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Tittel: SAKSPROTOKOLL: REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST - 

PLANID: 2011005 2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL 

ENDELIG VEDTAK 

 

Vedtak: 

Randaberg kommune vedtar detaljregulering for E39 Rogfast, med tilhørende bestemmelser, 

etter plan- og bygningsloven § 12-12. 

 

Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentlig kunngjort i avisene. En 

eventuell klage sendes til kommunen. 

 

 

 

Behandling: 

Representanten Thor Geir Harestad (V) fremmet følgende forslag: 

All matjord som fjernes skal tas vare på og brukes i nærområdet. 

 

Votering:  

 

Kommuneplanutvalgets tilråding til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

Harestads forslag fikk stemmene til V og Ap og Sp og falt. 

 

 

 



Saksframlegg 
 
 
Arkivsak: 11/1598-58   
Sakstittel:  REGULERINGSPLAN FOR E39 ROGFAST – PLANID: 2011005 

2. GANGS BEHANDLING OG INNSTILLING TIL ENDELIG 
VEDTAK 
 K-kode: L12 

Saken skal behandles av:    
Kommuneplanutvalget 

Kommunestyret 

Rådmannens tilråding til vedtak: 

 

Randaberg kommune vedtar detaljregulering for E39 Rogfast, med tilhørende bestemmelser, 
etter plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
Vedtaket kan påklages innen 3 uker etter at planen er offentlig kunngjort i avisene. En 
eventuell klage sendes til kommunen. 
 

 

 
 
Grunnlagsdokumenter: 

Vedlegg: 01. Plankart 
 02. Reguleringsbestemmelser 
 03. Utdrag av Planbeskrivelse 
 04. Oppsummering av innspill til varsel om planoppstart 
 05. Oppsummering av merknader til offentlig ettersyn 
 06. Utdrag fra Illustrasjonstegninger tunnel 
 07. Utdrag fra ROS-analyse for tunnel 
 08. Utdrag fra Ytre miljø plan 
 09. Utdrag fra Geologisk rapport 
 10. Private innspill til varsel om planoppstart og private merknader til 

offentlig ettersyn (Randaberg kommune) 
  
Andre http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39rogfast 
dokumenter: 01. Planbeskrivelse 
Se link 02. Illustrasjonstegninger tunnel 
vegvesen.no 03. ROS-analyse for tunnel 
 04. ROS-analyse for dagsone 
 05. Ytre miljø plan 
 06. Geologisk rapport 
 07. Støyberegning 
 08. Tunnelventilasjon og luftkvalitet 
  



Andre  01. KST-sak 087/09 av 12.11.09 (KDP E39 Rogfast) 
relevante 02. KST-sak 108/12 av 13.12.12 (KDP E39 Smiene – Harestad) 
behandlinger:  
 
 
Bakgrunnen for saken: 

Saken gjelder sluttbehandling av detaljregulering for E39 Rogfast i Randaberg kommune. 
COWI AS har på vegne av Statens vegvesen utarbeidet reguleringsplanene i Bokn, Kvitsøy 
og Randaberg kommuner. 
 
Hensikten med utbyggingen av E39 Rogfast er å oppnå ferjefri kryssing av Boknafjorden og å 
utvikle E39 Kyststamvegen mellom Stavanger og Trondheim. 
 
E39 Rogfast består av en ca. 25,5 km to-løps-tunnel fra Harestad i Randaberg kommune til 
Arsvågen i Bokn kommune, og en ca. 4 km lang tunnelarm til Kvitsøy. 
 
Reguleringsplankartet og bestemmelsene er utarbeidet spesifikt for hver av de tre kommunene 
Bokn, Kvitsøy og Randaberg. De andre plandokumentene som for eksempel planbeskrivelse, 
ROS-analyse med mer, er felles dokumenter for kommunene.  
 
Reguleringsplaner for veg i dagen/kryss på Harestad, ventilasjonstårn ved Tungenes og 
masseutfyllinger på Kvitsøy og ved Arsvågen (Bokn) fremmes på et senere stadium. Oppstart 
av områdeplan for Mekjarvik sør havne- og industriområde (massutfyllingen) ble varslet 
sommeren 2012. Planprogrammet ble fastsatt av kommuneplanutvalget 07.02.13. 
 
Saksopplysninger: 

Kommunestyret i Randaberg vedtok 12.11.2009 sak 87/09, kommunedelplan for E39 
Rogfast. Følgende vedtak ble fattet: 
 
Kommunestyret i Randaberg godkjenner alternativ 1 i kommunedelplan for ROGFAST som 

trasevalg for den videre planlegging.  

 

Ventilasjonstårn legges til ”Tungenes Golf”. 

 
I henhold til plan- og bygningslovens § 3-7 ble forslag til detaljregulering for E39 Rogfast 
lagt ut på offentlig ettersyn etter pbls § 12-10 av Statens vegvesen. Planforslaget låg ute på 
offentlig ettersyn i perioden 04.10.12-20.11.12. 
 
Statens vegvesen har opprettet en egen prosjektside for E39 Rogfast 
(http://www.vegvesen.no/Europaveg/e39rogfast). Her finnes informasjon om prosjektet. 
 
Gjeldende planer: 

Detaljreguleringen er i tråd med kommunedelplan for E39 Rogfast alternativ 1. 
 



 
Figur 1 – Vedtatt kommunedelplan for E39 Rogfast. 

 
Lovverk/retningslinjer: 

Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å gi 
uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Når fristen er ute, tar 
kommunen saken opp til behandling med de merknader som er kommet inn. (Jf. Pbl. § 12-10 
– Behandling av reguleringsplanforslag.) 
 
Når forslag til reguleringsplan er ferdigbehandlet, legges det fram for kommunestyret til 
vedtak, eventuelt i alternativer. Av saksframlegget skal det framgå hvordan innkomne 
uttalelser til planforslaget og konsekvensene av planen har vært vurdert, og hvilken betydning 
disse er tillagt, jf. Pbl. § 12-12 (Vedtak av reguleringsplan). 
 
Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. Pbl. § 1-9 (Forholdet 
til forvaltningsloven og klage).  
 
Varsel om planoppstart: 

Planoppstart ble varslet den 15.09.11. Frist for å komme med innspill var 12.10.11. Det kom 
inn totalt 18 merknader innen fristen: 9 fra offentlige instanser (gjeldende for alle tre 
kommunene) og 9 fra private (hvorav ett privat innspill fra Randaberg). Se vedlegg 04 for 
oppsummering av merknadene. Nedenfor gjengis det private innspillet. 
 
PRIVATE: 
Merknad Forslagsstillers vurdering 

Randaberg golfklubb, 11.10.11 



Mener at anleggsvirksomhet og etablering av 
ventilasjonstårn i det aktuelle område vil være 
ødeleggende for banens operative vanskelighetsgrad og 
layout. Ber om en plassering utenfor golfbanen, jf. varslet 
område. Ber om å være med i vurdering av plasseringen.  

Plasseringen er fastsatt av Randaberg kommune 
ved vedtak av kommunedelplan for E39 Rogfast.  

Det har vært dialog med golfklubben og kommunen 
for å se på alternative plasseringer. Reguleringsplan 
for ventilasjonstårn fremmes på et senere tidspunkt, 
evt. i samme plan som golfklubben skal utarbeide.  

 
Beskrivelse av planområdet: 

Det meste av trafikken som i dag krysser Boknafjorden, gjør det med ferjesambandet fra 
Mortavika på Rennesøy til Arsvågen i Bokn. Sambandet har hatt meget sterk trafikkvekst 
siden åpningen i 1992 og fram til i dag. Det er stor andel av næringstrafikk. E39 Rogfast vil 
erstatte ferjesambandene Mortavika–Arsvågen og Mekjarvik–Kvitsøy(–Skudeneshavn), og 
vil redusere reisetiden på E39. 
 
Følgende overordnede mål er definert for utbyggingen: 

• Bidra til å utvikle E39 til en viktig forbindelsesveg for Vestlandet, som en del av den 
nasjonale transportkorridoren langs vestlandskysten. 

• 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. 
• Bedre framkommelighet og regularitet, og redusere tidsforbruk og ventetid. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 

Felles omtale av E39 Rogfast – hovedvekt på Randaberg kommune 

Dimensjonering av tunnel og veg 
Når det har gått 20 år etter at anlegget er bygd og bompengene er nedbetalt, viser 
prognoser at vi må forvente: 

• 13.000 kjøretøy per døgn (ÅDT) for E39 
• 900 kjøretøy per døgn (ÅDT) for trafikk til/fra Kvitsøy 
 
Standardvalg for vegene er gjort ut fra trafikktallene, fra kravene som framkommer av 
vegnormalene, og fra anbefalinger fra ROS-analyse for tunnelen. Det er avklart at E39 i 
tunnel i utgangspunktet skal dimensjoneres som S8-veg (firefeltsveg dimensjonert for 100 
km/time) og tilfredsstille tunnelklasse F (høyeste sikkerhetsklasse). Valget av tunnelklasse F 
skjer som følge av krav gitt i Statens vegvesens håndbok 021 (HB 021). 
 
Tunnelen i Rogfast er vurdert i forhold til en tunnelløsning som er forhåndsakseptert i HB 
(håndbok) 021. Den er betydelig lengre enn kriteriene tilsier, samtidig som trafikken på E39 
også ventes å bli betydelig mindre enn maksimaltrafikken som defineres i håndboka. 
Standarden må derfor vurderes spesielt. Konklusjonen er at Rogfast-tunnelen har bedre 
sikkerhet enn den forhåndsaksepterte. Ut fra denne konklusjonen kan tunnelklasse F benyttes, 
men ROS-analysen anbefaler ytterligere forbedringer av standarden. Normalprofil for 
tunnelklasse F er 2 x T9,5. 



 
Figur 2 - Normalløsning for regulert tunnel for E39. Hvert tunnelløp utføres som T10,5, men utvides 

med 1,5 m bred ingeniørgang, slik at sprengingsprofilet blir 2 x T12,0. Det er planlagt med ca. 13 m 

fjell mellom tunnelløpene. 

 
Hoved tunnelen er planlagt utført som to-løpstunnel. Armen til Kvitsøy er planlagt som ett-
løpstunnel. Tunnelarmen fra E39 mot Kvitsøy er foreslått knyttet til E39 som et toplanskryss 
av typen ruterkryss. Standard for tunnelarm til Kvitsøy vil ut fra HB 021 være T8,5 eller T9,5. 
Vurderinger gjort i ROS-analysen gjør at det er valgt å regulere plass til T10,5. 
 
Grunnforhold 
Det er over flere år blitt utført forundersøkelser langs tunneltraseene, som for eksempel 
ingeniørgeologisk kartlegging, refraksjonsseismikk og kjerneboringer. Det er utarbeidet en 
geologisk rapport som sammenfatter det som er gjort fram til sommeren 2012 (se vedlegg 09 
for utdrag fra rapporten). Det er avklart at tunnelen er gjennomførbar. Det er gjort 
geotekniske undersøkelser i alle dagsonene tilpasset planstadiet. Disse viser at det ikke er 
geotekniske problemer som skaper betydelige vansker for de foreslått regulerte løsningene. 
 
Områder for masseutfylling 
Rogfast-tunnelen, inkl. arm til Kvitsøy, gir behov for utsprengning av ca. 6,3 mill. m³ fast 
fjell, tilsvarende ca. 9,5 mill. m³ sprengstein lagt i fylling. En foreløpig vurdering er at ca. to 
millioner m3 tas ut på Kvitsøy, Arsvågen og i Mekjarvik. Det er usikkert hvor stor andel av 
massene som egner seg til videreforedling (knusing) og salg. Det kreves betydelige arealer til 
mellomlagring og knusing av masser som skal videreforedles. 
 
Overskuddsmasser som tas ut i Randaberg kjøres via tverrslag til Mekjarvik og 
fylles ut i sjø, der det ligger til rette for etablering av et sjønært næringsområde. 
 
Tunnelventilasjon og luftkvalitet 
Tunnelen blir delt i fire seksjoner ved hjelp av vertikale sjakter for frisk luft og avtrekk. Hver 
seksjon får tilført frisk luft fra portal eller sjakt slik at fastsatte grenseverdier for NO2 og 
PM10 ikke overskrides. I nordgående løp blir det avtrekk av tunnelluft ved Kvitsøy og Kråga. 
I sørgående løp blir det avtrekk ved Kvitsøy og ved golfbanen på Tungenes. Den forurensede 
luften blir blåst ut gjennom sjaktene ved golfbanen, på Kråga og på Kvitsøy. 
 
Ved ventilasjonstårnene ved Kvitsøy og golfbanen er det liten risiko for overskridelse av 
grenseverdiene for NO2 ved bakken fordi luften blåses ut vertikalt og tynnes ut med frisk luft.  
Ut fra føre-var-prinsippet bør det ikke plasseres bygninger for varig opphold i området som 
ligger mindre enn 100 meter fra tårnene. 



 
HMS/SHA 
Gjennom ROS-analysene og ytre miljø-plan (YM-plan) blir HMS (helse, miljø og sikkerhet) 
for brukerne (trafikantene) og miljøet omkring kartlagt og hensyntatt. Statens vegvesen skal 
utarbeide SHA-plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) etter Byggherreforskriften før det 
utarbeides konkurransegrunnlag for byggefasen. 
 
Anleggskostnader og tidsplan for gjennomføring 
I NTP er det angitt en kostnad på ca. 8.000 mill.kr, men usikkerheten i dette anslaget er 
relativt stor. 
 
Tidligst mulige byggestart er høsten 2015. Det er vanskelig å anslå eksakt byggetid fordi den 
er svært avhengig av hvilket geologiske forhold man møter under Boknafjorden. Det har 
tidligere vært antydet 7 års byggetid, men dette kan være for optimistisk dersom man støter på 
mye dårlig fjell. 
 
Reguleringsplan for tunnel – hovedvekt på Randaberg 

 
Figur 3 – Oversiktstegning med lengdeprofil for Rogfast-tunnelen. 

 

Reguleringsplanene for tunnel starter ved tunnelmunningen på Harestad i Randaberg 
kommune og går fram til utløpet av tunnelen ved Arsvågen i Bokn kommune. Ved Kvitsøy 
etableres det undersjøisk kryss i tunnelen og tunnelarm opp til overflaten. Det er utarbeidet tre 
reguleringsplaner, en for hver av de tre kommunene, og som omfatter følgende strekninger i 
de tre kommunene: 



• Randaberg: 9,0 km 
• Kvitsøy: 9,9 km (lengde på tunnelarm til Kvitsøy: 4,5 km kommer i tillegg til lengde 

hovedløp) 
• Bokn: 6,6 km 
 
Det reguleres to tunnelløp i hovedløpet, hvert med bredde 10,5 meter. Det skal sprenges et 
større tverrsnitt for å ta høyde for evt. økt standard med ingeniørgang, og i nordgående løp 
skal det være rom for tre felt i stigningen opp mot Arsvågen i Bokn kommune. I armen til 
Kvitsøy reguleres det to felt i ett tunnelløp, som har bredde 10,5 meter. Tunnelløpene 
reguleres i sin helhet til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur - veg iht. pbl 2008. I 
hovedløpet er det gjennomgående 15,5 meter avstand mellom skulderkantene i tunnelløpene. 
Det mellomliggende arealet reguleres til annen veggrunn - tekniske anlegg. 
 
Det reguleres et belte på +40 meter utenfor tunnelveggene. Arealene reguleres som annen 

veggrunn - tekniske anlegg med hensynssone: sikringssone - byggeforbud rundt veg. Innenfor 
arealer regulert som annen veggrunn - tekniske anlegg vil det være rom for etablering av 
havarinisjer mv. Til hensynssone: sikringssone - byggeforbud rundt veg knyttes bestemmelse 
om at det ikke er tillatt med inngrep i grunnen, eksempelvis brønnboringer osv. 
 
Krysset mellom hovedløpet og armen til Kvitsøy ligger ca. 13 km fra Harestad, og ligger ca. 
250 m.u.h. Fra krysset føres tunnelen under land på Kvitsøy, i en “spiral” på ca. 4,5 km 
lengde. Gjennomsnittlig stigningsprosent er ca. syv i tunnelen til Kvitsøy.  
 
Risiko- og sårbarhetsanalyse: 

Det er utarbeidet ROS-analyser for tunneler og for veger i dagen. Målsettingen med ROS-
analysen for tunnel er å gi et grunnlag for å velge en god og trafikksikker standard i tunnelen 
med alle enkeltkomponenter den består av. Analysen skal gi grunnlag for sikkerhets-
godkjenning av tunnelen i forhold til HB 269, samt utarbeidelse av beredskapsplan. 
Sikkerhetsnivået er vurdert å være innenfor kravene stilt i HB 021, selv om Rogfast-tunnelene 
er lengre enn det som oppgis i håndboka. 
 
Risikoen for stengt samband over Boknafjorden vurderes å bli redusert ved bygging av E39 
Rogfast i forhold til dagens situasjon basert på ferjer. Det forutsettes at ferjeleiene 
opprettholdes slik at ferjer kan settes inn i en krisesituasjon. Det vil også i perioder bli aktuelt 
å stenge ett tunnelløp, og slike avvikssituasjoner er vurdert spesielt i ROS-analysen. 
 
Det er anbefalt tiltak for forbedring av sikkerheten i tunnel. Tiltak som har reguleringsplan-
messige konsekvenser er innarbeidet i reguleringsplanene slik at tiltakene ikke vil være i strid 
med reguleringsplanene. Hvilke tiltak som skal gjennomføres avklares på et senere tidspunkt.  
 
Konsekvenser av planforslaget: 

Reguleringsforslaget for tunnel gir få konsekvenser/konflikter. Det er bare for følgende 
forhold det vurderes å bli konflikt: 
 
Det vurderes at tunnelreguleringen gir konflikter med temaet: 

• Grunnerverv: Det er behov for å innløse et bolighus og en driftsbygning som vil bli 
liggende svært tett inntil eller oppå tunnelpåhogget på Harestad. 



 
Reguleringsbestemmelser: 

§ 1 fastslår at prinsippene i YM-plan skal legges til grunn for gjennomføringen av E39 
Rogfast. 
 
§ 2 omhandler samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur som veg og annen veggrunn – 

tekniske anlegg. 
 
§ 3 omhandler hensynssoner som sikringssone – byggeforbud rundt veg. Sikringssonen har en 
utbredelse på 40,0 m i alle retninger fra tunnelprofilet, inkl. nisjer og tekniske rom som 
tilhører veganlegget. Ingen typer arbeider som medfører risiko for å skade sikringssonen, kan 
igangsettes før det foreligger tillatelse fra Statens vegvesen. 
 
Offentlig ettersyn: 

Planforslaget var ute til offentlig ettersyn i perioden 04.10.12-20.11.12. Det kom inn 9 
merknader fra offentlige etater (gjeldende for alle tre kommunene) og 2 fra private (hvorav ett 
privat innspill fra Randaberg). Se vedlegg 05 for oppsummering av merknadene. Nedenfor 
gjengis den private merknaden. Det ble ikke avholdt informasjonsmøte i Randaberg 
kommune i saken. 
 
PRIVATE: 
Merknad Forslagsstillers vurdering Rådmannens vurdering 

Kluge advokatfirma på vegne av Aud Helene og Trygve Dyngeland, gnr 49/12, 20.11.12 

a) Viser til uttalelse til kommune-
delplan E39 Smiene – Harestad 
og at denne har gyldighet for den 
planen som nå er på høring. 

b) Viser til at bolig og drifts-
bygning må rives, og ber om at 
det snarest innledes dialog med 
Trygve Dyngeland med tanke på 
hvordan erstatningsoppgjøret skal 
finne sted. 
 
 
 
 

c) Ber om at plangrensene for 
reguleringsplanen utvides og at alt 
areal fra vestsiden av ny trase for 
E39 til eiendomsgrensen i vest 
avsettes til boligformål. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Tas til etterretning. 

 
 
 
b) Det har vært dialog med grunneier 
underveis, og det er bakgrunnen for at 
eiendommen er tatt med i 
planforslaget. En formell dialog om 
grunnerverv kan tidligst starte når det 
foreligger vedtatt reguleringsplan. 
Endelig inngrep på eiendommen vil 
ikke bli avklart før det foreligger 
reguleringsplan for ny E39 ved 
Harestad (dagstrekning og kryss). 

c) Randaberg kommune må svare på 
dette. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Tas til orientering. 
 
 
 

b) Statens vegvesen har ansvaret for 
grunnervervet. 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) Det har vært dialog med grunneier 
underveis. Endelig inngrep på 
eiendommen vil ikke bli avklart før det 
foreligger detaljregulering av E39 
Harestadkrysset. (Jf. kartskisse 
nedenfor for båndlagt del av 
Dyngelands eiendom ihht. KDP for E39 
Smiene – Harestad. )  
Dyngelands eiendom er i underkant av 
42 daa. Framtidig bruk av 
resteiendommen vil bli tatt stillingen til i 
forbindelse med utarbeidelsen av 
kommunedelplan for Harestad/Øvre 
Grødem, som skal avklare framtidig 
arealbruk innenfor resterende 
landbruks-, natur- og friluftsområder 
(LNF-områder) mellom Harestadveien 
og Torvmyrveien. Arbeidet med denne 
planen kan først starte opp etter 1. 



 
 
 
d) Ved erstatningsoppgjøret kan 
det være aktuelt å kreve reetablert 
kårhus og driftsbygning på 
resteiendommen. 

e) Viser til sikringssone på 40 m 
fra tunnel. Ber om å få tilsendt 
profiltegning for å fastslå om 
sikringssonen legger restriksjoner 
for «ny» driftsbygning rett vest for 
tunnelåpningen. 

 
 
 
d) Dette må tas opp i forbindelse med 
grunnervervet. 

 
 
e) Eksisterende, ny driftsbygning vil 
sannsynligvis ikke bli påvirket av 
restriksjonssone, men det vil være 
reguleringsplan for ny E39 ved 
Harestad som vil avklare totalt 
arealinngrep på eiendommen. 

gangs beh. Detaljregulering av E39 
Harestadkrysset. 
 
d) Tas til orientering. 

 
 
 
e) Deler Statens vegvesens vurdering. 
Det vises også til kommunens planer for 
utarbeidelse av KDP for Harestad/Øvre 
Grødem. 

 

 
Rådmannens vurdering: 

Som det framkommer av planbeskrivelsen, er hensikten med utbyggingen av E39 Rogfast å 
oppnå ferjefri kryssing av Boknafjorden og å utvikle E39 Kyststamvegen mellom Stavanger 
og Trondheim. I tillegg til tunnelreguleringen, som gjelder for alle kommunene, inngår også 
fire reguleringsplaner for veg/kryss på Kvitsøy, Arsvågen, Knarholmen og Austre Bokn. 
 
Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 ble behandlet av Stortinget våren 2009. 
Rogfast ligger iht. handlingsprogram for Nasjonal transportplan 2010–2013 (2019) inne med 
6.000 mill. kr i siste del av perioden (500 mill. statlig finansiering og 5.500 mill. kr i 
bompenger). 
 
Transportetatene har utarbeidet forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 2014–2023. 
Her ligger E39 Rogfast inne med oppstart i perioden 2014–2017 dersom planrammen økes 
med 45 prosent. Det er lagt til grunn statlig finansiering med 1.000 mill. kr og bompenger på 
7.000 mill. kr, dvs. totalt 8.000 mill. kr. 
 
I Randaberg omfattes regulering bare av tunnelen med tilhørende tunnelinnslag på Harestad. 
Ventilasjonsinnstallasjon/-tårn på Tunge er planlagt å inngå i detaljregulering av golfbanen på 
Tunge, eller ev. som egen plan på et senere tidspunkt. Regulering av tverrslaget (for uttak av 
tunnelmasser) fra tunnelen til Mekjarvik inngår i områderegulering for Mekjarvik sør havne- 
og industriområde. Mens dagsonen for firefelts E39 omfattes av KDP E39 Smiene – 
Harestad. Detaljregulering av E39 Harestadkrysset er i oppstartsfasen. Det er avholdt 
oppstartsmøte med befaring mellom Statens vegvesen, COWI og kommunen i begynnelsen av 
februar 2013. 
 
De private innspillene som har kommet i Randaberg, gjelder enten spørsmål knyttet til 
grunnervervet eller til planavklaringer som ikke omfattes av denne reguleringsplanen. 



Planspørsmålene vil bli vurdert i forbindelse med utarbeidelsen av ovenfor nevnte 
arealplaner. 
 
Konklusjon: 

Rådmannen anbefaler at planforslaget vedtas etter plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
Saksbehandler: Anne-Kristin Gangenes 
Tjenesteområdesjef: Anne-Kristin Gangenes 
 
 
Hvilke planer har dette konsekvenser for: 

Kommuneplanen 
 
Særutskrift: 

Statens vegvesen Region Vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger 
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