
REGULERINGPLAN FOR E39 ROGFAST – PLANER I RANDABERG, KVITSØY OG BOKN 
KOMMUNER - BEHANDLING AV INNKOMNE GENERELLE MERKNADER OG MERKNADER 
SOM GJELDER FLERE KOMMUNER 
 
Statens vegvesen, 18. februar 2013  
 
 
1. For jernbane 
 
Sammendrag 
 
Savner en overordnet analyse av de videre klima-, lokalmiljø- og fremkommelighetsaspektene ved 
en fergefri forbindelse i hele aksen Stavanger - Haugesund, og på sikt Bergen. 
 
Etterlyser en utredning av en felles veg/jernbane-løsning mellom Stavanger og Haugesund, enten via 
felles tunnel eller felles bruer lenger inn i Boknafjorden. 
 
Viser til stigning i tunnelen og sikkerhet knyttet til denne, og mener at i en kombinert løsning vil 
sikkerhetsaspektet bli bedre ivaretatt. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
Rogfast er fastsatt i Fylkesdelplan, kommunedelplaner og KU og omtalt i forslag til NTP. Merknaden 
tar opp forhold som ligger utenfor reguleringsplanens / prosjektets mandat, og hører hjemme i 
overordnede utredninger og planer. 
 
 
Kommentar fra Randaberg kommune 
 
Deler Statens vegvesens vurdering. 
 
 
2. Fylkesmannen i Rogaland 
 
Sammendrag 
 
 
a) Fylkesmannen har fulgt planprosessen gjennom deltagelse i ekstern samarbeidsgruppe, og har i 
den forbindelse kommet med innspill til planen. Mange av disse innspillene er godt innarbeidet i 
planforslagene. 
 
b) I forhold til sluttbehandlingen gis faglig råd om at landskapstilpassing og estetikk blir ytterligere 
vektlagt. Planene inneholder flere bestemmelser som sikrer gode landskapsløsninger, jf. blant annet 
§ 1.5 i reguleringsplan for Kvitsøy og Arsvågen. Det er likevel viktig å se på om det går an å gjøre 
mindre justeringer i plankart, og lage mer treffsikre bestemmelser på dette; dvs. bestemmelser som 
er knyttet til bestemte lokaliteter i planen som er ekstra sårbare i forhold til inngrep. Dette gjelder 
særlig arealer som vender mot sjø, eller som ligger godt synlig i landskapet. Alle skjæringer og 
fyllingsskråninger bør opparbeides på en måte som sikrer at hensynet til landskapet blir ivaretatt.  
 
c) Mener det er viktig at det blir laget en egen landskapsplan for fyllingen ved tunnelutslaget på 
Kvitsøy. I bestemmelsene vises det til at landskapsplan kan lages. Fylkesmannen forstår kan i den 
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denne sammenhengen som skal. Det å lage en slik landskapsplan for dette arealet vil være viktig, 
ikke bare pga. landskapstilpassing, men også for å sikre god etterbruk av disse arealene. 
 
d) Det gis faglig råd om at en unngår nedbygging av landbruksareal der det er mulig. Dvs. gjennom 
tilpassinger, utforming av fyllingsskråninger osv. forsøker å minimere avgangen på landbruksareal. 
Det bør vurderes å utforme vegskråninger slik at de kan nyttes til husdyrbeite. Slike enkle tiltak vil 
kunne få stor betydning for driften av den enkelte landbrukseiendom. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
a) Ingen kommentar. 
 
b) Statens vegvesen har intensjoner om å få til god landskapstilpasning og estetikk. Det har vært 
arbeidet med dette i reguleringsplanen og oppfølgingen er sikret gjennom YM-plan og 
reguleringsbestemmelser. 
 
§ 1.5 Terrenginngrep lyder: 
Terrenginngrep i forbindelse med veganleggene skal skje så skånsomt som mulig. Vegskjæringer og 
vegfyllinger skal beplantes eller behandles på annen tiltalende måte. Eksisterende vegetasjon skal i størst 
mulig utstrekning bevares. Ved gjennomføring av veganlegget skal det utarbeides detaljerte planer for 
terrengbehandling og landskapsforming. Planene skal redegjøre for eksisterende og nytt terreng og 
vegetasjonsbruk. Der det oppstår sår i landskapet skal terrenget tilbakeføres til sin opprinnelige form. 
Revegetering skal igangsettes så fort dette er mulig. Tilpassing til eksisterende terreng skal gjøres med gode 
overganger og god utforming både for fyllinger og skjæringer. 

I § 2.5 Annen veggrunn – grøntareal står (utdrag):  
Vegetasjonen skal tilpasses de tilgrensende arealene sin karakter. Det skal legges vekt på estetikk og kvalitet 
ved planlegging og opparbeidelse av arealene. 
 
Fylkesmannen angir ikke konkret hvilke bestemte lokaliteter hvor det bør ses på justering og mer 
treffsikre lokaliteter, men viser til områder mot sjø eller som er godt synlige i landskapet. Det 
foreslås derfor en supplering i § 1.5 for planene på Kvitsøy og Arsvågen: «Det skal legges særlig vekt 
på landskapstilpasning i områder som vender mot sjø og områder som er særlig synlige.» 
 
c) I reguleringsbestemmelsenes for Kvitsøy § 1.5 Terrenginngrep står det bla.: «Ved gjennomføring av 
veganlegget skal det utarbeides detaljerte planer for terrengbehandling og landskapsforming». 
Statens vegvesen mener at dette sikrer utarbeidelse av landskapsplan og at bestemmelsene derfor 
er i tråd med det som Fylkesmannen ønsker.  
 
d) Forbruk av landbruksarealer har blitt vektlagt ved utforming av veganleggene. Der det er dyrket 
mark og beite er vegskråninger lagt med brattest mulig fall for å minimalisere inngrepene (1: 1,5). 
Dersom fyllingene skal kunne anvendes til dyrket mark må helningen være maks 1:8, og det ligger 
det ikke til rette for.  
 
Det kom i 2011 nye retningslinjer fra Vegdirektoratet om grunnerverv, der trafikksikkerhet og 
hensyn til drift og vedlikehold er mer hensyntatt. Retningslinjene gjelder for hele landet og for alle 
vegprosjekter. Statens vegvesen skal generelt eie 2 meter utenfor sikkerhetssonen, og dette 
området skal normalt være ryddet for trær. Mot dyrket mark skal det gjøres særskilte vurderinger.  
 
Statens vegvesen skal eie og ha kontroll over fyllingsskråninger med tanke på trafikksikkerhet, drift 
og vedlikehold samt fyllingenes og vegens stabilitet. Å bruke slike områder til beite er ikke i tråd 
med dette. 
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Kommentar fra Randaberg kommune 
 
Merknaden fra fylkesmannen gjelder ikke Randaberg kommune. 
 
 
3. Tysvær kommune, brann- og redning 
 
Sammendrag 
 
Avgir uttalelse sammen med Bokn kommune og med støtte fra Haugesund brannvesen og Karmøy 
brann- og redningsvesen. 
 
Rogfast vil kunne representere en risiko for hendelser som brannvesenet i Bokn ikke er 
dimensjonert for å kunne håndtere. Det er 30-40 min. innsatstid fra nabokommunene, mens 
innsatstiden for brannvesenet bør ligge på 10 min. 
 
I planbeskrivelsen blir det konkludert med at sikkerhetsnivået er vurdert å være innenfor krav stilt i 
HB 021, mens ROS-analysen slår fast at kravene neppe er tilpasset Rogfast i forhold til lengde, 
stigning og kryss i tunnel. Finner det underlig at konklusjonene er ulike, og savner en begrunnelse 
for hvorfor vurderinger i ROS-analysen ikke blir vektlagt i planbeskrivelsen. 
 
Savner rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelser i forhold til sikkerhet og beredskap. Det må stilles 
krav om at tilstrekkelig beredskap er etablert i forhold til innsatstid, kompetanse og ressurser før 
tunnelen åpner for trafikk. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
Det er kommunene som har ansvaret for beredskapen for tunnelene. Opplæring av lokalt 
brannvesen er standard for alle tunneler. Statens vegvesen yter også økonomisk bistand til utstyr 
når dette er påkrevd. DSB og Statens vegvesen har i fellesskap utarbeidet «Retningslinjer for 
saksbehandling og ivaretakelse av brann- og elsikkerhet i vegtunneler» (2011). Disse gir en 
beskrivelse av rutiner for samarbeid mellom tunneleier og brannvernmyndighetene, samt 
henvisninger til krav til planlegging /bygging av nye vegtunneler, og til krav til drift av vegtunneler. 
 
I planbeskrivelsen er det først gjort en omtale i forhold til HB021. Deretter er det omtalt de tiltakene 
som er anbefalt i ROS-analysen og som er lagt til grunn i planforslaget. Utgangspunktet blir 
forskjellig i en ROS-analyse og i HB021, men vi kan ikke se at det er ulike konklusjoner totalt sett. 
Håndbok 021 definerer verken innsatstid eller hva som er «sikkert nok». 
 
Statens vegvesen mener at en arealplan etter plan- og bygningsloven ikke kan fastsette konkrete 
forhold knyttet til innsatstid, kompetanse og ressurser. Det vises til retningslinjer nevnt over, og 
også T1490 punkt 6.  Redningsetatene har vært med i prosessen med ROS-analysen og 
beredskapsanalysen, og vil bli trukket med i videre arbeide med beredskapsplan og 
sikkerhetsgodkjenning av tunnelene. De forholdene som Brannvesenet tar opp vil bli tatt behandlet i 
dette arbeidet.  
 
 
Kommentar fra Randaberg kommune 
 
Deler Statens vegvesens vurdering. 
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4. Brannvesenet i Sør-Rogaland IKS 
 
Sammendrag 
 
a) Ros-analyse / beredskapsanalyse: Brannvesenet har hatt innspill til ROS-analysen og bedt om 
utarbeidelse av egen beredskapsanalyse. Brannvesenet vil understreke at de tiltak som er beskrevet 
i beredskapsanalysen blir fulgt opp videre i prosjektet. 
 
b) Ventilasjon. Viser til at brannberegning i tunnelen er utført med feil tunnelprofil (T9,5). ROS-
analysen viser at det er mange utfordringer som en må ta med i detaljprosjekteringen av 
ventilasjonsanlegget. Viser til at det ikke er avgjort om det skal være ett eller to løp til Kvitsøy. Stiller 
spørsmålstegn ved fare for røykspredning fra et hovedløp til et annet via kryss/rampe. 
 
c) Samlingsplass. Areal for samlingsplass for evakuerte og skadde personer må ivaretas og plasseres 
i slik avstand fra tunnelmunning at røyk fra en eventuell brann ikke hindrer arbeidet for nødetatene. 
Det bør legges til rette for et område der helikopter kan lande. 
 
d) Brannvesenet er inne i en prosess ang ny brannstasjonsstruktur, og vil påpeke at det i fremtiden 
kan være behov for areal til samlokalisering av stasjon for flere beredskapsetater. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
a) Beredskapsanalysens anbefalinger tas med videre, men endelig valg er ikke gjort. 
  
b) Statens vegvesen legger til grunn at det skal være 1 løp i tunnelen opp til Kvitsøy og tverrsnitt 
T9.5. Endelige ventilasjonsberegninger og dimensjonering av ventilasjonsanlegget vil bli gjort i 
prosjekteringsfasen. 
 
c) I reguleringsplanen og planbeskrivelsen er det vist og omtalt plass for både helikopter og 
samlingsplass på Arsvågen og Kvitsøy. Disse ligger i tilstrekkelig avstand fra tunnelmunning. 
Reguleringsplan for Harestad-området i Randaberg skal også sikre disse forholdene. Dette 
planarbeidet settes i gang i 2013. 
 
d) Ingen kommentar 
 
 
Kommentar fra Randaberg kommune 
 
Deler Statens vegvesens vurdering. 
 
 
5. Rogaland fylkeskommune 
 
Sammendrag 
 
Vedtak i fylkesutvalget 27.11.2012, sak 184/12. 
 
1. Rogaland fylkeskommune mener at de fremlagte reguleringsplanene for E39 Rogfast gir et godt 
grunnlag for gjennomføring av et svært viktig prosjekt for utvikling av ett Rogaland og et samlet 
Vestlandet. 
2. Rogaland fylkeskommune gir faglig råd om at kryssende arealbruksinteresser på ny fylling på 
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Krossøy i Kvitsøy avklares på dette reguleringsplannivået. 
3. Rogaland fylkeskommune vil anbefale at kjente kulturminneverdier i dette tilfellet kan frigis, men 
peker på at planene ikke kan egengodkjennes før riksantikvarens vedtak foreligger. 
 
Til pkt 2 er følgende hentet ut fra saksfremlegget: 
Løsningen innebærer utfylling i sjø av et større areal på Krossøy. Dette skal tilrettelegges med 
parkeringsplasser, nye atkomstveger, grøntareal på land og friareal i sjø. For at begrepet friluftsområde i sjø 
skal ha mening, må bestemmelsene til planen sette tydeligere krav til tilrettelegging for allment friluftsliv i 
strandsonen ved at tilhørende grøntareal på land også blir tilrettelagt for friluftsformål. Planbestemmelsene 
og planbeskrivelsen slik dette nå er fremlagt er for svake og sikrer ikke at disse interessene tilstrekkelig blir 
ivaretatt. 
 
Også ny gang- og sykkelvei mellom Leiasundet og nytt friareal i sjø og grøntareal på land er bare delvis vist. 
Fylkesrådmannen vil anbefale at reguleringsplanen viser sammenhengende løsninger for dette. Også gang- 
/sykkelveg/tursti til innregulerte busstopp anbefales vist for å sikre trygg og attraktiv forbindelse mellom 
tettsted og kollektivstoppested for denne brukergruppen. 
 
Det anbefales å differensiere planlagte arealbruksformål på fyllingen like ved tunnelportalen på Krossøy i 
Kvitsøy. Beskrivelsen angir flere kryssende bruksinteresser som i tillegg til vegformålet skal være landbruk, 
helikopterlandingsplass, turstier og friluftsliv. Arealbruken bør derfor med fordel avklares på dette 
reguleringsplannivået. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
1) Ingen kommentar 
 
2) Formålet «friluftsområde i sjø» er tatt med for å sikre en reguleringsbestemmelse som gir 
hjemmel for utfylling og permanent stabilitet av fyllingen, for den delen som ligger under sjø. Her er 
det følgende bestemmelse: «Innenfor regulert friluftsområde tillates det etablert fylling som fundament for 
innenforliggende skråninger, jfr. § 2.5. Det tillates ikke inngrep/tiltak i eller i nærheten av fyllingene som kan 
destabilisere dem.»  
 
Selve strandsonen og området innenfor er regulert som «Annet vegareal – grøntareal». Med tanke 
på stabilitet og sikkerhet av fylling / skråning og mulighet for helikopterlandingsplass ønsker Statens 
vegvesen å eie hele det utfylte arealet. Det skal likevel ikke være til hinder for fri ferdsel innenfor og 
i strandsonen. Turveien kan legges / forlenges i dette området med tanke på videreføring mot 
Krågøy. Det kan tas inn en ny bestemmelse til område AVG4 om at det skal være offentlig 
tilgjengelighet til strandsonen. Det forslås følgende ny bestemmelse i §2.5: «I område  annen 
veggrunn – grøntareal (AGV 4) skal det sikres offentlig adgang til strandsonen og arealet innenfor. 
Konkret utforming bestemmes i detaljert plan for terrengbehandling og landskapsforming som 
angitt i § 1.5.  
  
For å sikre muligheten til å ekspropriere arealet utenfor dagens landareal er det vist som «Annen 
veggrunn». Det kan ikke eksproprieres til LNF-området og dette er bakgrunnen for at AVG3 er vist 
som «Annen veggrunn». Det kan forhandles med grunneier om rettighet og bruk av dette.    
 
Statens vegvesen forslår å samle begge busslommer på østsiden av rundkjøringen, samt legge en ny 
g/s-veg i mer direkte trase mot busslommene. 
 
Oppsummert mener Statens vegvesen at reguleringsformålene skal beholdes, men at det kan gjøres 
en presisering i bestemmelsene om allmenn tilgjengelighet til strandsonen. Løsningen for buss og 
gang/sykkel justeres før vedtak.  
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3) Ingen kommentar 
 
 
Kommentar fra Randaberg kommune 
 
Merknaden fra fylkeskommunen gjelder ikke Randaberg kommune. 
 
 
6. Karmøy kommune 
 
Vedtak i formannskapet 26.11.2012: 
 

1. Karmøy kommune har ingen vesentlige merknader til forslag til detaljregulering for E39 
Rogfast i Randaberg, Kvitsøy og Bokn kommune 

2. Karmøy formannskap vil peke på den store betydningen vegprosjektet har for utviklingen av 
Vestlandsregionen generelt og Rogaland spesielt. Formannskapet vil oppfordre 
vertskommunene om å ha fokus på dette perspektivet i den videre behandling av 
reguleringsplanene, og å gi behandlingen av planene høy prioritet. 

 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
Ingen. 
 
Kommentar fra Randaberg kommune 
 
Tas til orientering. 
 
 
7. Stavanger kommune 
 
Sammendrag 
 
Viser til at hovedtunnelen er planlagt med maks stigning på inntil 7 % og anbefaler sterk at 
stigningen reduseres til 5 %.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
Statens vegvesen kan ikke se at Stavanger kommune har begrunnet sin sterke anbefaling. Stigningen 
på 7 % gjelder på en del av strekningen mot Arsvågen. En stigning på 7 % er i tråd med gjeldende 
krav, og er lagt til grunn i Ros-analysen. 
 
ROS-analysen er utført av SINTEF og inneholder forslag til en rekke tiltak for å bedre sikkerheten i 
tunnelen, og de fleste av disse er innarbeidet i forslaget til reguleringsplan. Statens vegvesen ønsker 
imidlertid å gjøre en ytterligere og mer spesifikk analyse av risiko knyttet til stigningsforholdene i 
hovedtunnelen opp til Arsvågen. Konkret går det på vurdering av ulike tiltak for å unngå uønskede 
situasjoner med lastebiler/vogntog. Eventuelle tiltak som måtte fremkomme søkes primært 
gjennomført innenfor foreslått reguleringsplan, men avdekker risikoanalysen forhold som ikke kan 
løses innenfor forslaget vil det være aktuelt senere å endre reguleringsplanen. Dersom dette blir 
aktuelt vil det bli gjennomført en planprosess i samarbeid med kommunen på ordinær måte. 
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Kommentar fra Randaberg kommune 
 
Merknader fra Stavanger kommune gjelder ikke Randaberg kommune. 
 
 
8. Fiskeridirektoratet 
 
Sammendrag 
 
a) Bokn / Arsvågen 
I Arsvågen er det en låssettingsplass ved Djubavika ved Lauplandsholmen, og ber om at det blir tatt 
hensyn til dette ved utfylling i anleggsfasen. Det er et oppdrettsanlegg ved Lauplandsholmen, og 
etablering av veg kan får konsekvenser spesielt i anleggsfasen. Det er viktig at støy og forurensning i 
størst mulig grad unngås, bla ved å planlegge tidsrom for anleggsarbeid opp mot produksjon i 
oppdrettsanlegget. 
 
b) På Kvitsøy vil vegfyllingen på Krossøy komme i konflikt med oppdrett av skjell ved lokalitet 24436 
Nordre Hestholmen S og 16515 Skota Ø. Vegfyllingen vil gå inn i Havbeiteområdet for Kvitsøy 
edelskjell. Kart vedlagt. 
 
c) I Mekjarvik har Fiskeridirektoratet ingen registrerte kystnære fiskeridata. 
 
Fiskeridirektoratet legger til grunn at en i videre planarbeid vil ivareta fiskeri- og 
akvakulturinteressene. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
a) Plan for ytre miljø skal følges opp i prosjekteringen og anleggsgjennomføring. For utfyllingen må 
det gis tillatelser etter forurensingsloven og havne- og farvannsloven. 
 
b) Statens vegvesen har lagt til grunn at ikke er aktiv drift i det området som omfattes av 
reguleringsplanen. Områdene ligger inne i kommuneplanen for Kvitsøy, i samme området som er 
satt av til utfylling av masser fra Rogfast. Vi ber Kvitsøy kommune kommentere dette.  
 
 
Kommentar fra Randaberg kommune 
 
a) og b) Merknaden fra fiskeridirektoratet gjelder ikke Randaberg kommune. 
 
c) Tas til orientering. 
 
 
9. Kystverket, region vest 
 
Sammendrag 
 
Kystverket har ingen merknader til reguleringsplan for tunnel eller ventilasjonstårn på Kråga. Mener 
at seilingshøyde på de 3 farvannskryssingene på Kvitsøy er akseptabel. 
 
Viser til at plassering av overskuddsmasser skal avklares i egen planprosess, og at Kystverket 
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tidligere har uttalt at massene bør brukes til å opparbeide areal og ikke deponeres i sjø. Kystverket 
har merket seg at dette ligger til grunn i massedisponeringsplanen. 
 
Mener at det må tas med i planbestemmelsene at tiltak som faller inn under havne- og 
farvannslovens bestemmelser skal godkjenne av havnemyndighet. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
Statens vegvesen mener at forhold som er dekket av annet lovverk er sikret uansett, og ikke 
behøver inn i reguleringsbestemmelser. I T1490 pkt. 6.2 står: «Det skal ikke tas inn lovbestemte krav 
i bestemmelsene». 
 
 
Kommentar fra Randaberg kommune 
 
Merknaden fra kystverket, region vest gjelder ikke Randaberg kommune.  
Plassering av overskuddsmasser i Randaberg avklares i egen reguleringsplan (Mekjarvik sør havne- 
og industriområde). 
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RANDABERG KOMMUNE 
 
REGULERINGPLAN FOR E39 ROGFAST – PLAN NR 11272011005 I RANDABERG KOMMUNE. 
BEHANDLING AV INNKOMNE MERKNADER 
 
Statens vegvesen, 18. februar 2013 
 
 
1) Merknader fra myndigheter, organisasjoner og andre 
 

1.1) Lyse AS 
 
Sammendrag 
a) For å forsyne tunnel med strøm er det nødvendig å etablere nye nettstasjoner i tunnelen, og det 
må legges nye 22 kV kabler til nettstasjonene på Randaberg og i Bokn. Det er ønskelig å videreføre 
ny 22 kV kabel frem til eksisterende nett på Kvitsøy. 
 
b) Konkrete løsningsforslag for å sikre god forsyningssikkerhet kan tas i forbindelse med 
detaljprosjektering. 
 
c) Gjør oppmerksom på eksisterende infrastruktur og legger ved kart. Langs Mekjarvikveien og 
Harestadveien har Lyse en gassledning, og på Harestad stamnett for fiberkabel. Minner om at 
flytting/endring skjer i henhold til gjeldende retningslinjer.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
a) Dette tas opp med Lyse i forbindelse med byggeplan / anbud. 
 
b) Ingen kommentar 
 
c) Tas til etterretning 
 
 
Kommentar fra Randaberg kommune 
 
Deler Statens vegvesens vurdering. 
 

 
2) Merknader fra private 
 

 
2.1) Kluge advokatfirma på vegne av Aud Helene og Trygve Dyngeland, gnr 49 bnr 12 
 
Sammendrag 
 
a) Viser til uttalelse til kommunedelplan E39 Smiene – Harestad og at denne har gyldighet for den 
planen som nå er på høring. 
 
b) Viser til at bolig og driftsbygning må rives, og ber om at det snarest innledes dialog med Trygve 
Dyngeland med tanke på hvordan erstatningsoppgjøret skal finne sted.   
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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. 
 
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. 
  
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
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. 
 
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. 
 
 
Kommentar fra Randaberg kommune 
 
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, 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. 
gangs behandlingen av 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. 
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