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E39 Rogfast – Innspill til oppstartvarsel for reguleringsplan. Sammendrag og kommentarer 
fra Statens vegvesen 
 
Planarbeidet ble varslet 15. september 2011, og det ble gitt frist til 12. oktober med å komme med 
innspill. Det ble avholdt åpne møter på Bokn og Kvitsøy 27. og 28. september. 
 
Det kom inn totalt 18 innspill, derav 9 fra offentlige myndigheter / etater og 9 fra private / firma.  
 
Nedenfor et det gitt et kort sammendrag av innspillene og kommentar fra Statens vegvesen.  
 
 
 

A) Innspill fra offentlige myndigheter og etater 
 

Sammendrag av innspill 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

A1) Brannvesenet Sør-Rogaland IKS 
Viser til krav om slukke- og adkomstmuligheter for 
utstyr og personell, og ber om dette innarbeides i 
planene. Viser til avholdte møter og forutsetter videre 
deltakelse i prosessen. 
 

 
Kravene er fulgt opp i videre arbeid. 
Redningsetatene har blitt involvert i videre arbeid 
med ROS-analyser og beredskapsanalyse for 
tunnel. 

A2) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap  
Viser til sitt ansvar og myndigheter og forutsetter at det 
er lokal Fylkesmann og brannvesen som følger saken. 
Viser til SVV’s håndbøker som sier at kryss i tunnel skal 
unngås, og fravik søkes i tidlig planfase. 
 

 
Fylkesmannen i Rogaland og lokale redningsetater 
har vært involvert i arbeidet med ROS og 
beredskap. Det ble søkt om og gitt fravik for kryss / 
arm til Kvitsøy i forbindelse med 
kommunedelplanen. 

A3) Forsvarsbygg 
Har ingen merknader på nåværende tidspunkt. 
 

 

A4 Fylkesmannen i Rogaland 
Mener at det må utarbeides en massedisponeringsplan 
som sikrer at massene blir nyttiggjort på en 
samfunnsmessig god måte, dvs. ikke deponi men som 
ressurs /byggemateriale. Er negativ til store utfyllinger 
uten nyttiggjøring på Kvitsøy og Bokn. 
 
 
 
Mener det må arbeides frem gode landskapsmessige 
løsninger. Viser til naturmangfoldloven. 
 
Vil delta i videre arbeid i ekstern samarbeidsgruppe for 
prosjektet. 
 

 
Det er enighet om at massene er en ressurs som 
skal anvendes på en god samfunnsmessig måte. 
Gjennom arbeidet med overordnet 
massedisponeringsplan er det sett på alternative 
løsninger for bruk av overskuddsmasser. 
Reguleringsplaner for utfyllingsområder vil bli 
fremmet på et senere tidspunkt. 
 
Er fulgt opp i planbeskrivelsen. 
 
 
Er fulgt opp i møter. 

A5) Fylkesrådmannen i Rogaland, kulturseksjonen 
Det vil bli behov for nærmere marinarkeologiske 
undersøkelser på Kvitsøy og i Arsvågen. 
 
Ved Harestad ligger det flere bygninger i SEFRAK 
verneklasse A-C. 
 

Videre undersøkelser både på land og i sjø er avtalt 
og gjennomføres i løpet av 2012. 
 
Dette gjelder kommunedelplan for E39 Smiene – 
Harestad. 
 
 



Det ser ikke ut til at noe av de kjente kulturminnene blir 
direkte berørt, men kulturseksjonen vurderer det dit 
hen at det er et potensial for ikke-registrerte 
kulturminner flere steder i og ved traseen, både i 
Randaberg, på Kvitsøy og på Bokn. Det må 
gjennomføres snarlig befaring, slik at nærmere 
arkeologiske registreringer kan bli utført i løpet av 
våren/tidlig sommer 2012. 
 

Videre undersøkelser både på land og i sjø er avtalt 
og gjennomføres i løpet av 2012. 
 
 
 

A6) Fylkesrådmannen i Rogaland, 
Regionalutviklingsavdelingen, Samferdselsseksjonen 
Fylkeskommunen er med i ekstern samarbeidsgruppe 
for Rogfast prosjektet, og vil også videre i prosessen 
komme med eventuelle innspill i planprosessen. 
I forhold til tilsendte varsel er det fra 
Samferdselsseksjonen og Regionalplanseksjonen i 
fylkeskommunen ingen kommentarer, fra 
kulturseksjonen i fylkeskommunen kommer det egen 
uttale. 
 

 
 
Fylkeskommunen har deltatt i møter i ekstern 
samarbeidsgruppe. Det er avholdt eget møte med 
samferdselsseksjonen, og gjort egne avtaler med 
kulturseksjonen. 

A7) Kystverket vest 
Bemerker at seilingshøyder må ta utgangspunkt i 
farvannets betydning som ferdselsåre. 
 
 
Forutsetter at ventilasjonstårn ikke kommer i konflikt 
med oppmerking i farvannet / navigasjonsinstallasjoner. 
 
Kystverket anbefaler at overskuddsmasser anvendes til 
opparbeidelse av areal og ikke deponeres i sjø.  
 
Ved Mekjarvik er det et oppankringsområde for 
petroleumsinstallasjoner, det er kabler på bunnen og 
det er hovedled i Byfjorden. 
 
Kystverket forutsetter at det tas kontakt med berørte 
havnemyndigheter for å avklare plassering og 
utstrekning av utfyllingsområder i sjø. 
 

 
Dette gjelder ny kryssing av Leiasundet på Kvitsøy 
på bru. Her er det lagt til grunn seilingshøyde minst 
tilsvarende dagens bru. 
 
Plassering på Kråga er i tråd med kommunedelplan 
og konsekvensutredning. 
 
 
I massedisponeringsplanen ligger dette til grunn.  
 
 
Avklares i forbindelse med egen prosess for 
utfylling ved Mekjarvik. 
 
 
Planer for utfyllingsområder vil bli utarbeidet på et 
senere tidspunkt, og havnemyndigheter vil bli 
involvert i dette arbeidet. 

A8) IVAR IKS 
Gjør oppmerksom på sentralrenseanlegget på 
Mekjarvik, og legger med tegninger for anlegget 
inkludert utløpstunnelen. 
 

 
Det har vært eget møte med IVAR ang. 
reguleringsplan for utvidelse av renseanlegget, og 
tegninger for innløpstunnel er mottatt i ettertid. 
Det ser ikke ut til å være direkte konflikter. 
 

A9) LYSE Infra as 
Kommer med innspill om eksisterende infrastruktur og 
legger ved kart. Ønsker å videreføre 22 kV nett fra 
Randaberg, gjennom tunnelen og til Kvitsøy. 
 
 

 
 
Tas til etterretning. 

A10) Haugaland Kraft as 
Legger ved kart over eksisterende anlegg i Bokn 
kommune. Forutsetter at det blir tatt hensyn til anlegg i 
området, og at anlegget må gjennomføres i samråd 
med nettselskapet. Nødvendig strømforsyning til 
Rogfast må avklares med berørte nettselskaper 

 
Tas til etterretning. 



B) Innspill fra private og firma 
 

Sammendrag av innspill 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

B1) Randaberg golfklubb – Randaberg kommune 
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. 
 

B2) Joao Pedro Cortinhas Cruz og Ingrid Are gnr 16/3 – 
Bokn kommune 
Gjør oppmerksom på at en liten del i utkanten av 
varslingsområdet er et område som eierne har søkt lagt 
inn i kommuneplanen for salg av hus- eller hyttetomter. 
Ber om at dette området tas ut av sikringsområdet / 
varslingsområdet. 
 

 
 
Området ligger ikke inne i gjeldende 
kommunedelplan, og må tas stilling til ved 
revidering av kommuneplanen. Det aktuelle 
området ser ikke ut til å bli permanent berørt av 
tunnelen.  

B3) Anders Nordbø og Odd Nordbø, gnr. 16/5 og 16/1 – 
Kvitsøy kommune 
Planlagt veg mellom Leiasundet og dagens fv. 551 
berører eiendommer. Ber om at det må tas hensyn til 
våre interesser ang. trase, fylling, bru/kulvert, avkjøring 
/ kryss mm. Ber om at traseen på gnr. 16/1 må flyttes 
nærmere fjellskrent. 
 
Ber om samtaler med Statens vegvesen. 
 

 
 
Det ble avholdt møte med grunneierne 18. oktober 
2011 der disse forholdene ble tatt opp. 
 
Traseen er justert i hht grunneiers ønsker. Det er 
lagt inn undergang for kveg. Dagens 
avkjørselsforhold er opprettholdt. 

B4) Anne Grete N. Marthinussen og Liv Berit N. Pallesen 
– Kvitsøy kommune 
Ønsker at veien må følge den som er i dag til den 
kommer forbi svingen til kirken. Der bør den svinge til 
venstre og gå i Bøadalen (alternativ 1) nedenfor kirken 
og rett frem.  
 
Veien bør være av den standard det er på Kvitsøy i dag i 
tillegg til fortau, ellers vil man bare få større fart. 
 
 
Mener at det er viktig å verne det unike landskapet på 
Kvitsøy og ønsker ikke masseutfyllingen på øya. 
  
 
Ber om ny vurdering av tunnelåpning og hva som er 
mest skånsomt for Kvitsøy.  Mener at alternativ 2 i 
kommunedelplanen er det beste. 
 

 
 
Statens vegvesen har fremmet en egen sak om valg 
av alternativ mellom Kirkekrysset og fv. 551. 
Kvitsøy kommune har valgt alternativ 1. 
 
 
Valg av standard er gjort med bakgrunn i 
trafikksikkerhet og de krav som gjelder i Statens 
vegvesens håndbøker. 
 
Viser til vedtatt kommunedelplan og 
kommuneplan. Det skal ses på alternative 
utfyllingsvolumer i reguleringsplanen innenfor de 
grenser som er avsatt. 
 
Viser til vedtatt kommunedelplan og 
kommuneplan.  

B5) Erling Hviding på vegne av Eli Hviding, gnr 15/5 – 
Kvitsøy kommune 
Kommer med et nytt forslag til alternativ for vegtrase.  
Dette går langs eksisterende veg med utretting over 
Langøy og Hellesøy, ny bru over Vintrehavn og videre 

 
 
Viser til vedtatt kommunedelplan og 
kommuneplan.  
 



langs eksisterende veg til Krågøy. 
 
Ønsker primært ikke masseutfylling. Mener at det er 
mer skånsomt å etablere en utfylling av masser 
nordover ved Krågøy. 
 
 
 
Viser til sak i Kvitsøy kommune fra 2001 om utfylling i 
Kirkesundet for båtplasser, og mener at dette bør 
realiseres sammen med ny veg. 
 
Kommer med innspill angående driftsforhold for 
eiendommen og mulighet for gjennomgang av mindre 
båter i sundet. 
 

 
 
Viser til vedtatt kommunedelplan og 
kommuneplan. Det skal ses på alternative 
utfyllingsvolumer i reguleringsplanen innenfor de 
grenser som er avsatt. Reguleringsplan fremmes 
senere. 
 
Dette har ikke sammenheng med Rogfast, og må 
evt. håndteres av kommunen i annen 
sammenheng. 
 
Det har vært avholdt møte med grunneier der 
driftsforhold er diskutert. 
Det er lagt til grunn at det vil være muligheter til å 
gå gjennom sundet med mindre båter, slik som i 
dag. 
 

B6) Hans Lye, gnr 15/54 – Kvitsøy kommune 
Ber om at adkomst og parkering til hytta blir ivaretatt.  
Ber om at det sikres ferdsel med båt i begge retninger, 
også seilbåt nordover. 
Er opptatt av at vanngjennomstrømningen ivaretas. 
Mener at det må tas hensyn til effekt av planlagt 
vindmøllepark ved beregning av støy (totalstøy) 

Adkomst og parkering er vist i planen. 
Det vil bli tilstrekkelige åpninger med tanke på 
vanngjennomstrømning og passasje med liten båt. 
 
Det er beregnet støy etter gjeldende regelverk. 
Vindmøllepark ligger langt unna og vil ikke endre 
konklusjonene i støyrapporten for den aktuelle 
eiendommen. 
 

B7) Margreta Hauge Clementsen og Erik Clementsen 
gnr 15/77 – Kvitsøy kommune 
Ber om at parkeringsforholdene til hytta blir løst i 
planen. 
Er opptatt av støy og innsikt og ber om at vegen blir 
plassert lengst mulig øst i dalsøkket. 
Ber om at vanngjennomstrømning og adkomst med båt 
sikres. 

 
 
Adkomst og parkering er vist i planen. 
Det vil bli tilstrekkelige åpninger med tanke på 
vanngjennomstrømning og passasje med liten båt. 
 

B8) Øyvind Hviding v/ Vierdal advokatfirma gnr 15/3 – 
Kvitsøy kommune 
Ber om at Hviding kan drive rasjonelt og effektivt 
landbruk også i fremtiden. Ber om at det bygges tunnel 
både på Hedlesøy og Krossøy slik at dyr og traktor kan 
krysse under ny veg. 
Hviding mener at det viktigste er å verne 
kulturlandskapet og er prinsipielt mot masseutfylling. 
Dersom likevel massutfylling må eiendomsretten 
avklares og områdene må reguleres til LNF-områder, 
landbruk. 
Ønsker at Vadvikbukta skal være åpen og at utfylling 
begrenses til nord for ny veg. 
 
Mener at områdene nord for ny veg på Hedlesøy og 
Krossøy fortsatt skal være LNF-områder, landbruk i tråd 
med gjeldende kommuneplan. 
 
Ber om å redusere / minimalisere høydeforskjell 
mellom ny veg og terreng over Krossøy. 
 

 
 
Det er lagt under undergang og avkjørsel på 
Hellesøy. På Krossøy er adkomst ivaretatt og veg 
lagt om oppå tunnelen 
 
 
Reguleringsplan for masseutfyllingsområder 
fremmes senere. 
 
 
Statens vegvesen mener at en utfylling gir best 
landskapsmessig tilpasning og mulighet for å 
tilbakeføre beite. 
På Hedlesøy og Krossøy vil arealet fortsatt kunne 
nyttes til landbruk. 
 
 
Landskapsmessig tilpasning er gjennomført. 
 
Det ble avholdt eget møte med grunneier 9. 
november 2011. 



B9) TIDE-Tech as 
Kommer med innspill til kryssing av Boknafjorden på 
flytebro – kombinert med bølge-/tidevannskraftverk. 

 
Valg av konsept for Rogfast ble gjort i 
kommunedelplan / konsekvensutredning. Dette er 
også stadfestet gjennom KS1 (ekstern 
kvalitetssikring). 

 


