de to alternativene er svært liten. 
Størst forskjell mellom alternativene er det for te-
maet kulturmiljø, og vi rangerer alternativ 1 som det 
beste alternativet for ikke-prissatte konsekvenser.

Komponenter Alt. 0 Alt. 1 Alt. 2 Ref.

Landskapsbilde 0 - - Kap. 5.4

Nærmiljø og friluftsliv 0 0/- 0 Kap 5.5

Naturmiljø 0 -/- - - Kap 5.6

Naturressurser 0 - 0/- Kap 5.7

Kulturmiljø 0 0/- - - Kap 5.8

Samlet vurdering Neg. Neg.

Rangering 1 2

Tabell 6.8 Samlet vurdering vegalternativ Bokn 

Massedeponi
Også for massedeponiet viser en samlet vurdering 
negativt bidrag til netto nytte, uten at det er svært 
store negative konsekvenser på noen deltema.

Komponenter Alt. 0 Alt. 1 Ref.

Landskapsbilde 0 - Kap. 5.4

Nærmiljø og friluftsliv 0 0 Kap 5.5

Naturmiljø 0 - Kap 5.6

Naturressurser 0 0/- Kap 5.7

Kulturmiljø 0 - Kap 5.8

Samlet vurdering Neg.

Tabell 6.9 Samlet vurdering massedeponi Bokn 

Ventilasjon
En samlet vurdering for ventilasjonstårn på Kråka 
er et negativt bidrag til netto nytte. Tiltaket vil ikke 
ha store negative konsekvenser for noen deltema.
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Komponenter Alt. 0 Alt. 1 Ref.

Landskapsbilde 0 -/- - Kap. 5.4

Nærmiljø og friluftsliv 0 0 Kap 5.5

Naturmiljø 0 - - Kap 5.6

Naturressurser 0 0 Kap 5.7

Kulturmiljø 0 - Kap 5.8

Samlet vurdering Neg.
Tabell 6.10 Samlet vurdering ventilasjon Bokn 

Oppsummering
Totalt sett for de ikke-prissatte konsekvensene vil 
E39 Rogfast gi et negativt bidrag til netto nytte, uav-
hengig av valg av alternativ. E39 Rogfast gir ikke 
store negative konsekvenser for noen deltema.

6.4 Avveining mellom prissatte og ikke-pris-
satte konsekvenser

6.4.1 Rogfast generelt
EFFEKT-beregningene viser at E39 Rogfast i seg 
selv er et svært lønnsomt tiltak.

Det er ikke gjort en samlet vurdering av de ikke-
prissatte konsekvensene, men ut fra vurderingene 
i hver enkelt kommune vil de ikke-prissatte kon-
sekvensene samlet gi et negativt bidrag til netto 
nytte, men det er ikke store negative konsekvenser 
for noe deltema. De forholdsvis små negative kon-
sekvensene oppveier ikke de svært store effektene 
fra prissatte konsekvenser, slik at vi vurderer E39 
Rogfast til å være et lønnsomt tiltak, uavhengig av 
valg av alternativ i de tre kommunene.

Samlet samfunns økonomisk vurdering er derfor 
positiv.

6.4.2 Randaberg
I kapittel 6.4.1 er prosjektet E39 Rogfast vurdert til 
å være et lønnsomt tiltak.

Vi vurderer her alternativene i Randaberg kommune 
opp mot hverandre.

Vegalternativer

Konsekvenser/Alternativ Alt. 1 Alt. 2

Prissatte Rangering 2 
(+ ca. 120 
mill.kr)

1

Ikke-prissatte Rangering 1 2

Samlet vurdering Neg. Neg.

Samfunnsøkonomisk rangering 2 1

Tabell 6.11 Vurdering av alternativer i Randaberg

Alternativ 2 er det beste alternativet for prissatte 
konsekvenser, med en kostnadsforskjell på 120 mill. 
kr. Prosentvis av hele tiltakskostnaden er dette lite, 
men det kan bygges et ganske stort veganlegg for 
denne summen. Selv med støyskjerming etter re-
glene vil nok alternativ 2 gi litt mer støyplager enn 
alternativ 1, og dette reduserer forskjellen for pris-
satte konsekvenser litt.

For de ikke-prissatte konsekvensene er alternativ 
1 best, men forskjellen mellom alternativene er li-
ten. Vi mener at forskjellen her ikke oppveier den 
klare forskjellen for prissatte konsekvenser. Ut fra 
en samlet vurdering rangerer vi derfor alternativ 2 
som litt bedre enn alternativ 1 i den samfunnsøko-
nomiske analysen.

Massedeponi
Det er ett alternativ for massedeponi. Deponiet gir 
ikke store negative konsekvenser.

Ventilasjon

Konsekvenser/Alternativ
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Prissatte Rangering 1 1 1 2

Ikke-
prissatte

Rangering Neg. Neg. Neg. Neg.

Samlet vurdering 2 4 1 3

Samfunnsøkonomisk range-
ring 2 4 1 3

Tabell 6.12 Vurdering av ventilasjon i Randaberg

For de prissatte konsekvensene er alternativet på 
Alstein litt dyrere enn alternativene på Tungenes, 
både i investering og sannsynligvis også i drifts-
fasen. Det er liten forskjell mellom alternativene 
på Tungenes for de ikke-prissatte konsekvensene. 
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Alternativet på Tungenes golfbane er klart best for 
ikke-prissatte konsekvenser, og dermed samlet i 
den samfunnsøkonomiske analysen. 

6.4.3 Kvitsøy
I kapittel 6.4.1 er prosjektet E39 Rogfast vurdert til 
å være et lønnsomt tiltak.

Vi vurderer her alternativene i Kvitsøy kommune 
opp mot hverandre.

Vegalternativer

Konsekvenser/Alternativ Alt. 1a Alt. 1b Alt. 2

Prissatte Rangering 1 1 2
(+ ca. 

34 mill. 
kr)

Ikke-
prissatte

Rangering 2 3 1

Samlet vurdering Neg. Neg. Neg.

Samfunnsøkonomisk 
rangering 2 3 1

Tabell 6.13 Vurdering av alternativer i Kvitsøy

Alternativ 2 gir klart minst inngrep, og er dermed 
det beste alternativet når det gjelder ikke-prissatte 
konsekvenser. Alternativet er ca. 34 mill. kr dyrere 
enn alternativ 1. Forskjellen i de ikke-prissatte kon-
sekvensene er så stor at det nok kan forsvare denne 
merkostnaden, og alternativ 2 er derfor det beste 
alternativet ut fra en samlet samfunnsøkonomisk 
vurdering. Alternativ 1a og 1b er likeverdige pris-
messig, mens alternativ 1a er litt bedre samlet sett 
for de ikke-prissatte konsekvenser. Alternativ 1a 
blir derfor rangert som det nest beste alternativet.

Massedeponi
Det er ett alternativ for massedeponi. Deponiet gir 
ikke store negative konsekvenser.

Ventilasjon
Det er ett alternativ for ventilasjon. Plassering av 
ventilasjonstårn gir ikke store negative konsekven-
ser.

6.4.4 Bokn
I kapittel 6.4.1 er prosjektet E39 Rogfast vurdert til 
å være et lønnsomt tiltak.

Vi vurderer her alternativene i Bokn kommune opp 

mot hverandre.

Vegalternativer

Konsekvenser/Alternativ Alt. 1 Alt. 2

Prissatte Rangering 1 1

Ikke-prissatte
Rangering 1 2

Samlet vurdering Neg. Neg.

Samfunnsøkonomisk rangering 1 2

Tabell 6.14 Vurdering av alternativer i Bokn

Alternativene er vurdert som likeverdige for ikke-
prissatte konsekvenser, mens alternativ 1 er litt 
bedre for de ikke-prissatte konsekvensene. Samlet 
sett blir derfor alternativ 1 rangert som det beste 
alternativet.

Massedeponi
Det er ett alternativ for massedeponi. Deponiet gir 
ikke store negative konsekvenser.

Ventilasjon
Det er ett alternativ for ventilasjon. Plassering av 
ventilasjonstårn gir ikke store negative konsekven-
ser.

6.4.5 Usikkerhet og robusthet
Det er knyttet usikkerhet til bl.a. nyttekostnadsbe-
regningene. Det er derfor gjort en følsomhetsana-
lyse på noen av inngangsparametrene; trafikkvekst 
og anleggskostnad. Dette er gjort for å synliggjøre 
hvordan lønnsomheten kan variere med endringer 
i forutsetningene for tiltaket. 

Anleggskostnad
For anleggskostnaden er det gjort to beregninger i 
følsomhetsanalysen, med -10 % og +25 %. Resulta-
tene viser at nettonytten reduseres med nesten 50 % 
ved å øke prisen på tiltaket med 25 %, mens den øker 
med 20 % når anleggskostnaden er 10 % lavere enn 
forutsatt.

- 10 % 100 % + 25 %

Netto nytte 3 952,7 3 332,6 1 782,1

Netto nytte pr. 
budsjettkrone 1,16 0,84 0,33

Tabell 6.15 Følsomhetsanalyse mht anleggskostnad

Trafikkvekst
Trafikken er beheftet med usikkerhet, både trafikk-
tallene fra transportmodellen og den antatte 
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trafikkveksten som legges til grunn i effektbereg-
ningene (grunnprognoser). Trafikken i transport-
modellen er beregnet for et år (2014) og vekst etter 
dette håndteres av grunnprognosene i Effekt, den 
er blitt beregnet til litt under 1 %. Det er også slik 
at den trafikale effekten av å bygge E39 Rogfast vil 
komme gradvis, mens det i transportmodellen/ef-
fekt er forenklet, slik at det forutsettes full effekt av 
tiltaket allerede første år etter at tiltaket er bygget. 
Det er gjort to beregninger med å variere grunn-
prognosene, en med 0 % vekst i trafikken og en be-
regning med 1,77 % årlig vekst. Alternativet med 
høyest vekst har lavere vekst enn den historiske 
veksten i området.

0 % årlig 
vekst

0,98 % år-
lig vekst

1,77 % år-
lig vekst

Netto nytte 1 945,0 3 332,6 4 144,7

Netto nytte pr. 
budsjettkrone 0,44 0,84 1,09

Tabell 6.16 Følsomhetsanalyse mht trafikkvekst

Selv om følsomhetsberegningene viser at resulta-
tene varierer mye med å endre inngangsdataene, 
så holder alle beregningene seg godt på plussiden, 
både når anleggskostnaden økes med 25 % og der-
som en forutsetter 0 % trafikkvekst i beregnings-
perioden. 

For ikke-prissatte konsekvenser viser analysene at 
prosjektet ikke har store negative konsekvenser. 
Selv om også denne vurderingen er usikker, er vi 
ganske sikre på at det ikke finnes forhold i plan-
områdene vi ikke kjenner til som vil påvirke denne 
vurderingen vesentlig i negativ retning. Vi regner 
det derfor som en svært robust vurdering at pro-
sjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt.
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7 Lokal og regional utvikling

7.1 Resultater fra transportmodell
Ved utbygging av Rogfast vil det bli betydelig tra-
fikkvekst, særlig når bompengeperioden er slutt. 
Beregninger for år 2014 viser at årsdøgntrafikken 
i Rogfasttunnelen sør for avkjøringen til Kvitsøy 
vil være 10 700 kjt/døgn uten bompenger og 4 700 
kjt/døgn med en bompengesats på 180 kr (prisnivå 
2001). I 0-alternativet er ÅDT i 2014 beregnet til 3 
900 kjt/døgn.
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Figur 7.1 Beregnet trafikk over Boknafjorden i år 2014 med 
ferje, og med Rogfast og tre ulike bompengesatser (lette kjø-
retøy)

Selv om trafikken over Rogfast tredobles i bereg-
ningen uten bompenger, øker ikke trafikken sam-
let for hele modellområdet nevneverdig (under 1 
promille endring i antall turer), men trafikkarbei-
det øker 2,7 %. Trafikkøkningen over Boknafjorden 
består da altså av at en rekke turer som utføres i 
dag i hovedsak lokalt erstattes av vesentlig lengre 
turer gjennom Rogfast. Ut fra transportmodellens 
tall får man at noe over 6 000 turer flyttes til Rogfast 
samtidig som lengden av hver av disse turene øker 
med i snitt 70 km. Det meste av denne trafikken er 
fritidsreiser, men ca. 30 % eller nesten 2 000 turer 
er forholdsvis likt fordelt mellom tjenestereiser og 
økning i tungtransport. Transportmodellen viser 
en økt pendling på ca. 500 personer pr. dag over 
Boknafjorden (i følge en reisevaneundersøkelse er 
det ca. 150 i dag), og 1 000 flere tungtransporter 
(500 hver veg). 
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Figur 7.2 Endring i utført trafikkarbeid som følge av Rogfast 
målt som antall turer og gjennomsnittlig turlengde

Det er naturlig å tolke økningen i reiser til og fra ar-
beid som en tettere integrering av arbeidsmarkedet 
på Haugalandet og Nord-Jæren. Økningen i gods-
transport skyldes at flere velger E39 mor Sør- og 
Østlandet når fergeavgift/bompenger forsvinner. 
Endringer i transporter mot havner kan komme i 
tillegg, men fanges ikke opp av modellen. Model-
len forutsetter uendret arealbruk slik at eventuell 
økning i reiser på grunn av annet bosettingsmøn-
ster kommer i tillegg.

7.1.1 Endring i reisetid
Rogfast vil gi reduksjon i reisetid for de fleste som 
krysser Boknafjorden. Det meste av trafikken passe-
rer både Harestad i Randaberg og Arsvågen i Bokn. 
Denne trafikken vil spare i gjennomsnitt nesten 39 
minutter hver veg (består av redusert kjøretid, bort-
fall av gjennomsnittlig ventetid på kai, og bortfall 
av tid for ombord- og ilandkjøring fra ferje).

Reisetiden mellom Stavanger og Kvitsøy reduseres 
med ca. 35 min hver veg.

En liten trafikkstrøm mellom Bokn og Rennesøy får 
mindre eller ingen reduksjon i reisetid.
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7.2 Befolkning

7.2.1 Regionen
 
Befolkningsutviklingen i Norge de siste tiårene har 
vært preget av sentralisering, med størst befolk-
ningsvekst i byområder. Endringene i bosettings-
mønsteret forventes å følge samme trend i årene 
framover. Den største befolkningsveksten forven-
tes også fremover å komme i byer og byregioner.

Langs kysten, på aksen Stavanger-Bergen, langs in-
fluensområdet til E39, er det rundt 700 000 innbyg-
gere. Av dette er 360 000 bosatt i Bergensområdet, 
96 000 i Haugesund/Karmøy-området og 200 000 
på Nord-Jæren. Befolkningsveksten i disse områ-
dene er høyere enn landsgjennomsnittet.
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Figur 7.3 Forholdsvis befolkningsutvikling i de nærmeste kom-
munene. 1990 er satt som 100 %. Kilde: SSB Statistikkbanken 

Figur 7.3 viser den relative befolkningsutviklingen 
i noen utvalgte kommuner i området de siste 30 år. 
Tendensen har for de fleste kommunene vært for-
holdsvis stabil over hele perioden. I grove trekk kan 
man si at små utkantkommuner som Utsira, Kvits-
øy, Suldal og Finnøy har hatt ingen eller negativ 
utvikling, mens presskommunene rundt Stavanger 
har hatt stor vekst. Av spesiell interesse er utviklin-
gen i Rennesøy, etter at fastlandsforbindelsen åpnet 
i 1991. Dette fordoblet veksten og det kan forventes 
fortsatt sterk vekst etter at bompengeperioden opp-
hørte i 2006.

Virkninger av Rogfast 
St.meld. nr. 25 (2004-2005) Om regionalpolitikken 
trekker det fram som et generelt samfunnsmål å ut-
vikle robuste arbeids-, bo- og serviceregioner (ABS-
regioner) og å opprettholde bosettingen i hele lan-
det. På Vestlandet står behovet for utvikling langs 
aksen Stavanger-Haugalandet-Sunnhordland-Ber-
gen sentralt i forhold til denne målsettingen.

Ved at reisetiden mellom Haugesund og Stavanger 
reduseres fra dagens 1 time og 45 minutter til rundt 
1 time (T-forbindelsen + Rogfast), samtidig som 
man får en døgnåpen forbindelse, medfører dette 
at mye av Haugalandet og Nord-Jæren vil bli et fel-
les bolig- og arbeidsmarked. 

7.2.2 Randaberg
I 2006 var det ca. 9 300 innbyggere i Randaberg. 
Kommunen har hatt en sterkere vekst enn i regio-
nen generelt, jf. figur 7.3. Om lag 80 % av innbyg-
gerne i kommunen bor innenfor tettstedsavgren-
singen til Stavanger-Sandnes tettsted. 

Virkninger av Rogfast 
For befolkningsutviklingen i Randaberg forventes 
virkningene av Rogfast å bli som for de øvrige kom-
munene på Nord-Jæren. Det vil neppe kunne regis-
treres endringer som kan tilskrives Rogfast alene.

Mekjarvik må trolig opprettholdes som bered-
skapsferjeleie både for Rogfast, Rennfast og Ryfast, 
slik at det neppe vil kunne utvikles til for eksempel 
et boligområde på brygga her. 

7.2.3 Kvitsøy
Kvitsøy er Norges minste kommune i areal og blant 
de minste i folketall med ca. 520 innbyggere i 2006. 
Antall innbyggere har endret seg lite siste 10 år, jf. 
figur 7.3. I all hovedsak har tilflytterne vært barne-
familier, middelaldrende og pensjonister, mens fra-
flytterne er ungdom og unge voksne. Fraflyttingen 
av unge har en klar sammenheng med mangelen 
på utdanningstilbud ut over grunnskole, og et be-
grenset arbeidsmarked.

Mer enn 80 % av befolkningen er bosatt innenfor 
det som regnes som tettstedsarealet i Ydstebøhavn.
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Virkninger av Rogfast 
Økt tilgjengelighet til Kvitsøy og nærheten til Nord-
Jæren, en region der det ventes kraftig befolknings-
vekst de neste tiårene, tilsier at etableringen av 
Rogfast vil gi økt bosetting og befolkningsvekst på 
Kvitsøy. Stor vekst forutsetter at kommunen legger 
forholdene til rette for økt tilflytting gjennom regu-
lering av boligområder. 

Det forventes også økning i etterspørsel etter fri-
tidseiendommer. Det kan bli en utfordring å hindre 
at boliger i praksis brukes som fritidsboliger da er-
faringer fra andre steder viser at for eksempel bo-
plikt ikke er tilstrekkelig.

Med ferjefri forbindelse til fastlandet vil arbeids- 
og utdanningsmulighetene innenfor en rimelig 
dagpendleravstand bli større. For innbyggerne vil 
vegforbindelsen gi tilgang til et større og mer vari-
ert arbeidsmarked. Dette vil bidra til at Kvitsøy vil 
styrke sin konkurranseposisjon som bosted. 

Kvitsøyferja er i dag en møteplass for befolkningen 
på Kvitsøy. Rogfast vil føre til at denne tapes, men 
det finnes alternative arenaer, slik at dette vurderes 
å ha liten betydning.

7.2.4 Bokn
I 2006 var det ca. 770 innbyggere i Bokn. Befolk-
ningstallet i kommunen har vært stabilt de senere 
årene. I Aregrenda er det under 10 husstander.

Ved Arsvågen er det nærmest utelukkende boliger 
i tilknytning til gårdsdrift. Det er ingen tettsteder i 
henhold til SSBs tettstedsdefinisjon innenfor kom-
munen, men kommunen må likevel sies å ha sitt 
tyngdepunkt i nord rettet mot Tysvær (Kårstø) og 
Haugesund. Om lag 40 % av de sysselsatte med 
bosted i kommunen pendler til andre kommuner.

Virkninger av Rogfast
Rogfast og T-forbindelsen vil gjøre det lettere å bo i 
Bokn og pendle til Nord-Jæren eller Karmøy/Hau-
gesund. For hustander med to arbeidstakere vil 
det være mye mindre belastende enn i dag at en 
part pendler til Haugalandet og en annen til Nord-
Jæren.

Fergefri forbindelse medfører større etterspørsel 
etter boliger i forhold til i dag, særlig når bompen-

geperioden går mot sin slutt. Kommunen har få 
innbyggere slik at veksten blir stor i prosent hvis 
kommunen ønsker og tilrettelegger for dette gjen-
nom sin regulerings- og tomtepolitikk. For kom-
munen er det viktig å styre en eventuell vekst i for-
hold til kapasitet i teknisk og sosial infrastruktur.
 

7.3 Næringsliv

7.3.1 Regionen
De fire vestlandsfylkene har stor tilgang på ressur-
ser, og lang tradisjon med både innenriks- og uten-
rikshandel. I dag utgjør landsdelen tyngdepunktet 
for norsk eksport, og det uten at olje og gass regnes 
med. I dag står vestlandsfylkene for produksjon 
av 39 % av landets tradisjonelle varer til eksport. 
Eksportverdien pr. innbygger i regionen er nesten 
dobbelt så høy som i resten av landet.

Kystnæringer som havbruk og fiske er de største 
eksportnæringer i landet etter råolje. Grovt sett 
regner en at rundt halvparten av verdiskapingen 
både innen fangst og oppdrett kommer fra de fire 
vestlandsfylkene, og spesielt havbruk har hatt en 
sterk økning i eksport og eksportverdi. 

Vestlandet har en sterk posisjon i maritime nærin-
ger og teknologiindustri. Nord-Vestlandet er pre-
get av sine fisketradisjoner og sin kompetanse i 
båtbygging. Sør-Vestlandet er sterkere knyttet mot 
olje og gass.

De største arbeidsmarkedsregionene på Vestlandet 
er Bergensområdet med 160 000 sysselsatte, Nord-
Jæren med 115 000 sysselsatte og Haugesund med 
40 000 sysselsatte (det samme har Ålesund). 

Veksten i sysselsettingen på Vestlandet har, i mot-
setning til på Østlandet, vært større enn veksten 
i folketallet. Manglende uttelling i befolkningstil-
vekst kan, foruten økt andel sysselsatte, indikere 
at mange områder på Vestlandet ikke er attraktive 
nok når det gjelder å trekke til seg kompetanse og 
unge i etableringsfasen.
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Figur 7.4 Fordeling mellom hovedgrupper av næringsvirksom-
het innen utvalgte kommuner( kilde: SSB)

Det er regional ubalanse i utviklingen i næringsli-
vet i Norge. Det er hovedsakelig i storbyregionene 
det foregår noe, det vil si på begge sider av Oslo-
fjorden, i Stavanger, Bergen og Trondheim. Sterkest 
vekst er det for tiden i området rundt Oslofjorden 
og langs aksen Stavanger-Haugesund-Bergen. Det 
er i dette området at potensialet for utvikling av et 
område som kan konkurrere med Osloområdet og 
internasjonale storbyregioner er til stede.

Pendling over Boknafjorden
I 2005 var det rundt 4 500 arbeidstakere som Statis-
tisk sentralbyrå hadde registrert med bostedskom-
mune og arbeidsplasskommune på hver sin side 
av Boknafjorden. 55 % av disse var arbeidsreiser i 
retning sør og 45 % i retning nord. Størst pendling 
var det mellom Bergen og Nord-Jæren med nær 
1 900 arbeidstakere, der 57 % bodde i Bergen og 
arbeidet på Nord-Jæren. Mellom Nord-Jæren og 
Haugalandet pendlet rundt 1 550 arbeidstakere. Av 
disse bodde 76 % på Haugalandet og arbeidet på 
Nord-Jæren. Langt fra alle krysser Boknafjorden 
hver dag, men tallene viser at det er stor utveksling 
av arbeidskraft innen den økonomiske regionen.
 

Godstransporter
Sjøtransporten står for opp mot 90 % av den totale 
godstransporten til og fra Vestlandet. Mesteparten 
av transporten går som bulk til og fra private hav-
ner (olje, mineraler, råstoffer). Under 10 % av trans-
portvolumet (i tonn) over havnene på Vestlandet 
er stykkgods. Det er i hovedsak dette stykkgodset 
som transporteres videre med bil. 

Forutsetninger for overføring av mer godstran-
sport til båt fra veg er i følge konseptvalgutrednin-
gen for Rogfast:

Volumøkning og konsolidering innenfor gods-• 
transporten.
Større leveringspresisjon knyttet til sjøtransport  • 
Bedre vegtilknytning til havnene, herunder ut-• 
bygging av E39 Rogfast.

Nord-Jæren
Næringsstrukturen på Nord-Jæren er dominert av 
olje- og gassrelatert virksomhet, men regionen er 
også en av de største industriregionene i landet. 

Det finnes en betydelig kompetanse i regionens olje- 
og gassbedrifter, samt et sterkt FoU-miljø. Særlig 
innen reservoarforståelse, produksjonsteknologi, 
bore- og brønnteknologi, undervannsteknologi og 
miljøteknologi har regionen spisskompetanse. 

Nord-Jæren har også solid kompetanse knyttet til 
produksjon av elektrisk kraft og har tatt i bruk na-
turgass til landbasert virksomhet. Primærnæringe-
ne står også sterkt, og regionen er landets viktigste 
produsent av kjøtt- og melkeprodukter og grønn-
saker. I tillegg er det en omfattende næringsmid-
delindustri.

Haugalandet
Haugalandet som region omfatter kommunene i 
Nord-Rogaland, samt Etne og Sveio. Fylkesgrensen 
mellom Rogaland og Hordaland oppleves som una-
turlig. Boknafjorden er i dag en mye større barriere 
enn fylkesgrensen i Bømlafjorden etter at trekantfor-
bindelsen mellom Bømlo, Stord og Sveio brakte de 
to regionene tettere sammen. 

Næringslivet på Haugalandet preges av de store 
tunge industrivirksomhetene tilknyttet metall-, 
prosess- og energiindustrien og maritim virksom-
het. Primærnæringene er forholdsvis beskjedne. 
Privat- og forretningsmessig tjenesteyting er i ho-
vedsak rettet mot regionens egen befolkning og 
virksomheter. Det er sterkt preget av globalisering, 
og en vesentlig del av virksomhetene er også inter-
nasjonalt orientert og basert på eksport.

De fleste av disse virksomhetene er stedbundne og 
knyttet til store grunnlagsinvesteringer.
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Virkninger av Rogfast
Nyttevirkningene for næringslivet av Rogfast for-
ventes å bli spredd utover hele regionen og delvis 
også naboregionene. Virkningene vil være små for 
hver enkelt aktør, men samlet vil de være langt 
større enn virkningene for de tre direkte berørte 
kommunene.

Det er i første rekke trafikanter bosatt på Haugalan-
det og på Nord-Jæren som vil ha nytte av Rogfast, 
men Rogfast vil også gi virkninger over et større 
område, spesielt for lengre næringslivstransporter 
langs Vestlandskysten. 

Rogfast vil gi tilgang til et større og mer vari-
ert arbeidsmarked for hele influensområdet, men 
endringene blir relativt størst for de små kommu-
nene Kvitsøy og Bokn.

Tilgang til markeder, råvarer og arbeidskraft
En fortsatt økning i utdannelsesnivå for både kvin-
ner og menn og et mindre kjønnsdelt arbeidsmarked 
vil gi mer pendling og behov for større arbeidsmar-
kedsregioner, og større arbeidsmarkedsregioner 
gir økt behov for et effektivt transporttilbud.

Rogfast vil medføre at de i dag atskilte arbeids-, 
bosteds- og serviceregionene på Nord-Jæren og 
Haugalandet delvis vil fungere som en felles region. 
Det blir lettere for familier å finne to jobber innen 
akseptabel pendlingsavstand uten å flytte. Erfarin-
ger fra mange steder i Norge viser at pendlingsvil-
ligheten (tid og km) øker når kommunikasjonene 
bedres. Mange kilder nevner en grense rundt 60-75 
min reise hver veg. Innenfor denne avstanden åp-
ner det seg et stort arbeidsmarked rundt Rogfast 
som både omfatter Nord-Jæren og Haugalandet. 
Den totale jobbpendlingen forventes dermed å øke 
som følge av Rogfast.

Etteranalysen av Trekantsambandet og Hitra-Frøya-
forbindelsen viser store endringer i arbeidsreiser. 
Berørte kommuner opplever i langt større grad å ha 
et felles arbeidsmarked, mens det tidligere var en 
barriere mellom kommunene. 

Et utvidet arbeidsmarked vil gi økt tilgang på og 
økt konkurranse om attraktiv arbeidskraft. 

Tilgjengelighet for kunder
Rogfast vil øke tilgjengeligheten for kunder ved at 
det blir mindre tidkrevende å reise mellom Nord-
Jæren og Haugalandet.

Endrede konkurranseforhold
Klyngedannelse av bedrifter innen samme bransje 
har vist å øke konkurranse evnen. Slike effekter kan 
føre til reduserte kostnader og bedre utnyttelse av 
ressursene. Siden maritime næringer, olje og gass, 
samt energiproduksjon er viktig både på Nord-Jæ-
ren og Haugalandet kan man tenke seg slike effekter 
av Rogfast selv om disse klyngene allerede hver for 
seg er store i norsk målestokk.

Rogfast kan tenkes å svekke Haugesund som 
region senter i konkurranse med hyppige reiser til 
tilbud i Stavanger og eventuell sentralisering av 
tilbud hit. Dette kan tenkes å gjelde både kultur-, 
skole- og helsetilbud, samt ruteutvalg på flyplas-
sene.

Rogfast kan også skape aktivitet på Haugalandet 
ved at det blir lettere å tiltrekke seg yngre personer 
med kompetanse til sterke innovasjonsmiljøer som 
springer ut fra kjernevirksomhetene i industriregi-
onen. En nøkkelfaktor vil da trolig være å fungere 
sammen med Nord-Jæren og ikke i konkurranse. 
Rogfast vil forenkle et slikt samarbeid. 

Endring i bedriftøkonomiske transportkostnader
Rogfast vil medføre reduserte transportkostnader 
for bedriftene, selv medregnet bompengene. Bort-
fall av bompenger redusere transportkostnadene 
ytterligere. Tidsbesparelsen, den økte fleksibilite-
ten og eventuelle kostnadsreduksjoner som opp-
nås gjennom redusert reisetid, vil gi mulighet for 
bruk av ressurser til annen verdiskapende aktivitet 
i bedriften.

Det er svært sannsynlig at en utbygging av Rogfast 
vil bli delfinansiert med bompenger. 

Det er gjort trafikkberegninger for to ulike bompen-
gealternativer, med gjennomsnittlig betaling pr. kjø-
retøy på henholdsvis 105 og 180 kr (prisnivå 2006). 
Maksimal innkrevingstid er 15 år. 
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Figur 7.5: Beregnet nytte av Rogfast, fordelt på reisehensikt-
er. Alle tall er nåverdi over 25 år diskontert til sammenlig-
ningsåret 2014 med en kalkulasjonsrente på 4.5%

Utførte beregninger med variasjon av bompenge-
satsen i EFFEKT viser at totalinntektene er lavere 
ved 180 kr enn ved 105 kr i gjennomsnittlig bom-
pengesats på grunn av mindre trafikk. Det er der-
for sannsynlig at bompengesatsen vil ligge på nivå 
med dagens fergebillett (138 kr for lette kjøretøy, 
hvorav 56 kr. er forhåndsinnkreving av bompenger 
for T-forbindelsen).

EFFEKT-beregningene viser at godstransport og 
tjenestereiser vil ha en nåverdi av forventet nytte på 
i underkant av 2 milliarder kroner ved en gjennom-
snittlig bompengesats på 105 kr.

For regionen totalt sett vil omfordeling av inn-
satsfaktorene medføre effektivitetsgevinster og 
økt verdiskapning, mens konsekvensene for den 
enkelte bedrift isolert sett vil være usikre. Lokale 
monopoler vil få større konkurranse (for eksempel 
den ene dagligvarebutikken på Kvitsøy når bom-
pengene forsvinner).

I etteranalysen av Frøya-Hitra-forbindelsen  fram-
hever havbruksnæringen at det ikke er tidsbe-
sparelser i seg selv som har gjort at tunnelen til fast-
landet er viktig for selskapet. Det er fleksibiliteten, 
den nye muligheten til å tilpasse kjøretidspunkt og 
skiftordninger når ikke siste ferje hjem er en be-
grensende faktor. Dette er kjent fra flere studier. 

Turisme
Transportmodellen viser en sterk økning i fritids-
reiser blant rogalendinger som følge av Rogfast, se 
figur 7.5. Denne trafikken består nok mye av dags-
turer og turer til hytter og vil nok ikke gi tilsva-

rende vekst i reiselivsbransjen. Effektene vil være 
små og spredt over et stort område. 

Det antas at en ferjefri forbindelse vil medføre en 
økning i nærturismen fra Nord- og Sør-Rogaland. 
Det antas at forbindelsen vil være av liten betyd-
ning for utenlandsturismen, og for overnattingstu-
rismen.

Etableringen av Rogfast forventes å gi økning i nær-
turismen og hytteturismen. Mange turister som kjø-
rer Rogfast forventes å ville ta avstikkeren oppom 
Kvitsøy. Ydstebøhavn og Leiasundet med steinkor-
set er trolig populære mål.

Offentlige tilbud
Skoletilbudet til og med videregående endres nep-
pe som en følge av Rogfast, men befolkningen vil få 
større valgmuligheter.

Det er en målsetning for Universitetet i Stavanger 
og Høgskolen Stord/Haugesund å utvikle et tet-
tere og mer integrert samarbeid. Rogfast gir bedre 
mulighet for dette.

Helse Stavanger/Stavanger Universitetssjukehus og 
Helse Fonna/Haugesund sjukehus, som begge sor-
terer under Helse vest, vil få tilsvarende muligheter 
for samarbeid som følge av redusert reisetid mellom 
institusjonene.

Slike samarbeid vil styrke regionen i konkurransen 
om ressurser på nasjonalt nivå, men kan også føre 
til omfordelinger av oppgaver mellom institusjoner 
i samme bransje på Jæren og Haugalandet.

Annen infrastruktur (havner)
I framtiden antas det at det blir stadig viktigere å 
få varene hurtig og direkte til kontinentet sjøvegen. 
Restriksjoner og avgiftspålegg på tungtransport på 
veger, vil bidra til å fremme en slik utvikling. 

Den geografisk og praktisk beste løsning for næ-
ringslivet på Vestlandet er å utvikle nord-sør-aksen 
langs E39 Kyststamvegen, og knytte E39 til nasjo-
nalhavnene. 

Det er lite kunnskap om hvordan investeringer på 
vegnett påvirker valg av transportformer for gods. 
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Rogfast kan gi mulighet for i større grad å impor-
tere/eksportere varer direkte til og fra Vestlandet, 
siden varer mellom Vestlandet og kontinentet ikke 
trenger transporteres via Oslo-området. Om dette 
vil skje er avhengig av tiltak som avgiftspolitikk, 
havnestruktur m.m. Dette påvirkes ikke av Rogfast, 
men Rogfast gir større muligheter for slike strate-
gier. Det er aktuelt med en større sentralisering i 
havnestrukturen enn i dag. Dette kan gi som effekt 
at en del varer får lengre innenlands transport enn i 
dag før de blir overført fra veg til sjø, men andelen 
på kjøl vil øke.

Rogfast vil gi mulighet til overføring av gods fra 
veg til sjø, men det er usikkert om dette blir resul-
tatet. 

 

7.3.2 Randaberg
Over 2/3 av de sysselsatte som bor i Randaberg 
kommune har sitt arbeidssted i en annen kommu-
ne, det vil i all hovedsak si på kontinentalsokkelen 
og i Stavanger, Sola og Sandnes.

Selv om Randaberg ved et kort besøk kan gi inn-
trykk av å være en stor jordbrukskommune, så ser 
man av figur 7.4 at arbeidsplasser innen olje- og 
gassvirksomhet er viktigst.

Virkninger av Rogfast
Rogfast forventes å gi små virkninger for nærings-
livet i Randaberg utover virkninger av den type 
som er omtalt for hele regionen.

Overskuddsmasser fra tunnelen er tenkt brukt til 
å tilrettelegge for vedtatte industriområder langs 
fjorden mellom Mekjarvik og Dusavika.

Det forventes ikke at det vil bli frigjort arealer på 
dagens ferjeleie på Mekjarvik av en slik størrelse 
at det gir plass for noen større virksomhet. Ferje-
leiet er forutsatt opprettholdt i beredskap for flere 
samband.

7.3.3 Kvitsøy
De største arbeidsgiverne på Kvitsøy er Kystverkets 
Sjøtrafikkavdeling Rogaland (Trafikksentralen på 
Kvitsøy, lostjeneste) og Kvitsøy kommune. 12 % av 

de registrerte arbeidsplassene i kommunen er knyt-
tet til primærnæringene jordbruk, fiske og havbruk.

Industri og verkstedproduksjon har en relativt stor 
betydning for sysselsettingen i kommunen.

Av om lag 260 sysselsatte med bosted i kommunen 
er 110 pendlere til annen kommune. Det reelle an-
tall arbeidsplasser i kommunen antas å ligge i un-
derkant av 200.

Virkninger av Rogfast
De aller fleste bedriftene på Kvitsøy konkurrerer 
på et marked som går ut over kommunen. 

Flere bedrifter ser for seg at dagens markedsposi-
sjon styrkes av Rogfast. En viktig grunn til dette er 
at terskelen for å få kunder, leverandører og samar-
beidspartnere til å reise til Kvitsøy på bedriftsbesøk 
blir mindre. En fastlandsforbindelse vil dermed gi 
bedre og enklere markedsføring, gjennom at det 
blir enklere å se bedriftens produkter, tilvirknings-
måte osv. Få bedrifter gir imidlertid uttrykk for at 
en fastlandsforbindelse ville gi tilgang til et utvidet 
geografisk marked. 

En undersøkelse blant bedriftene på Kvitsøy ga det-
te hovedinntrykket med hensyn til forventninger til 
Rogfast:

Enklere og raskere tilgang til det regionale • 
markedet. 
Mer rasjonell transport av varer.• 
Store årlige reisetidsbesparelser for de ansatte.• 
Økt fleksibilitet med hensyn til arbeidstid. • 
Enklere å få underleverandører, reparatører • 
og annet tilsyns- og vedlikeholdspersonell til 
å prioritere en reise til Kvitsøy.
Lettere å rekruttere kvalifisert personell, særlig • 
innen offentlig sektor.
Økt befolkningsgrunnlag på Kvitsøy vil igjen • 
kunne bety økt tilgang på arbeidskraft.
Lettere å samarbeide med bedrifter på fastlan-• 
det.

Den lokale Coop-butikken, som i all hovedsak har 
innbyggerne på Kvitsøy som kunder, er en av de 
få bedriftene hvor driveren forventer en negativ 
utvikling som følge av Rogfast. Denne forventnin-
gen er lite underbygd. Det forventes vekst i kunde-
grunnlag, som følge av økt tilflytting til Kvitsøy og 
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økning i hytte- og ferietrafikken. I hvert fall så lenge 
det er høye bomavgifter vil fortsatt butikken ha sto-
re konkurransefortrinn. 

Statistikk fra tilsvarende vegprosjekter viser at 
pendlingen øker i begge retninger når en fjerner 
en barriere som en ferje representerer. Et utvidet 
bo- og arbeidsmarked vil gi muligheter for bedre 
”matching” mellom jobb og kompetanse, og erfa-
ring viser at befolkningen griper disse sjansene. Få 
bedriftsledere ventet likevel at ansatte ved deres 
bedrift vil søke seg til andre jobber på fastlandet 
om Kvitsøy får vegforbindelse til fastlandet.

For overnattingsturister som kommer langveis fra, 
fra utlandet eller fra andre fylker i Norge, betyr 
sannsynligvis en halv time mindre reisetid lite for 
om Kvitsøy foretrekkes som feriedestinasjon. 

De viktigste effektene for næringslivet vil være en 
utvidet arbeidsmarkedsregion og reduserte tids-
bruk på transport og mer fleksible transportløsnin-
ger. Økt fleksibilitet vil gi muligheter for bedre 
kapasitetsutnyttelse og dermed lavere transport-
kostnader. Økt tilgjengelighet vil gi bedre mulig-
heter for bedre kontakt og styrking av relasjoner 
med kunder og leverandører. På sikt vil bompen-
gene forsvinne. Transportkostnadene vil dermed 
reduseres ytterligere (monetært), og de omtalte ef-
fektene bli enda tydeligere. 

Veginvesteringer kan initiere store forandringer i 
næringslokalisering og pendling. Kommunal regu-
lering kan brukes for å styre de økonomiske driv-
kreftene i ønsket retning. 

Rogfast forventes å være positivt for næringslivet 
på Kvitsøy da det også i dag er markedet på fast-
landet som er viktigst for næringssammensetning 
på Kvitsøy. 

Overskuddsmassene for Rogfast kan deponeres på 
flere måter og steder på Kvitsøy. Et alternativ er å 
bruke massene til å etablere et nytt næringsareal 
ved å fylle opp grunne sjøområder nær tunnelmun-
ningen. Et annet alternativ er å utnytte området til 
beite i stedet for næring, mens et tredje alternativ 
er å tippe massene på dypt vann. Statens vegvesen 
har ingen preferanser og overlater til Kvitsøy kom-
mune å finne ut hva de ønsker. Medvirkningspro-
sessene så langt har vist at det er delte meninger 
om temaet.

 7.3.4 Bokn
Influensområdet er preget av landbruksområder 
og virksomheter tilknyttet ferjekaien. Det er likevel 
få arbeidsplasser i absolutt antall i primærnærin-
gene i området.

Virkninger av Rogfast
Ferjeleiet på Arsvågen må opprettholdes av bered-
skapshensyn i tilfelle langvarig stenging av Rog-
fast. Det meste av arealet her vil således ikke være 
tilgjengelig for annen etterbruk.

Massedeponiet i tilknytning til moloen på Arsvå-
gen kan tenkes utnyttes, men det ligger værutsatt 
og har dårlig vegtilknytning i og med at man må 
kjøre 5 km nordover for å komme inn på E39, og 
eventuelt sydover igjen. I en næringsutviklings-
sammenheng vil en annen bruk nær krysset ved 
Knarrholmen trolig være mer attraktiv for aktuelle 
næringsaktører.

Det kan tenkes en utvikling av området rettet mot 
fritidsmarkedet, men beliggenheten tilsier ikke at 
dette vil være lett.

Det vil ikke være marked for dagens bruk av tu-
ristanlegg på Arvågen. Selv med kryss nord for 
Arsvatnet, vurderes anlegget å bli for lite synlig i 
forhold til å operere som et rent vegserviceanlegg. 

Planprogrammet ber Statens vegvesen avklare om 
et informasjonssenter for prosjektet er aktuelt, og i 
tilfelle hvor dette bør plasseres.

Statens vegvesen mener det er lite aktuelt å bygge 
et permanent informasjonssenter for Rogfast. In-
formasjon til tilreisende fagfolk vil bli håndtert fra 
regionvegkontorene. 

Hvis det anses å være behov og marked for infor-
masjon mot publikum generelt og turister spesielt, 
anser ikke Statens vegvesen det som sin oppgave å 
tilrettelegge for dette. Etterbruk av dagens anlegg 
på Arsvågen til dette er vanskelig så lenge det ikke 
får krysstilknytning.

7.3.5 Avbøtende tiltak
Fastlandsforbindelsen til Kvitsøy ventes å medføre 
flere dagsturturister. Vegsystemet på Kvitsøy har 
lav standard og det vil være ønskelig å styre til-
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farten. Den kan derfor være aktuelt å tilrettelegge 
innfartsparkering både ved Ydstebøhavn og Leia-
sundet.

Et avbøtende tiltak for å øke attraktiviteten av area-
lene rundt dagens ferjekai på Arsvågen, vil være å 
anlegge et kryss rett nordøst for Arsvatnet. Dette er 
imidlertid forholdsvis kostbart i forhold til poten-
sialet for utvikling i området.

7.4 Måloppnåelse
Tabell 7.1 viser at Rogfast har høy måloppnåelse 
i forhold til prosjektets hensikt om å redusere rei-
setiden og reisekostnadene for både gods- og per-
sontransport, og dermed bidra til å utvikle Nord-
Jæren og Haugalandet til en felles arbeids-, bo- og 
serviceregion.

Rogfast har også høy måloppnåelse i forhold til å 
tilrettelegge for konkurranse i og med at valgmu-
ligheter både med hensyn på vegvalg og transport-
form (bil, båt, bane, fly) øker.

Når det gjelder mål knyttet til trafikksikkerhet, 
fører økningen i fritidstrafikk og økningen i gjen-
nomsnittlig reiselengde til at det må forventes en 
økning i antall trafikkulykker, og da i hovedsak på 
vegnettet utenom selve Rogfasttunnelen. I den grad 
man lykkes med å overføre gods fra lange trailer-
transporter via Østlandet til kontinentet og over til 
båter fra Vestlandet, vil man få redusert ulykker 
knyttet til dette på vegnettet utenfor transportmo-
dellens avgrensing. Det forventes likevel at man vil 
komme ut med et negativt samlet resultat.

Rogfast har også negativ måloppnåelse i forhold til 
miljøvirkninger da ny veg medfører delvis irreversi-
ble fysiske inngrep. Økt trafikk bidrar også til økte 
klimagassutslipp. Regnestykket vil bli noe bedre 
hvis man lykkes i å få mye gods over fra trailere ti 
bane og kjøl, men dette omfanget er usikkert og ikke 
med når endringene er estimert i beregningspro-
grammet EFFEKT.

Rogfast har liten betydning fra eller til i forhold til 
økt tilgjengelighet for alle. Dette målet er kanskje 
ikke det viktigste på strekningen over Boknafjor-
den.

NTP-mål og hoved-
mål for prosjektet

Indikator Måloppnåelse

NTP: Bedre fram-
kommelighet og 
reduserte avstands-
kostnader for å 
styrke konkurran-
sekraften i nærings-
livet og for å bidra 
til å opprettholde 
hovedtrekkene i bo-
settingsmønsteret.

Redusert reisetid
Reduserte avstands-
kostnader
Økt forutsigbarhet 
Mest mulig ferjefri 
veg med høy stan-
dard langs Vest-
landskysten

Høy: 40 min 
innsparing på 
25 km distanse, 
døgnåpen, to 
løp

Rogfast: Fremkom-
melighet i og mel-
lom regioner, for å 
fremme utvikling 
av levedyktige dis-
trikter, vekstkraf-
tige bo- og arbeids-
marked og dekke 
næringslivets trans-
portbehov

Utvikle et felles bo- 
og arbeidsmarked 
for Nord-Jæren og 
Haugalandet.
Stamvegene har 
god kobling mot de 
øvrige elementene i 
stamnettet, dvs. mot 
viktige jernbaneter-
minaler, nasjonale 
havner og stamfly-
plasser slik at mer 
transport kan over-
føres til båt og bane

Høy: 40 min 
innsparing på 
25 km distanse, 
døgnåpen, to 
løp

Andre NTP-mål

Transportsystemet 
skal være tilgjenge-
lig for alle og trans-
porttilbudet skal 
gjøre det mulig å 
leve et aktivt liv.  

Alternativer for bi-
lister, kollektivrei-
sende, syklende og 
gående uavhengig 
av funksjonsgrad

Ingen: usikker 
effekt for kol-
lektivselskaper 
uten bompen-
ger, dårlig tilbud 
til syklister

Transportpolitik-
ken skal bygges på 
en visjon om at det 
ikke skal forekom-
me ulykker med 
drepte eller livsva-
rig skadde i trans-
portsektoren

Færre hardt skadde 
og drepte

Negativ: ve-
sentlig økning i 
transportarbeid

Transportpolitik-
ken skal bidra til å 
redusere miljøska-
delige virkninger 
av transport, samt 
bidra til å oppfylle 
nasjonale mål og 
Norges internasjo-
nale forpliktelser på 
miljøområdet.  

Unngå konflikter 
mellom natur- og 
kulturmiljøer og 
friluftsområder og 
transportanlegg
Redusert bilavhen-
gighet og økt kollek-
tivtrafikk
Økt andel gods på 
kjøl og bane
Redusere NOX- og 
CO2-utslipp 
Redusere støyplage

Negativ: ve-
sentlig økning 
i transportar-
beid, muliggjør 
imidlertid økt 
andel gods via 
havn

Effektivt transport-
system, hvor blant 
annet økt bruk av 
konkurranse benyt-
tes for å få et best 
mulig transporttil-
bud for de samlede 
ressursene til trans-
portformål

Alternative vegvalg
Alternative trans-
portformer

Høy: bygger 
opp under sat-
sing på havner 
på Vestlandet, 
alternativ til 
ve g t r a n s p o r t 
om Oslo til ut-
landet

Tabell 7.1 Måloppnåelse for E39 Rogfast
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 7.5 Oppfølgende undersøkelser
Det er ikke registrert spesielle behov for oppføl-
gende undersøkelser innen dette tema med hensyn 
til prosessen fram mot valg av alternativ.

Prosjektets karakter gjør det svært interessant med 
før- og etterundersøkelser av virkninger på nærings-
livet. Som ledd i en nasjonal kunnskapsoppbygging 
på dette feltet, anbefales at dette gjennomføres.

7.6 Sikkerhet og sårbarhet
Det har vært utført en overordnet risiko- og sår-
barhetsanalyse for prosjektet (Norconsult 2006), 
denne analysen er oppsummert i en egen rapport. 
Resultatet viser at E39 Rogfast utformet som om-
talt i kapittel 4 vil være en vegstrekning med god 
sikkerhet. To tunnelløp med tverrforbindelser og 
langslufting gir god sikkerhet. 

Tunnelen vil måtte stenges noen ganger i løpet av 
et år i forbindelse med ulykker og vedlikehold. For 
å ikke ha et sårbart system er det da viktig at tun-
nelen tilrettelegges for tovegstrafikk i ett løp i slike 
situasjoner. I tillegg må det opprettholdes bered-
skapsferjeleier som kan brukes om begge løp må 
stenges i en lengre periode. Sannsynligvis vil be-
redskapsferjeleiene for E39 Rogfast være Mekjar-
vik, Kvitsøy og Arsvågen. Med en slik tilretteleg-
ging vil E39 Rogfast være et langt mindre sårbart 
system enn dagens situasjon med Rennfast-tunne-
lene (der det er tovegs trafikk i ett løp i normalsitua-
sjonen) og ferjer.

Det må utføres en mer detaljert risiko- og sårbar-
hetsanalyse i senere planfaser. En må der bl.a. vur-
dere nærmere om det bør være spesielle tiltak i for-
bindelse med de situasjonene en har tovegs trafikk 
i ett løp. I tillegg må en vurdere om det også i nor-
malsituasjonen bør legges til rette for tiltak som går 
lengre enn det Håndbok 021 Vegtunneler krever.  
Tiltak som bør vurderes nærmere er bl.a.:

Tiltak for å få kjøretøyer til å holde god av-• 
stand.
Eventuelle begrensninger på transport av en • 
del spesielt farlig gods.
Tiltak for å redusere hastighet, automatisk tra-• 
fikkontroll, eventuelt. strekningsmålinger.
Tilgang på brannvann.• 
Lokalt kurstilbud vedrørende tunnelen for yr-• 
kessjåfører som trafikkerer hyppig.

Bergrom og særskilt belysning for å motvirke • 
monotoni.
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8 Anbefaling

8.1 E39 Rogfast generelt
Det utførte planarbeidet viser at E39 Rogfast er et 
gjennomførbart prosjekt som er samfunnsøkono-
misk lønnsomt. Prosjektet gir økt integrasjon mel-
lom Haugalandet og Nord-Jæren, og dermed økt 
trafikk over Boknafjorden. Denne økte trafikken 
gir flere trafikkulykker og økte utslipp, men selv 
om en tar hensyn til dette er prosjektet svært lønns-
omt. 

I planprogrammet ble disse målene fastsatt for pro-
sjektet:

Bidra til å utvikle E39 til en viktig sambindingsveg •	
for Vestlandet som en del av den nasjonale trans-
portkorridoren langs Vestlandskysten.
Bidra til å utvikle et sammenhengende godstrans-•	
portsystem med tilførsel mot de sentrale havnene og 
andre knutepunkt langs Vestlandskysten.
Utvikle et felles bo- og arbeidsmarked for Nord-•	
Jæren og Haugalandet.

Måloppnåelsen er vurdert til å være høy, spesielt 
for første og siste punkt. Prosjektet gir nærmere 40 
min innsparing på 25 km distanse og gir en døgnå-
pen forbindelse som med to løp vil gi et forutsig-
bart system. 

Med en kostnadsramme på 4,8-6,8 milliarder kr er 
prosjektet svært kostbart, og med dagens rammer 
er det lite sannsynlig at prosjektet kan gjennomføres 
uten bompengefinansiering. Når E39 Rogfast skal 
bygges, og med hvor stor statlig andel, vil bli avgjort 
i Nasjonal transportplan. Innenfor trange rammer 
vil prosjektet konkurrere bl.a. med prosjekter som 
er rettet inn mot å bedre trafikksikkerheten.

8.2 Randaberg

8.2.1 Vegalternativer
I den samfunnsøkonomiske vurderingen er det 
liten forskjell mellom alternativene. Alternativ 2 
er klart best for de prissatte konsekvensene, mens 
alternativ 1 er best for de ikke-prissatte konsekven-

ser. Samlet sett er alternativ 2 vurdert som litt bedre 
enn alternativ 1.

Vi ser ikke momenter som det ikke er tatt hensyn 
til i disse vurderingene, og anbefaler at alternativ 
2 blir valgt. Vi vil også godta at Randaberg kom-
mune velger alternativ 1.

8.2.2 Ventilasjon
Alternativet på Tungenes golfbane er vurdert til å 
være det klart beste alternativet i den samfunnsø-
konomiske analysen. De andre alternativene på 
Tungenes, spesielt Holmodden, er klart dårligere 
for de ikke-prissatte konsekvenser. Også Alstein er 
klart dårligere for ikke-prissatte konsekvenser, og 
vil i tillegg gi litt høyere investerings- og driftskost-
nader.

Vi anbefaler derfor at ventilasjonstårn blir lagt til 
området ved Tungenes golfbane. Vi vil fraråde at 
de andre alternativene blir valgt.

8.3 Kvitsøy
Alternativ 2 har små inngrep, og er det beste alter-
nativet ut fra en samlet samfunnsøkonomisk vur-
dering. Men alternativet gir ikke vegframføring til 
deponiområdet, og gir dermed ikke mulighet til å 
få et areal som kan utnyttes i ettertid.

Alternativ 1a og 1b gir veg fra deponiområdet til 
eksisterende vegnett på Kvitsøy, slik at ved valg 
av dette alternativet gis det mulighet til å få et nytt 
areal som kan brukes til næringsformål, beite eller 
andre formål. Om en ønsker å få et slik areal er et 
viktig valg for Kvitsøy kommune.

Det er ikke stor kostnadsforskjell mellom alternati-
vene, og ingen av alternativene har store negative 
konsekvenser for de ikke-prissatte konsekvensene. 
Vi mener derfor at valg av alternativ bør foretas 
av Kvitsøy kommune. Om en ønsker mer areal, og 
dermed velger alternativ 1, er det liten forskjell mel-
lom alternativ 1a og 1b, slik at vi heller ikke her 
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har noen anbefaling, men lar Kvitsøy kommune 
foreta valg mellom alternativ.

8.4 Bokn
I den samfunnsøkonomiske vurderingen er det li-
ten forskjell mellom alternativene, men alternativ 
1 er rangert som det beste alternativet. Alternativ 
1 har den fordelen at alternativet kan bygges uten 
vesentlige ulemper for trafikantene i anleggsperio-
den. Alternativ 2 vil i deler av anleggsperioden gå 
inn på ferjeoppstillingsplassen, slik at trafikken vil 
bli noe hindret.

Vi anbefaler derfor at alternativ 1 blir valgt. Vi vil 
også godta at Bokn kommune velger alternativ 2.
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9 Oppfølgende undersøkelser

9.1 Innledning
For en del fagtema er oppfølgende undersøkelser 
for senere planfaser omtalt i tidligere kapitler, vi 
viser til kap. 5.4-5.8 og kap. 7. Dette kapitlet er en 
supplering av det som er nevnt der.

9.2 Prissatte konsekvenser
Som nevnt flere steder i dokumentet har vi ikke 
fått ut svar som vi kan stole på når det gjelder de 
samfunnsøkonomiske konsekvensene av E39 med 
bompengefinansiering. Dette vil vi se nærmere på 
allerede nå i høst, og vi håper å legge fram data 
for dette i finansieringsanalysen. Denne vil bli lagt 
fram for kommuner og fylkeskommune samtidig 
som vi legger konsekvensutredning/kommunedel-
planer fram for vedtak.

9.3 Kulturmiljø/landskapsbilde
Som nevnt i kap. 5.8 er undersøkelsesplikten etter 
kulturminnelovens § 9 ikke oppfylt. I samsvar med 
normale prosedyrer og iht. planprogrammet vil 
dette bli gjort som en del av reguleringsplanarbei-
det. Dette vil gjelde både ”vanlige” kulturminner, 
og marine kulturminner i deponiområder.

Planprogrammet la opp til at det skulle lages en del 
visualiseringer for å vurdere alternativenes innvirk-
ning på kulturminner på Kvitsøy. En del er gjort, 
det er laget synlighetskart og en del visualiseringer 
som er vist i delrapporten for landskapsbilde. Dette 
arbeidet må videreføres i reguleringsplanarbeidet 
om Kvitsøy kommune velger alternativ 1, og fram-
tidig bruk av et deponiområde blir mer avklart. Ut 
fra visualiseringer kan en da bestemme avgrensing 
og utforming av deponiområde (inkl. føringer for 
høyde etc. på evt. bygninger).

9.3 Andre tema
Det vil bli utarbeidet reguleringsplaner og bygge-
planer for prosjektet i henhold til vanlige prosedy-
rer. I tillegg til det som er nevnt over og i tidligere 

kapitler vil vi nevne noen ting som det er svært 
viktig at blir ivaretatt:

Det må utføres mer detaljert risiko- og sårbar-• 
hetsanalyse. Det må bl.a. lages beredskaps-
plan, grunnlag for tunnelgodkjenning og ri-
siko i byggeperioden må vurderes.
Det må utføres mer detaljert geologisk kartleg-• 
ging.
Støyberegninger må utføres både i planområ-• 
det og på strekningen Arsvågen – Mjåsund for 
å kartlegge omfang av evt. støytiltak.
Det må gjøres mer detaljerte beregninger av • 
luftforurensning ved ventilasjonstårn og tun-
nelmunninger. Kunnskap om bølgehøyde og 
vindretning må innhentes for vurdering av 
utforming og plassering av ventilasjonstårn på 
Kråka og Jartholmen.
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Vedlegg 1 Oversikt over dokumenter

Denne konsekvensutredningen er utarbeidet på grunnlag av planprogram vedtatt 16. mai 2006.

Følgende dokumenter er utarbeidet i forbindelse med planarbeidet:

E39 Rogfast Konsekvensutredning, Statens vegvesen Region vest juli 2007• 
E39 Rogfast Konsekvensutredning. Tegningshefte, Statens vegvesen Region vest, juni 2007• 

Temarapport nærmiljø og friluftsliv, Multiconsult, juni 2007• 
Temarapport naturressurser, Multiconsult, juni 2007• 
Temarapport kulturmiljø, Multiconsult juni 2007• 
Temarapport naturmiljø, Multiconsult juni 2007¨• 
Temarapport landskapsbilde, Multiconsult juni 2007• 
Stedsanalyse Kvitsøy, Multiconsult desember 2006• 
Temarapport lokal og regional utvikling, Multiconsult juni 2007• 

Risiko- og sårbarhetsanalyse, Norconsult desember 2006• 
Trygghet, monotoni og sikkerhet i krisesituasjoner og ved normal ferdsel, SINTEF oktober 2006• 

Geological and geophysical investigations, NGU november 2006• 
Akustisk profilering og refraksjonsseismikk, GeoMap januar 2007• 

Tunnelventilasjon, Statens vegvesen Region vest juni 2007• 
Massehåndtering, Statens vegvesen Region vest mai 2007• 
Kostnadsoverslag, Statens vegvesen region vest juni 2007• 
Trafikk- og nyttekostnadsanalyse, Statens vegvesen Region vest juli 2007• 

I tillegg har Statens vegvesen finansiert noen utredninger/notat for Kvitsøy og Bokn kommune:

Sosioøkonomiske konsekvenser for Kvitsøy, Asplan Viak september 2006• 
Trafikkonsekvenser Kvitsøy, Asplan Viak september 2006• 
Trafikkonsekvenser Bokn, Asplan Viak desember 2006• 

Parallelt med planarbeidet har det blitt utarbeidet dokumenter som grunnlag for kvalitetssikring i tidlig 
planfase (KS1). E39 Boknafjordkryssingen har vært pilotprosjekt i forbindelse med innføring av denne kva-
litetssikringsordningen.

Konseptvalgutredning, Statens vegvesen Region vest februar 2007• 
Konseptvalgutredning vedlegg, Statens vegvesen Region vest februar 2007• 

Alle disse dokumentene er tilgjengelige på internett, www.vegvesen.no/rogfast .
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Vedlegg 2 Korrespondanse etter offentlig ettersyn

Brev til kommuner og fylkeskommune
Brev til de som har sendt merknader
Notat med behandling av innkomne merknader
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Vedlegg 2 Sluttbehandling

Behandling av utredningsplikt i Rogaland fylkeskommune
Vedtak Randaberg kommune
Vedtak Kvitsøy kommune
Vedtak Bokn kommune m/vedlegg
Brev til Bokn kommune om vedtaket



konsekvensutredning for E39 Rogfast140



konsekvensutredning for E39 Rogfast 141



konsekvensutredning for E39 Rogfast142



konsekvensutredning for E39 Rogfast 143



konsekvensutredning for E39 Rogfast144



konsekvensutredning for E39 Rogfast 145



konsekvensutredning for E39 Rogfast146



konsekvensutredning for E39 Rogfast 147



konsekvensutredning for E39 Rogfast148



konsekvensutredning for E39 Rogfast 149



konsekvensutredning for E39 Rogfast150



konsekvensutredning for E39 Rogfast 151



konsekvensutredning for E39 Rogfast152



konsekvensutredning for E39 Rogfast 153

Vedlegg a) Notat til møte 8.september

E39 Rogfast Bokn

Kort oppsummert ønsker Bokn kommune at nødv. tiltak ellers på E39 som følge av den trafikkøkning Rogfast 
vil gi skal være en del av prosjektet E39 Rogfast. I vår merknadsbehandling har vi sagt oss enig i dette, jfr. vår 
oppsummering innledningsvis i merknadsbehandlinga:

Bokn
Merknader	her	går	stort	sett	på	kryss	på	Are	og	tiltak	langs	eks.	E39.

Vi	vil	som	en	del	av	prosjektet	utrede	og	gjennomføre	nødvendige	trafikksikkerhets-	og	støytiltak	langs	eksisterende	
E39. 

Vi	har	tatt	merknad	om	kryss	på	Are	til	følge.	Et	slik	kryss	vil	bli	mer	omfattende	og	kostbart	for	alt.	2.	

Vi	anbefaler	fortsatt	alt.	1.

Saken gjelder pkt. 2 i Bokn kommune sitt vedtak i høringsrunden:
Konsekvensutredningen	tar	ikke	i	tilstrekkelig	grad	opp	problemstillinger	på	eksisterende	vegnett	som	gjennomførin-
gen av Rotfast vil føre til. E39 gjennom Bokn har allerede overhyppighet av alvorlige ulykker. Bokn kommune viser i 
den	forbindelse	til	rapporten	”Bokn	kommune.	Konsekvenser	for	trafikksituasjonen	etter	Rotfast”,	utarbeidet	av	Asplan	
Viak	2006.	Rapporten	omtaler	seks	utsatte	punkter	langs	E39	og	gir	anbefalinger	om	forbedringstiltak.	Videre	forelig-
ger	det	støyberegninger	som	viser	at	mange	boliger	på	Bokn	vil	bli	utsatt	for	støy	over	grenseverdiene	som	følge	av	
trafikkøkningen.	Det	forventes	at	trafikksikkerhet	og	støy	langs	eksisterende	veg	utredes	nærmere	i	prosessen.	Kom-
munen krever at nødvendige tiltak på begge disse områdene må innarbeides og gjennomføres som en integrert del av 
Rogfastprosjektet.

I vår merknadsbehandling har vi kommentert dette punktet slik:

Når det gjelder ulykker	er	det	siden	år	2000	registrert	12	ulykker	på	E39	i	Bokn	kommune.	Dette	gir	en	ulykkesfre-
kvens	på	delstrekninger	innen	kommunen	fra	0,11	til	0,18,	størst	på	strekningen	fra	Knarholmen	til	Boknasund	bru.	
Forventet ulykkesfrekvens på denne type veg er 0,17, slik at ut fra ulykkesfrekvens er E39 i Bokn ikke spesielt ulykkes-
belasta.	Men	av	de	12	ulykkene	har	5	vært	dødsulykker.	Dette	er	en	svært	stor	andel	av	ulykkene,	slik	at	strekningen	
har	et	trafikksikkerhets-problem.	Det	er	riktig	at	vi	i	utredningen	ikke	har	spesifisert	trafikksikkerhetstiltak	på	streknin-
gen, men midler til mindre tiltak som skissert i Asplan Viak sin rapport ligger inne i kostnadene. Vi har håp om at slike 
trafikksikkerhetstiltak	kan	bli	gjennomført	lenge	før	Rogfast	står	ferdig,	og	vil	før	bygging	analysere	nødvendige	tiltak	
ut fra situasjonen da. I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplanen skal det i tillegg lages en analyse som tar 
for	seg	konsekvenser	trafikkøkninger	vil	ha	for	trafikksikkerheten	på	tilgrensende	veinett.	Eventuelle	behov	for	å	ta	med	
tiltak	som	ikke	omfattes	av	Asplan	Viak	sin	rapport	vil	måtte	vurderes	da.	Bortsett	fra	trafikkøkningen	vil	bygging	av	
Rogfast	muligens	være	positivt	med	tanke	på	trafikkulykker,	da	en	ikke	får	køer	fra	ferja	og	kjøring	for	å	rekke	ferja.	

Når det gjelder støy,	så	er	dette	i	dagens	situasjon	en	eks.	veg	som	omfattes	av	regelverket	iht.	forurensningsloven.	
Det	er	der	strenge	grenser	for	tiltak,	disse	grensene	er	satt	for	innendørs	støy.	Vi	har	ikke	registrert	boliger	som	ligger	
i	nærheten	av	grensen	for	tiltak	etter	dette	regelverket,	selv	med	den	trafikkøkningen	Rogfast	kan	gi.	Ved	planlegging	
av	Rogfast	vil	vi,	ut	fra	trafikkøkningen	Rogfast	og	andre	tiltak	som	T-forbindelsen	og	Rennfast	har	gitt	og	vil	gi,	se	på	
tilgrensende	vegnett	ut	fra	regelverket	som	gjelder	ved	bygging	av	veger.	I	dette	regelverket	er	det	også	satt	grenser	for	
utendørs støy. Som nevnt i kap. 9 i planforslaget vil vi i seinere planfaser gjøre støyberegninger på strekningen Arsvå-
gen	–	Mjåsund	for	å	kartlegge	omfang	av	evt.	støytiltak.	Vi	vil	i	våre	vurderinger	være	fleksible	og	ta	hensyn	til	generell	
trafikkvekst	og	økning	som	følge	av	T-forbindelsen	når	vi	vurderer	om	boliger	kommer	inn	under	grensen	for	tiltak.	Vi	
vil	også	ta	hensyn	til	framtidig	trafikkøkning	som	følge	av	at	bompenger	på	prosjektet	blir	nedbetalt,	samt	de	spesielle	
forholdene	som	Boknasund	bru	mellom	Austre	og	Vestre	Bokn	skaper.	Hvor	mange	boliger	dette	vil	gjelde,	og	hvilke	
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tiltak som er aktuelle, må utredes i forbindelse med reguleringsplan. Dersom analysen viser at boliger kan komme til å 
bli	utsatt	for	innendørs	eller	utendørs	støy	over	gjeldende	grenseverdier,	vil	nødvendige	tiltak	måtte	innlemmes	i	Rog-
fastprosjektet.	For	kommunens	del	kan	dette	styres	ved	hjelp	av	rekkefølgebestemmelser	til	reguleringsplanen.	

Kort	oppsummert	vil	vi	som	en	del	av	prosjektet	utrede	og	gjennomføre	nødvendige	 trafikksikkerhets-	og	støytiltak	
langs eksisterende E39. 

Statens vegvesen som tiltakshaver og Bokn kommune som planmyndighet er altså enig i sak. Vi har også 
godtatt at en i tillegg til trafikkøkning som følge av Rogfast også skal ta med i vurderingene den spesielle 
trafikkutviklingen som bl.a. nedbetaling av Rennfast og utbygging av T-forbindelsen har gitt og vil gi skal tas 
med i vurderingene. 

Ut fra e-poster og telefonsamtaler nå ved oversending av planen til sluttbehandling forstår vi at Bokn kom-
mune mener at det vi har sagt i vår merknadsbehandling ikke er forpliktende nok, og har nå sett på mulighe-
ten for ”delvis” behandling etter ny PBL ut fra det som står der om risikoanalyser, med krav om at slike skal 
gjennomføres før vedtak. Vi vil sterkt fraråde dette, og mener at disse analysene og vurderingene bør gjøres 
på reguleringsplanstadiet. Vi vil da ha mer oppdaterte trafikktall, og vi vet litt mer om hvilke tiltak som skal 
gjennomføres på strekningen uavhengig av Rogfast. Det blir også svært uryddig å gå over på ny PBL for 
denne planen som var på høring for 2 år siden, og å gjøre nye utredninger når det er vedtatt at uredningsplik-
ten er oppfylt, samt at det kan forsinke oppstart av neste planfase

Vi har vurdert hvordan vi kan få inn dette mest mulig forpliktende, noe vi som tiltakshaver også er interes-
sert i. Våre PBL-eksperter sier at det (i gammel PBL) ikke kan lages noen planbestemmelse rundt dette, men 
at det er en del av en planprosess å kunne sette vilkår for videre planlegging. Om for eksempel Bokn vedtar 
et slik pkt som del av sitt planvedtak,

Nødvendige utbedringer ellers på E39 som følge av trafikkøkning E39 Rogfast vil gi skal utredes og gjen-
nomføres som en del av prosjektet

bør det være forpliktende, sammen med det vi har sagt i vår planbehandling. 

Som nevnt i vår merknadsbehandling vil også Bokn kommune, gjennom behandling av reguleringsplaner, 
ha full styring med dette, og det er nå i den videre prosess vi skal fastsette mer endelige kostnadsoverslag og 
finansieringsplaner for prosjektet. 

Legger til slutt ved illustrasjon på vedtak i høringsrunden fra Kvitsøy, som vi ikke har hatt kommentarer til, 
og et utkast til vedtak vi har sendt de etter synfaring med kommunestyret denne uken. Dette viser at det også 
der er tilsvarende vilkår, som vil bli fulgt opp i den videre planlegging. Vi håper en slik løsning er tilfredsstil-
lende også for Bokn kommune.

IH/04.09.09

__________________________________________________________________________
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Vi foreslår følgende forslag til vedtak:

E39 Rogfast gjennomføres i samsvar med alt. 1b.1. 
Vegtraseen justeres slik i reguleringsplanfasen:2. 

Såmesundet krysses i samsvar med alt. 1a, kobles igjen inn på linja for 1b rett nord for eks. veg.a. 
Flere veglinjer fra området ved Kirkekrysset og ned mot eks. veg skal vurderes i reguleringspla-b. 
nen.

Ved utforming og planlegging av gjennomføringsrekkefølge skal det legges vekt på trafikksikkerhet, 3. 
spesielt til og fra skolen.
Overskuddsmassen må benyttes til nye arealer i sjøen. Hovedeponiområdet skal være nord for Kråkøy, 4. 
andre mindre deponiområder kan vurderes. Ved utforming av deponiområdet skal det tas hensyn til 
bl.a. framtidig bruk, deponiområdet skal tilpasses eks. landskap og det skal tas hensyn til eks. viker slik 
at god vanngjennomstrømning sikres.
Standarden på eksisterende vegnett må oppgraderes iht. behov i forhold til forventet trafikkbelastning 5. 
som følge av ROGFAST. Kostnadene til dette dekkes av ROGFAST-prosjektet.
Planbestemmelsene endres slik at de blir lydende:6. 

Detaljert utforming og avgrensing av vegtiltak og deponiområde skal fastsettes i reguleringsplan1. 
Bruk av deponiområdet etter anleggsfasen skal fastsettes i reguleringsplan.2. 
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Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger


