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Konseptvalutgreiing E39 Boknafjordkrysningen - Innkomne 
merknader 
 
Vi viser til vår tidlegare oversending 16. februar, der konseptvalutgreiinga vart sendt inn til 
sentral behandling og vidare kvalitetssikring. 
 
Samtidig sendte vi utgreiinga ut på lokal høyring. Vedlagt er notat med oppsummering av dei 
innkomne merknadene og våre kommentarar.  
 
Vi ser, ut frå dei innkomne merknadene, ikkje grunn til å endre vår tilråding slik den ligg føre 
i konseptvalutgreiinga. 
 
Vi har også lagt ved høyringsbrevet og alle innkomne merknader. 
 
 
 
 
 

Sakshandsamar/innvalsnr: 

Ingar Hals  - 57655779 

Vår dato: 25.04.2007 

Vår referanse: 2005/055499-124 
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Konseptvalgutredning for E39 Kyststamvegen - 
Boknafjordkryssingen. 
Oppsummering av innkomne merknader. 

Bakgrunn 

Konseptvalgutredning ble sendt ut på høring siste halvdel av februar med frist for merknader 
13. april 2007. Samtidig ble den sendt inn til sentral behandling i direktorat/departement og 
videre kvalitetssikring av eksterne konsulenter. 
 
Utredningen har også ligget på internett, www.vegvesen.no/rogfast og på siden for høringer. 
 
Utredningen ble utarbeidet i samarbeid med bl.a. representanter for NHO, og prosessen med 
utarbeidelse ble starta med et verksted i Sandnes 26-28. september 2006 der representanter fra 
bl.a. fylkeskommune, kommuner, forskningsinstitusjoner og transportnæringen deltok. 
 
Det er i alt kommet inn 7 merknader som er oppsummert og kommentert i dette notatet. 

Innkomne merknader og Statens vegvesen Region vest sine kommentarer 

Rogaland fylkeskommune 
Rogaland fylkeskommune har hatt saken til behandling i fylkesutvalget. Fylkesutvalget fatta 
17.04.06 følgende vedtak: 

 
1. Rogaland fylkeskommune konstaterer at det kun er konsept 3 – Rogfast som i stor grad 

oppfyller kravene om redusert reisetid og bedre forutsigbarhet for transport over 
Boknafjorden. 

 
2. Rogaland fylkeskommune anbefaler med bakgrunn i dette at videre planarbeid 

begrenses til og konsentreres om konsept 3 – Rogfast. 
 
3. Rogaland fylkeskommune viser for øvrig til tidligere vedtak om Rogfast og ber om at 

Statens vegvesen holder maksimal framdrift på arbeidet med dette viktige prosjektet. 
Det vises også til Vestlandsfylkenes felles målsetting om en ferjefri Kyststamveg. 

Saksbehandler/innvalgsnr: 

Ingar Hals   - 57655779 

Vår dato: 27.04.2007 

Vår referanse: 2005/55499 
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Kommentarer fra Statens vegvesen: 
Vi tar vedtaket i Rogaland fylkeskommune til etterretning. 
. 
Tysvær kommune 
Tysvær kommune har hatt saken til behandling i formannskapet. De fatta 17.04.06 følgende 
enstemmige vedtak: 
 

1. Tysvær kommune sluttar seg til tilrådinga i rapport om E 39 – Boknafjordkryssinga 
om å velje konsept 3 – Rogfast.   

 
2. Formannskapet viser til uttale til planprogram for konsekvensutgreiinga og vil 

presisera: 
 

1. Det bør vere to parallelle einvegskjørte tunnelar, kvar med to kjørefelt 
2. Behov for oppgradering og kryssutbetringar E 39 Arsvågen – Aksdal 
3. Behov for kryssutbetringar E 134 Grinde – Haugesund 
4. Behov for betre vegtilknyting Nedstrandshalvøya 

 
Kommentarer fra Statens vegvesen: 
Vi har noen kommentarer til pkt. 2 i vedtaket. 
 
Vi er enige i pkt. 1, det er bare en 2-løps tunnel som blir vurdert i det pågående planarbeidet. 
 
Punkt 2 og 3 var oppe også i Tysvær kommune sin høringsuttalelse til planprogrammet våren 
2006. Vi hadde da disse merknadene: 
 
Pkt. 2: 
Vurdering av trafikkmessige konsekvenser for strekningen Arsvågen – Aksdal inngår som en 
del av planprogrammet. Resultatet av dette vil avklare nødvendige tiltak på strekningen som 
følge av trafikkøkning, og om noen av disse tiltakene må gjennomføres som en del av 
Rogfast. 
 
Pkt. 3: 
Strekningen ut fra Haugesund er så langt unna prosjektet E39 Rogfast, og har så mye 
lokaltrafikk til/fra Haugesund, at vi ikke har sett det som naturlig å vurdere denne i 
planarbeidet. Vi holder fast på denne vurderingen. Men i de trafikkanalysene vi gjør vil vi 
også få ut trafikkmessige konsekvenser for denne strekningen, og vi er åpne for å revurdere 
standpunktet om resultatet fra trafikkanalysene gir store utslag for strekningen. 
 
Punkt 4 var også nevnt i høringsuttalelsen våren 2006, da med ei litt anna formulering knytta 
opp mot evt. konsekvenser av Rogfast for båtruter til indre deler av Nord-Rogaland og 
opprusting av fv. 776 Tysværvåg-Hervik. På grunnlag av denne merknaden og merknad fra 
Stavanger kommune kom følgende inn i planprogrammet: 
”Det skal utføres analyse av hvordan bygging av E39 Rogfast vil påvirke kollektivtrafikk. Vil 
Rogfast kunne gi økt eller redusert kollektivtrafikk mellom Stavanger og Haugesund/Bergen, 
og vil prosjektet for eksempel gi overføring av trafikk fra båt til buss, evt. i hvilket omfang? 
På grunnlag av dette skal det vurderes om prosjektet vil føre til nødvendige infrastrukturtiltak 
for kollektivtrafikk i Randaberg, på Kvitsøy eller på Bokn.” 
 



3 
 

Å utrede konsekvensene for båtruter til indre del av Nord-Rogaland er altså en del av det 
pågående planprogrammet etter plan- og bygningsloven, det samme gjelder å utrede trafikale 
konsekvenser på strekningen Arsvågen-Aksdal. For strekningen inn mot Haugesund mener vi 
fremdeles at Rogfast sannsynligvis ikke vil påvirke trafikkvolumet her i stor grad, men vil se 
på det når vi har gjennomført trafikkvurderingene. 
 
Stavanger kommune 
Stavanger kommune har behandla saken i komité for byutvikling og i formannskapet. 
19. april fatta formannskapet dette vedtaket: 
 

1. Stavanger kommune støtter vegvesenets konklusjon om at arbeidet med Rogfast 
videreføres i henhold til vedtatt planprogram. 

 
2. Økte trafikkmengder vil øke kapasitetsproblemene på vegnettet i og nær Stavanger. 

Konsekvensene for tilstøtende vegnett til Rogfast og E39 må analyseres og tiltak for å 
beskytte sentrum og underordnet vegnett mot økt trafikk må vurderes.  

 
3. Kollektivtilbudet må styrkes slik at trafikkveksten begrenses. Arbeidstakere og 

privatpersoner må stimuleres til å benytte seg av det kollektive tilbudet fremfor bruk 
av egen bil. 

 
4. Dagens mulighet til å ta med seg sykkel på båten over til Haugalandet må ivaretas 

gjennom de videre utredninger av Rogfast. Det må legges til rette for videre utvikling 
av Nordsjøsykkelruta og sykkelturisme i Rogaland selv om Rogfast bygges. 

 
Kommentarer fra Statens vegvesen: 
Når det gjelder pkt. 2 ligger det i planprogrammet for arbeidet med Konsekvensutredning-
/kommunedelplaner å se på konsekvensene av trafikkøkning som følge av Rogfast sørover til 
Tastatorget nord for Stavanger by. Nærmere Stavanger vil sannsynligvis Rogfast ikke gi stor 
prosentvis trafikkøkning. Trafikkøkning her vil avhenge mer av bl.a. utbygginger, 
kollektivtilbudet nevnt i pkt. 3 og andre mer sentrumsnære vegtiltak. Slike vegtiltak vil også 
påvirke kapasiteten i vegnettet. 
 
Det er viktig at resultat fra de trafikkanalyser som gjøres for Rogfast blir brukt i 
planleggingen av mer sentrumsnære tiltak, dette vil vi sørge for. Vi viser også til et avsnitt i 
kap. 9 i konseptvalgutredningen: 
 
”Når prosjektet eventuelt skal bygges vil bli bestemt i prioriteringsarbeidet i Nasjonal 
transportplan. ….. Bl.a. vil det der bli fastlagt når tiltak på tilstøtende vegparseller på E39 
skal gjennomføres i forhold til gjennomføring av Rogfast.” 
 
Analyser av konsekvenser Rogfast vil gi nær Stavanger by vil være en del av et slik 
prioriteringsarbeid. 
 
Når det gjelder sykkelmuligheter over til Haugalandet påvirkes det lite av konseptvalg for E39 
Boknafjordkryssingen, da det ikke er lov å sykle gjennom Rennfast. Muligheten til å ta med 
sykler over til Karmøy på båt blir borte som følge av at ferjesambandet Mekjarvik-
Skudeneshamn legges ned når T-forbindelsen åpnes. Det er altså bare å ta med sykler på båt 
til Kvitsøy som påvirkes direkte. Det kan evt. legges til rette for sykkelturisme ved å ha 
muligheten til å ta med sykler på buss. 
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NHO Rogaland 
De peker på at Kyststamvegen er et viktig vegsystem for vestlandsfylkene og en bærebjelke 
for nasjonal og regional økonomisk utvikling. Den er et bindeledd mellom Stavanger/Nord-
Jæren og Bergen, to av de største byområdene i landet. De peker på at det er langs 
vestlandskysten det er potensial for å finne viktige vekstnæringer for Norge når oljeeventyret 
ebber ut. 
 
Samtidig gjør naturgitte forhold, men også manglende investeringer, at vegtransport på 
Vestlandet er preget av barrierer og kostnader som er mye høyere enn i resten av landet. 
Ferjer og bompenger er en del av dette. 
 
Deres konklusjon er: 

Derfor er det viktig at den vitale nord/sør-aksen, Kyststamveien blir døgnåpen og 
ferjefri. Rogfast er en svært viktig del av det totale transportsystemet på Vestlandet. 
 
NHO Rogaland anmoder derfor om at det arbeides videre med Rogfast-konseptet 
(konsept 3): Realisering av dette mener vi vil bidra til å styrke hele nasjonens og 
regionens konkurranseevne. 

 
Kommentarer fra Statens vegvesen: 
Vi tar merknaden til etterretning. 
 
Fiskeridirektoratet Region sør 
De har ingen merknader til konseptvalgutredningen og analysen av de 3 konsepta. 
 
Forsvarsbygg 
De har på nåværende tidspunkt ingen merknader. 
 
Stavangerregionen Havn IKS 
De har behandla saken i styret, som har fatta følgende enstemmige vedtak: 
 

”Sett fra et samfunnsøkonomisk perspektiv er Rogfastprosjektet (konsept 3) med 
trafikantbetaling det beste alternativet. Det allerede oppstartede planarbeidet for E39 
Rogfast anbefales derfor videreført i henhold til vedtatt planprogram.” 

 
Kommentarer fra Statens vegvesen: 
Vi tar merknaden til etterretning. 
 
 
 
 



 
Statens vegvesen 

 

 
Postadresse Telefon: 815 44 010 Kontoradresse Fakturaadresse 
Statens vegvesen Telefaks: 57 65 59 86 Askedalen 4 Statens vegvesen 
Region vest firmapost-vest@vegvesen.no LEIKANGER Regnskap 
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Se adresseliste 
  
 
 
 
 
 
Behandlande eining: Sakshandsamar/innvalsnr: Vår referanse: Dykkar referanse: Vår dato: 
Region vest Ingar Hals  - 57655779 2005/055499-112  19.02.2007 
     
  

 
 

Konseptvalutgreiiing E39 Boknafjordkryssingen - Høring 
  
Som mange vil kjenne til er kvalitetssikring i tidleg planfase nå innført også i 
samferdselssektoren. Vi viser til Samferdselsdepartementet sine nettsider, 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/sd/pressesenter/pressemeldinger/2006/Transportsektoren-
Betre-kvalitetssikring-i-tidleg-fase-i-planlegginga.html?id=271775 ,for meir informasjon om 
ordninga. E39 Rogfast var frå Departementet plukka ut som eit av 3 pilotprosjekt. Det er 
samtidig sagt at E39 Rogfast skal gjennom ei reell kvalitetssikring. 
 
Vi har no utarbeidd ei Konseptvalutgreiing for E39 Boknafjordkryssingen. Dei 3 fyrste 
kapitla gir ein oversikt over bakgrunnen for prosjektet, situasjonen i dag og politiske føringar. 
Kapittel 4 er ein analyse av behov for forbetra kryssing av Boknafjorden. Kapittel 5 gir mål 
for prosjektet. Kapittel 6 omtaler krav for prosjektet. Kapittel 7 omtaler alternative konsept 
som er vurderte, både dei som vi analyserer, og dei som er vurderte, men ikkje analyserte. Vi 
har analysert 3 konsept i tillegg til situasjonen i dag (konsept 0): 
− Konsept 1 – Kontinuerlig ferje Mortavika - Arsvågen 
− Konsept 2 – Ferje Mekjarvik – Arsvågen 
− Konsept 3 – Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy – 

Rogfast 
 
Kapittel 8 omtaler dei analysene vi har gjort for desse konsepta, oppsummering og konklusjon 
går fram av kapittel 8.6. Vår tilråding for vidare planlegging av prosjektet går fram av  
kapittel 9. 
 
Dette dokumentet skal no kvalitetssikrast av eksterne konsulentar. Samtidig skal dokumentet 
ut på lokal høyring. Konsulenten skal ha merknadane vi får inn i høyringsrunden før dei gjer 
ferdig sin rapport. Når Regjeringa skal ta avgjerd om vidare planarbeid vil dei ha vår 
utgreiing, dei innkomne merknadane og konsulenten sin rapport som grunnlag. 
 
I og med at dette er ein sak som skal inn til departement og Regjering til handsaming vil vi 
sterkt tilrå at fylkeskommune og kommunar legg opp til politisk handsaming av sine 
merknader. Samtidig ønskjer vi ei rask handsaming, og håper det er mogleg å gje merknad 
innan 13. april. 
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Merknad sendast til Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER.  
 
Om de har spørsmål om dette er vår kontaktperson Ingar Hals, tlf 974 73 361, e-post 
ingar.hals@vegvesen.no . Konsekvensvalutgreiinga er vedlagt, men vil også vere tilgjengeleg 
på våre internettsider, www.vegvesen.no/rogfast . 
 
Vi vidareførar no det påstarta arbeidet med Konsekvensutgreiing/kommunedelplanar for E39 
Rogfast, og reknar med at desse vil bli sende på høyring før sommarferien. 
 
Strategistab 
Med helsing 
 
 
 
Signe Eikenes 
 
 Ingar Hals 
 
 
Vedlegg: 
Konseptvalutgreiing 
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Adresseliste: 
 
Namn Adresse 
Bokn kommune Boknatun, 5561 Bokn 
Kvitsøy kommune 4180 Kvitsøy 
Randaberg kommune Postboks 40, 4096 Randaberg 
Rogaland fylkeskommune, samferdsel Postboks 130, 4001 Stavanger 
Rogaland fylkeskommune, kultur Postboks 130, 4001 Stavanger 
Rogaland fylkeskommune, plan Postboks 130, 4001 Stavanger 
Fylkesmannen i Rogaland, miljøvern Postboks 59, 4001 Stavanger 
Fylkesmannen i Rogaland, landbruk Postboks 59, 4001 Stavanger 
Fylkesmannen i Rogaland, beredskap Postboks 59, 4001 Stavanger 
Stavanger sjøfartsmuseum Musegt. 16, 4010 Stavanger 
Haugesund kommune Postboks 2160, 5501 Haugesund 
Tysvær kommune Rådhuset, 5570 Aksdal 
Karmøy kommune Rådhuset, 4250 Kopervik 
Rennesøy kommune Postboks 25, 4150 Rennesøy 
Sola kommune Postboks 99, 4097 Sola 
Stavanger kommune Postboks 8001, 4068 Stavanger 
Sandnes kommune Postboks 583, 4305 Sandnes 
NHO Rogaland Postboks 769, 4004 Stavanger 
LO Rogaland Folkets Hus, Ny Olavskleiv 16, 4008 Stavanger 
Kystverket vest Postboks 466, 5501 Haugesund 
NVE Region sør Postboks 2124, 3103 Tønsberg 
Stavanger Interkommunale havn IKS Nedre Strandgate 51, 4001 Stavanger 
Fiskeridirektoratet Region Sør Postboks 286, 4379 Egersund 
Forsvarsbygg Postmottak, 2617 Lillehammer 
Avinor Postboks 150, 2061 Gardermoen 
Naturvernforbundet i Rogaland Postboks 441, 4002 Stavanger 
Karmsund havnevesen Postboks 186, 5501 Haugesund 
Jernbaneverket Region Vest Postboks 4350, 2308 Hamar
  
 



Postadresse: Besøksadresse: 
Postboks 130 Arkitekt Eckhoffst. 1 Telefon: 51516911 
4001 STAVANGER STAVANGER Telefaks:  

 

Saksprotokoll 
 

 
Utvalg: Fylkesutvalget  
Møtedato: 17.04.2007 
Sak: 94/07  
 
Resultat: Innstilling vedtatt 
 
Arkivsak: 07/1582 
Tittel: SAKSPROTOKOLL: KONSEPTVALGUTREDNING E39 

BOKNAFJORDKRYSS... - HØRING  
 
Behandling: 
Det ble protokollert: 
 
Klara Tveit, SV fremmet følgende forslag  
 
Nytt pkt. 1: 
Rogaland fylkeskommune avventer de økonomiske vurderingene før konklusjon om konsept 
tas. 
 
Nytt pkt. 2: 
I arbeidet videre tas det med vurdering av tunnel for høyfartsbane i forbindelse med en 
eventuell Boknafjordkryssing. Det vil legge forholdene til rette for bedre kollektivsatsing både 
for Vestlandet for Vest-Østforbindelsen. 
 
Votering: 
 
Innstillingens pkt. 1 tiltres med 14 mot 1 stemme (SV) som ble avgitt for forslaget fra Tveit. 
Innstillingens pkt. 2 tiltres med 14 mot 1 stemme (SV) som ble avgitt for forslaget fra Tveit. 
Innstillingens pkt. 3 tiltres enstemmig. 
 
 
 
Vedtak: 
 
.1 Rogaland fylkeskommune konstaterer at det kun er konsept 3 – Rogfast som som i stor 

grad oppfyller kravene om redusert reisetid og bedre forutsigbarhet for transport over 
Boknafjorden 

 
.2 Rogaland fylkeskommune anbefaler med bakgrunn i dette at videre planarbeid 

begrenses til og konsentreres om konsept 3 – Rogfast. 
 
.3 Rogaland fylkeskommune viser for øvrig til tidligere vedtak om Rogfast og ber om at 

Statens vegvesen holder maksimal framdrift på arbeidet med dette viktige prosjektet. 
Det vises også til Vestlandsfylkenes felles målsetting om en ferjefri Kyststamveg. 



Arkivsaksnr.:07/1582-4 Løpenr: 7998/07 
Reg.dato: 13.03.2007 Arkivnr: 124 N0  Saksbeh: Gunnar Eiterjord  

Saksutredning: 
 
 
KONSEPTVALGUTREDNING E39 BOKNAFJORDKRYSSINGEN - 
HØRING  
 
           
Trykte vedlegg: Vedlegg 1: Oversendelsesbrev fra Statans vegvesen 
 Vedlegg 2: Rapport  
Utrykte vedlegg:  
 
 
... Sett inn saksutredningen under denne linja  
1. Bakgrunn: 
 
Statens vegvesen har sendt ut på konseptvalgutredning for E39 Boknafjordkryssingen. 
Utredningen er utarbeidet i forbindelse med såkalt KS1-prosess for prosjektet. 
 
2.  Saksopplysninger og problemstilling 
 
Stortinget har vedtatt nye retningslinjer for ekstern kvalitetssikring av statlige investerings-
prosjekter over 500 mill. kr. Formålet med det nye kvalitetssikringsprosedyren i tidlig 
planfase, såkalt KS1, er: 
 

 Å sikre at konseptvalget av store offentlige prosjekter undergis reell politisk styring.  
 Ideelt sett ønsker en at det konseptalternativ  blir valgt som under gitte forutsetninger vil 

gi best ressursutnytting og verdiskaping  
 
I utredningen er følgende kosepter vurdert: 
 
Konsept 1:  Kontinuerlig ferje Mortavika-Arsvågen 
Konsept 2:  Ferje Mekjarvik-Arsvågen 
Konsept 3:  Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy – Rogfast 
 
I konseptutredningen oppsummeres det at det konsept 3 – Rogfast er det eneste konseptet 
som i stor grad oppfyller kravene om redusert reisetid og bedre forutsigbarhet for transport 
over Boknafjorden. 
 
Statens vegvesen anbefaler også at videre planarbeid for Rogfast fortsetter i tråd med vedtatt 
planprogram. 
 
3. Fylkesrådmannens vurdering og konklusjon 
 
Fylkesrådmannen konstaterer at det kun er konsept 3 – Rogfast som i stor grad oppfyller 
kravene om redusert reisetid og bedre forutsigbarhet for transport over Boknafjorden. Det 
vises også til Vestlandsfylkenes felles målsetting om en ferjefri Kyststamveg. 
 
Med bakgrunn i dette anbefaler fylkesrådmannen at videre planarbeid begrenses til og 
konsentreres om konsept 3 – Rogfast. 



Arkivsaksnr.:07/1582-4 Løpenr: 7998/07 
Reg.dato: 13.03.2007 Arkivnr: 124 N0  Saksbeh: Gunnar Eiterjord  

... Sett inn saksutredningen over denne linja  
 
Forslag til vedtak: 
::: Sett inn innstillingen under denne linja  
 
1. Rogaland fylkeskommune konstaterer at det kun er konsept 3 – Rogfast som som i stor 

grad oppfyller kravene om redusert reisetid og bedre forutsigbarhet for transport over 
Boknafjorden 

 
2. Rogaland fylkeskommune anbefaler med bakgrunn i dette at videre planarbeid begrenses 

til og konsentreres om konsept 3 – Rogfast. 
 
3. Rogaland fylkeskommune viser for øvrig til tidligere vedtak om Rogfast og ber om at 

Statens vegvesen holder maksimal framdrift på arbeidet med dette viktige prosjektet. Det 
vises også til Vestlandsfylkenes felles målsetting om en ferjefri Kyststamveg. 

 
 
::: Sett inn innstillingen over denne linja  
 
 
 

Liv Fredriksen 
fylkesrådmann 

  
 

Terje Fatland 
 fylkesdirektør 



TYSVÆR KOMMUNE 
 

Saksframlegg

    Dato:10.04.2007
Saksnr.:2004/2627
Løpenr.:8299/2007

Arkiv:Q13
Sakshandsamar:Norvald Haukås

 
 

E 39 - BOKNAFJORDKRYSSINGA.   
KONSEPTVALUTGREIING TIL HØYRING. 

 
Saksnr Utval Møtedato 
43/07 Formannskapet 17.04.2007 
   

 

SAKSUTGREIING: 
Rapporten som er sendt ut til høyring er på 142 sider og er lagt ut på vegvesenet sine nettsider.  

 Adresse:   www.vegvesen.no/region_vest/prosjekter/e39_rogfast/planar.stm 
 
Høyringa inngår i eit nytt opplegg:  Kvalitetssikring i tidleg planfase.  Dokumentet skal ut til lokal 
høyring, vidare skal det kvalitetssikrast av eksterne konsulentar som også får høyringsmerknadene.  
Materialet inngår i det grunnlaget som regjeringa har når det vidare planarbeidet blir avgjort.    
 
I alt er 10 ulike konsept vurderte.  Av desse har ein (i tillegg til dagens situasjon)valt å gå vidare med 
3, to ferjekonsept og eitt med undersjøisk tunnel: 

1. Kontinuerleg ferje Mortavika – Arsvågen 
2. Ferje Mekjarvik – Arsvågen 
3. Undersjøisk tunnel Randaberg – Bokn m/arm til Kvitsøy.  (Rogfast) 

 
Utgreiinga konkluderer i kapittel 9 med at vi bør velje konsept 3 – Rogfast.  Hovudårsaka ser ut til å 
vere at det berre er dette som i særleg grad vil redusere reisetida.  Med Rogfast blir reisetida frå 
Randaberg til Arsvågen redusert frå 57 til 19 min.    
 
Samfunnsøkonomisk er konsept 1 interessant under føresetnad av at trafikantane betaler ferjebillett.  
For trafikanten betyr det same reisekostnader som i dag, men reisetida blir i liten grad redusert.   
 
- - - 
Kommunen har tidlegare uttalt seg til eit forslag til planprogram for konsekvensutgreiing (KU) for 
Rogfast.  Formannskapet hadde då (25.04.06) visse merknader til tunneltype og om konsekvensar for 
tilstøytande transportsystem.   Kort gjekk dei ut på følgjande: 

1. Det bør vere 2 parallelle einvegskjørte tunnelar, kvar med 2 kjørefelt 
2. Behov for oppgradering av E 39 Arsvågen – Aksdal 
3. Behov for kryssutbetringar E 134 Grinde – Haugesund 
4. Behov for betre vegtilknyting Nedstrandshalvøya. 

 
Vurdering 
Rådmannen konstaterer at rapporten er rimeleg eintydig i si tilråding.   Rogfast-alternativet vil vere 
den løysinga som best vil dekke framtidige behov.  Dette er i tråd med ein KU som vart vedtatt i 2003 
for same strekninga og innarbeidd i fylkesdelplan i 2004.    
 
Rådmannen meiner kommunen bør kunne gå inn for det konseptvalet som her blir tilrådd.  Dersom 
dette blir resultatet, bør ein i det vidare planarbeidet gjenta dei synspunkta som vart framførte 2006.  
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RÅDMANNEN SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK: 
 
Tysvær kommune sluttar seg til tilrådinga i rapport om E 39 – Boknafjordkryssinga om å velje 
konsept 3 – Rogfast.   
   
 
 
 
Arvid S. Vallestad 
rådmann 

Oskar Tryti 
Teknisk sjef 

 
--- slutt på innstilling --- 
 
 
 

BEHANDLING I  FORMANNSKAPET -17.04.2007  
Formannskapet vedtar samr. rådmannen sitt framlegg med følgjande tilleggsframlegg frå  Emly Årvik 
(AP): 
 
2. Formannskapet viser til uttale til planprogram for konsekvensutgreiinga og vil presisera: 
 

1. Det bør vere to parallelle einvegskjørte tunnelar, kvar med to kjørefelt 
2. Behov for oppgradering og kryssutbetringar E 39 Arsvågen – Aksdal 
3. Behov for kryssutbetringar E 134 Grinde – Haugesund 
4. Behov for betre vegtilknyting Nedstrandshalvøya 

 

VEDTAK I  FORMANNSKAPET -17.04.2007  
1. Tysvær kommune sluttar seg til tilrådinga i rapport om E 39 – Boknafjordkryssinga om å velje 

konsept 3 – Rogfast.   
 
2. Formannskapet viser til uttale til planprogram for konsekvensutgreiinga og vil presisera: 
 

1. Det bør vere to parallelle einvegskjørte tunnelar, kvar med to kjørefelt 
2. Behov for oppgradering og kryssutbetringar E 39 Arsvågen – Aksdal 
3. Behov for kryssutbetringar E 134 Grinde – Haugesund 
4. Behov for betre vegtilknyting Nedstrandshalvøya 

--- slutt på saksprotokoll --- 
 
 
 

Vedlegg:  
 
Deler av høyringsrapport frå Statens vegvesen, dat 15.02.2007:   Kap 8.1 og 9.      
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 

Politisk sekretariat 
 
Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger 
Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 
Telefon: 51507131. Faks: 51507044 
E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no 
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr. NO 964 965 226 
 

 
 
REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 
BWE2-07/4080 033 &17 20403/07 19.04.2007 
 
Med forbehold om godkjenning i møte 10.05.2007  
 

Møteprotokoll 
 
 

Stavanger formannskap 
 
 
 
Møtested: Formannskapssalen, Haakon VIIs gate 11 

Møtedato: 19.04.2007 Tid: kl. 1800 - 1925 Møtenr.:6/07  

Møteleder: Ordfører Leif Johan Sevland 

 
 
 
Til stede på møtet 
Medlemmer: Leif Johan Sevland, (H), John Peter Hernes (H), Tone Brandtzæg (H), Siri 

Skaar (H), Mai Liss Sivertsen (H), Karl W. Sandvig (H),  
Jostein Zazzera (Frp), Lars Anders Myhre (Ap, Greta Bryne (Ap),  
Jan Magne Arntsen (SV), Per A. Thorbjørnsen (V),  
Bjarne Kvadsheim (Sp).  
 

Forfall: Bjørg Tysdal Moe, (KrF), Christine Sagen Helgø (H),  
May-Brit Park (Frp), Odd Kr. Reme (Ap), Nina Galta (Ap),  
Marcela Molina (SV), Tor-Kristian Rønneberg (Pp). 
 

Varamedlemmer: Inger Jo Bergslien (H), Åsleik Rannestad (KrF), Trond Birkedal (Frp),  
Leif Væreum Larsen (Ap) - gikk kl. 1850, Torstein Tvedt Solberg (Ap) – 
kom kl. 1850, Trude Julie Berg (Ap), Jaman Mohamad (SV), 
Egil Willumsen (Pp). 
 
Anne Høigård (SV) og Helge Dagfinn Andersen (SV) deltok i 
behandlingen av sak 3101/07. 
 

Dessuten møtte: Rådmann Inger Østensjø, 



 
 

 
 

Leder politisk sekretariat Sissel Stenberg, 
Direktør oppvekst og levekår Bjørn Tungland, 
Direktør økonomi Kristine C. Hernes, 
Direktør bymiljø og utbygging Leidulf Skjørestad, 
Direktør byutvikling Halvor S. Karlsen, 
Direktør Tone Iren Hundsbedt Grønning, 
Politisk rådgiver rådgiver Herbjørn Tjeltveit, 
Kommunikasjonsrådgiver Kari Krogh Lande, 
Konsulent Brit Wereide. 

  
Journalister: Det var 2 journalister til stede. 

 
Tilhørere: Det var 17 tilhørere til stede. 
  
 
 
 
3103/07 07/2183   

E39 KYSTSTAMVEGEN - KONSEPTVALGUTREDNING 
BOKNAFJORDKRYSSINGEN 
 

Behandling: 
Jostein Zazzera (Frp) tok opp Frps forslag fra KBUs møte 12.04.2007 slik: 
 
Som forslag til vedtak med følgende endringer: 
 
Tekst punkt 1 endres til: 
Stavanger kommune støtter vegvesenets konklusjon om at arbeidet med Rogfast videreføres i henhold 
til vedtatt planprogram, der konsept 3 er det eneste konseptet som i stor grad oppfyller kravene om 
redusert reisetid og bedre forutsigbarhet for transport over Boknafjorden. 
 
Tekst i punkt 2 endres til: 
Kapasiteten på vegnettet i og nær Stavanger er ikke tilstrekkelig til å håndtere økt trafikkmengde. 
Konsekvensene for tilstøtende vegnett til Rogfast og E39 må analyseres, oppgraderes og 
dimensjonering må vurderes sammen med tiltak for å beskytte sentrum og underordnet vegnett mot 
overbelastning grunnet økt trafikk. 
 
Tekst i punkt 3 endres til: 
Kollektivtilbudet må styrkes slik at trafikkveksten begrenses, samtidig bør fleksibel utnyttelse av 
kollektivfelt inngå i planarbeidet for å bedre utnyttelsen av veiarealet der dette er mulig. Arbeidstakere 
og privatpersoner bør oppfordres til å benytte seg av det kollektive tilbudet fremfor bruk at egen bil. 
 
Nytt punkt 5: 
Finansiering av Kyststamveien er et overordnet statlig ansvar, de samfunnsøkonomiske 
begrensningene viser at prosjektet kan være et lønnsomt prosjekt om det ikke finansieres med 
bompenger.” 
 
Jan Magne Arntsen (SV) tok opp SVs alternative forslag fra KBUs møte 12.04.2007 slik: 
 
”Pkt. 1: Stavanger kommune anbefaler at Statens vegvesen arbeider videre med konsept 1, 
Kontinuerlig ferjedrift.” 
 
Votering: 
 
Frps forslag ble enstemmig vedtatt oversendt rådmannen. 
SVs forslag fikk 2 stemmer (SV). 



 
 

 
 

Gjeldende innstilling pkt. 1 fikk 17 stemmer (H, KrF, Ap, Frp, V, Pp, Sp). 
 
Formannskapets flertallsvedtak: 
 
1. Stavanger kommune støtter vegvesenets konklusjon om at arbeidet med Rogfast videreføres i 

henhold til vedtatt planprogram. 
 
2. Økte trafikkmengder vil øke kapasitetsproblemene på vegnettet i og nær Stavanger. 

Konsekvensene for tilstøtende vegnett til Rogfast og E39 må analyseres og tiltak for å beskytte 
sentrum og underordnet vegnett mot økt trafikk må vurderes.  

 
3. Kollektivtilbudet må styrkes slik at trafikkveksten begrenses. Arbeidstakere og privatpersoner må 

stimuleres til å benytte seg av det kollektive tilbudet fremfor bruk av egen bil. 
 
4. Dagens mulighet til å ta med seg sykkel på båten over til Haugalandet må ivaretas gjennom de 

videre utredninger av Rogfast. Det må legges til rette for videre utvikling av Nordsjøsykkelruta og 
sykkelturisme i Rogaland selv om Rogfast bygges. 

 



 
 

 

 
 

 
 

Politisk sekretariat 
 
Postadr.: Pb. 8001, 4068 Stavanger 
Besøksadr.: Haakon VIIs g. 11 
Telefon: 51507131. Faks: 51507044 
E-post: politisksekretariat@stavanger.kommune.no 
www.stavanger.kommune.no 
Org.nr. NO 964 965 226 
 

 
 
REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO 
EFB-07/3512 033 &17 19273/07 13.04.2007 
 
 

Møteprotokoll 
 
 

Kommunalstyret for byutvikling 
 
 
Med forbehold om godkjenning i møte 03.05.2007 
 
Møtested: Olav Kyrres gate 23 

Møtedato: 12.04.2007 Tid: kl. 1800 - 2040 Møtenr.: 6/07 

Møteleder: Greta Bryne 

 
 
Til stede på møtet 
Medlemmer: Greta Bryne (Ap), Tone Brandtzæg (H), Kristen Høyer-Mathiassen (H), 

Egil Olsen (H), Tore B. Kallevig (Frp), Per Endre Bjørnevik (KrF), Helge 
Solum Larsen (V) og Jan Erik Jacobsen (barnas representant) 
 

 

Forfall: Karl Jan Søyland (Ap), Mai Liss Sivertsen (H) og Karl W. Sandvig (H) 
 

 

Varamedlemmer: Gerd Randi Kaland (Ap), Gunnar Løtveit (Frp) og Solbjørg Rygh (Frp) 
 

 

Dessuten møtte: Direktør Halvor S. Karlsen, 
Byplansjef Anne S. Skare, 
Byggesakssjef Paul A. Paulsen, 
Kommuneplansjef Thommas Bjerga, 
Førstekonsulent Lise Krohn, 
Konsulent Hilde Gundersen og Evelyn Fjetland Bøe 

 

   
Journalister: Det var 2 journalist til stede  
Tilhørere: Det var 5 tilhørere til stede  
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E39 KYSTSTAMVEGEN - KONSEPTVALGUTREDNING 
BOKNAFJORDKRYSSINGEN 
 

 
 
Behandling: 
 
 
1. Stavanger kommune støtter vegvesenets konklusjon om at arbeidet med Rogfast videreføres i 
henhold til vedtatt planprogram. 
 
2. Økte trafikkmengder vil øke kapasitetsproblemene på vegnettet i og nær Stavanger. Konsekvensene 
for tilstøtende vegnett til Rogfast og E39 må analyseres og tiltak for å beskytte sentrum og 
underordnet vegnett mot økt trafikk må vurderes.  
 
3. Kollektivtilbudet må styrkes slik at trafikkveksten begrenses. Arbeidstakere og privatpersoner må 
stimuleres til å benytte seg av det kollektive tilbudet fremfor bruk av egen bil. 
 
4. Dagens mulighet til å ta med seg sykkel på båten over til Haugalandet må ivaretas gjennom de 
videre utredninger av Rogfast. Det må legges til rette for videre utvikling av Nordsjøsykkelruta og 
sykkelturisme i Rogaland selv om Rogfast bygges. 
 
 
Marcela Molina (Sv) fremmet følgende alternative forslag:  
 
”Pkt. 1: Stavanger kommune anbefaler at Statens vegvesen arbeider videre med konsept 1, 
Kontinuerlig ferjedrift.” 
 
 
Kristen Høyer Mathiassen (H) fremmet følgende tilleggsforslag:  
 
”Nytt tillegg til punkt 3 i vedtak: Målet er at antall kollektivreiser økes.” 
 
 
Tore B. Kallevig fremmet følgende oversendelsesforslag til vedtak: 
 
”Som forslag til vedtak med følgende endringer: 
 
Tekst punkt 1 endres til: 
Stavanger kommune støtter vegvesenets konklusjon om at arbeidet med Rogfast videreføres i henhold 
til vedtatt planprogram, der konsept 3 er det eneste konseptet som i stor grad oppfyller kravene om 
redusert reisetid og bedre forutsigbarhet for transport over Boknafjorden. 
 
Tekst i punkt 2 endres til: 
Kapasiteten på vegnettet i og nær Stavanger er ikke tilstrekkelig til å håndtere økt trafikkmengde. 
Konsekvensene for tilstøtende vegnett til Rogfast og E39 må analyseres, oppgraderes og 
dimensjonering må vurderes sammen med tiltak for å beskytte sentrum og underordnet vegnett mot 
overbelastning grunnet økt trafikk. 
 
 
 
 
Tekst i punkt 3 endres til: 



 
 

 
 

Kollektivtilbudet må styrkes slik at trafikkveksten begrenses, samtidig bør fleksibel utnyttelse av 
kollektivfelt inngå i planarbeidet for å bedre utnyttelsen av veiarealet der dette er mulig. Arbeidstakere 
og privatpersoner bør oppfordres til å benytte seg av det kollektive tilbudet fremfor bruk at egen bil. 
 
Nytt punkt 5: 
Finansiering av Kyststamveien er et overordnet statlig ansvar, de samfunnsøkonomiske 
begrensningene viser at prosjektet kan være et lønnsomt prosjekt om det ikke finansieres med 
bompenger.” 
 
 
Votering: 
 
Frp’s oversendelsesforslag følger saken. 
 
SV’s alternative forslag fikk 1 stemme (Molina (SV)). 
 
H’s tilleggesforslag enstemmig. 
 
Innstillingen enstemmig. 
 
 
 
 
Enstemmig vedtak: 
 
1. Stavanger kommune støtter vegvesenets konklusjon om at arbeidet med Rogfast videreføres i 
henhold til vedtatt planprogram. 
 
2. Økte trafikkmengder vil øke kapasitetsproblemene på vegnettet i og nær Stavanger. Konsekvensene 
for tilstøtende vegnett til Rogfast og E39 må analyseres og tiltak for å beskytte sentrum og 
underordnet vegnett mot økt trafikk må vurderes.  
 
3. Kollektivtilbudet må styrkes slik at trafikkveksten begrenses. Arbeidstakere og privatpersoner må 
stimuleres til å benytte seg av det kollektive tilbudet fremfor bruk av egen bil. 
Målet er at antall kollektivreiser økes. 
 
4. Dagens mulighet til å ta med seg sykkel på båten over til Haugalandet må ivaretas gjennom de 
videre utredninger av Rogfast. Det må legges til rette for videre utvikling av Nordsjøsykkelruta og 
sykkelturisme i Rogaland selv om Rogfast bygges. 
 
 
 
 
 




























