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1 Forord 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplaner for E39 Rogfast. 
Denne planbeskrivelsen følger reguleringsplanene i henhold til § 4.2 i plan, og 
bygningsloven. 
 
Planbeskrivelsen har først en generell del (del I), og deretter en omtale av de 
enkelte reguleringsplanene/delområdene (del II). Del I omfatter generelle forhold 
for alle/flere av reguleringsplanene. Her er også tatt med mer utfyllende teknisk 
beskrivelse knyttet til tunnelene. 
 
Hensikten med utbyggingen 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. 
 
Formålet med reguleringsplanene er å sikre nødvendig arealdisponering for 
prosjektet E39 Rogfast og å gi juridisk grunnlag for å avklare eiendomsforhold 
(innløsningshjemmel). Det skal utarbeides nødvendige plandokumenter, jfr. Lov 
om planlegging og byggesaksbehandling, med tilhørende detaljert 
prosjekteringsmateriale for de respektive tiltakene i prosjektet. 
 
Reguleringsplanene som fremmes i denne saken omfatter tunnelregulering i alle de 
tre kommunene. I tillegg inngår fire reguleringsplaner for veg i dagen/kryss på 
Kvitsøy, Arsvågen, Knarholmen og Austre Bokn. Ventilasjonstårn på Kvitsøy 
inngår i reguleringsplan for veg i dagen. Ventilasjonstårn på Kråga i Bokn 
kommune framstilles som en del av tunnelreguleringen. Reguleringsplaner for bruk 
av overskuddsmasser vil fremmes på et senere tidspunkt. Det samme gjelder for 
ventilasjonstårn på Tungenes og veg i dagen/kryss ved Harestad i Randaberg 
kommune. 
 
Reguleringsplanene er hjemlet i vedtatte kommunedelplaner i Randaberg, Kvitsøy 
og Bokn kommuner og i godkjent konsekvensutredning. Statens vegvesen har lagt 
til grunn at det ikke er behov for ny konsekvensutredning knyttet til 
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reguleringsplanene, men har i planbeskrivelsen kommet med utdypende 
vurderinger. 
 
Planforslagene er utarbeidet i samarbeid med de tre berørte kommunene, 
Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune gjennom prosjektmøter og 
møter i ekstern samarbeidsgruppe. Det har også vært en referansegruppe for 
prosjektet med politisk deltakelse fra fylkeskommunen og de direkte og indirekte 
berørte kommuner. I forbindelse med ROS,analyse for tunnel har det vært 
samarbeid med redningsetatene. COWI AS har vært konsulent for arbeidene. 
 
Statens vegvesen legger ut forslag til reguleringsplaner til offentlig ettersyn i 
henhold til plan, og bygningslovens § 3.7. Etter at planene har vært på høring og 
offentlig ettersyn skal merknader behandles, og deretter kan kommunene vedta 
planene. 
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2 Sammendrag 

2.1 Bakgrunn og målsetting 
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 

2.2 Plansituasjonen 
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. 
 
Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2008 , 2019 ble vedtatt i Fylkestinget i 
april 2008, og er ment å være Rogaland fylkeskommune sitt innspill til 
Stortingsmeldingen om Nasjonal Transportplan 2010,2019. 
 
I Randaberg kommune ble kommuneplanens arealdel 2009–2022 vedtatt 12. 
november 2009. Samme dato ble også kommunedelplan for E39 Rogfast vedtatt.  
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I Kvitsøy kommune ble kommuneplanens arealdel 2010 , 2022 vedtatt 07.05.12. 
Kommunedelplanen for E39 Rogfast ble vedtatt 03.11.09.. 
 
Kommuneplanens arealdel i Bokn kommune gjelder for perioden 2003–2007, og er 
vedtatt 11.10.05. Nytt forslag til kommuneplan for Bokn er under utarbeidelse. Det 
tas sikte på at kommuneplanen blir godkjent før årsskiftet 2012/13. 
Kommunedelplanen for E39 Rogfast ble vedtatt 9. februar 2010..  
 
Konsekvensutredningen (KU) for kommunedelplanen (KDP) for E39 Rogfast ble 
godkjent av Rogaland fylkeskommune 02.07.09. KDP inneholder 
konsekvensutredning, plankart og en rekke rapporter og delrapporter som ligger til 
grunn for utarbeidelsen av tekniske planer og reguleringsplaner. 

2.3 Felles omtale av E39 Rogfast 

2.3.1 Reguleringsplanene 
Utgangspunktet for planleggingen av E39 Rogfast er gitt i vedtatte 
kommunedelplaner i de tre kommunene.. Disse åpner for nærmere fastsettelse av 
formål og tiltak i reguleringsplan. Reguleringsplanene som fremmes nå 
tilrettelegger for: 

• Vegtunnelen mellom Harestad og Arsvågen, med arm til Kvitsøy 
• Veg i dagen og kryss på Kvitsøy og ved Arsvågen i Bokn  
• Ombygging av kryss på E39 ved Knarholmen (Bokn) og ombygging av kryss 

og forbikjøringsfelt på E39 ved Austre Bokn (Bokn) 
• Ventilasjonsinstallasjoner på Kvitsøy (Krossøy) og i Bokn (Kråga) 
 
Oversiktskart med markering av de enkelte planområdene er vist i vedlegg 1. 
Planarbeidet ble varslet 15. september 2011 og det ble avholdt åpne møter på Bokn 
og Kvitsøy 27. og 28. september. Merknadsfristen var 12. oktober 2011, og det 
kom inn totalt 18 innspill. Innspillene er vurdert og tatt med i videre planarbeid. 
Reguleringsplaner for veg i dagen/kryss på Harestad, ventilasjonstårn ved 
Tungenes og masseutfyllinger på Kvitsøy og ved Arsvågen fremmes på et senere 
stadium. Oppstart av områdeplan for massutfylling i Mekjarvik ble varslet 
sommeren 2012. 

2.3.2 Risiko8 og sårbarhetsanalyse (ROS8analyse) 
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 sikkerhetsgodkjenning 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 
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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 
reguleringsplanmessige 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 
 
ROS,analysen for veg i dagen har undersøkt om E39 Rogfast på henholdsvis 
Kvitsøy, Arsvågen, Knarholmen, Austre Bokn og ventilasjonstårnene på Kvitsøy 
og Bokn kan føre til skade på menneskers liv og helse, få konsekvenser for ytre 
miljø, samfunnsfunksjoner eller for økonomiske og materielle verdier. I analysen 
vurderes risikoen for tredjeperson som eksponeres av dagsonene og aktiviteter på 
den. ROS,analysen er gjennomført både for anleggs, og driftsperioden. 
Vurderingene er utført med innspill fra deltakere på et analysemøte med inviterte 
deltakere fra SVV og berørte kommuner/fylke. For hvert av planområdene er det 
omtalt funn i ROS,analysen og aktuelle tiltak. 

2.3.3 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 

• 13000 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 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. 
 
Blant tiltakene som påvirker arealbehovet for E39 er vurderingene av utvidelse av 
tverrprofilet utover 2 x T9,5. Dette gjelder tre felt i den bratteste delen av 
stigningen opp mot Arsvågen, 1,0 meter utvidelse av høyre skulder der det er 
tofelts tunnelløp og tilrettelegging for en 1,5 meter bred "ingeniørgang" på høyre 
side av hvert løp. Ved tofeltsløsningen utvides tverrprofilet til 2 x T12,0 og ved 
trefeltsløsningen vil nordgående løp få tverrprofil T14,5. 
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Figur 1 Normalløsning for regulert tunnel for E39. Hvert tunnelløp utføres som T10,5, men 

utvides med 1,5m bred ingeniørgang, slik at sprengningsprofilet blir 2 x T12,0. Det 

er planlagt med ca. 13m fjell mellom tunnelløpene. 

Hovedtunnelen 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. 
 
Standarden på E39 i Bokn er forutsatt å bli tofelts hovedveg med midtdeler 
dimensjonert for 90 km/t, S5,veg. Utformingen må tilpasses tunnelstandarden ved 
Arsvågen og eksisterende forhold på Austre Bokn. På Kvitsøy er det lagt til grunn 
dimensjonering for hovedveg (H1,veg) fram til eksisterende veg ved Leiasundet og 
samleveg (Sa1,veg) videre til parsellslutt ved fv. 551.  

Det er utarbeidet eget notat om klassifisering av vegnettet. 

 

Figur 2 Normalprofil for S5'veg er foreslått som standard for E39 for veg i dagen i Bokn 

 

Figur 3 H1'veg er foreslått som standard for veg i dagen fra krysset ved tunnelen på Kvitsøy 

og fram til eksisterende veg. Standarden reduseres til Sa1'veg der det er 

gang/sykkelveg eller fortau. Vegen blir da 0,5m smalere. 
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2.3.4 Grunnforhold 
Det er over flere år blitt utført forundersøkelser langs tunneltraseene, som for 
eksempel ingeniørgeologisk kartlegging, refraksjonsseismikk og kjerneboringer. 
Resultatene er tolket og vurdert av ekspertgruppe for geologi, der flere av Norges 
beste fagpersoner deltar. Det er utarbeidet en geologisk rapport som sammenfatter 
det som er gjort fram til sommeren 2012. Det er avklart at tunnelen er 
gjennomførbar. Geologisk rapport følger som vedlegg til saken.  
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. 

2.3.5 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. 
Overskuddsmasser i Bokn plasseres primært i et utfyllingsområde i sjø ved 
Arsvågen. Selv om det på Kvitsøy er avsatt et stort område til utfylling av masser 
både i kommunedelplanen for Rogfast og i kommuneplanen for Kvitsøy, er det her 
innvendinger til utfylling. Dette gjelder både utforming/omfang og arealbruk. 
Overskuddsmasser som ikke kan fylles ut på Kvitsøy må transporteres med lekter 
eller båt til andre steder i regionen. 

2.3.6 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, mens det ved Arsvågen foreslås et område rundt 
portalen der det ikke bør plasseres bygninger for varig opphold. Luften som blåses 
ut av portalen på Kvitsøy vil, pga. liten trafikk i tunnelen, ikke medføre behov for 
begrensinger i bruken. Her er det luft fra ventilasjonstårnet som blir begrensende.  
 
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 
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2.3.7 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. 
HMS har vært fast punkt på prosjektmøtene som er gjennomført. Statens vegvesen 
skal utarbeide SHA,plan (sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) etter 
Byggherreforskriften før det utarbeides konkurransegrunnlag for byggefasen. 

2.3.8 Anleggskostnader og tidsplan for gjennomføring 
Nytt kostnadsoverslag basert på reguleringsplanen er under utarbeidelse. Det er 
forventet at dette vil foreligge sent på høsten 2012. I NTP er det angitt en kostnad 
på ca. 8000 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. 

2.4 Reguleringsplaner for tunnel 

 

Figur 4 Oversiktstegning med lengdeprofil for Rogfast'tunnelen 

2.4.1 Beskrivelse av planforslaget 
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 
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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 13,14 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. 
 
Reguleringsplanen for ventilasjonstårnet på Kråga utformes som detaljregulering, 
og inneholder to arealbruksformål: annen veggrunn ' tekniske anlegg for den 
eksisterende holmen, og kai, som anlegges i sjø. Reguleringsplanen framstilles 
sammen med reguleringsplan for tunnel i Bokn, jfr. R222, planID 11452012001. 
Ventilasjonstårnet er ikke detaljutformet, men plasseringen er illustrert i tekniske 
planer og landskapsplan. Det må være fleksibilitet til å flytte eller omforme tårnet, 
bl.a. ut fra nærmere vurderinger om bølge, og vindforhold, ventilasjonsbehov mv. 

2.4.2 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 temaene: 
• grunnerverv: det er behov for å innløse et bolighus og en driftsbygning som vil 

bli liggende svært tett inntil eller oppå tunnelpåhogget på Harestad 
 
Det vurderes at ventilasjonstårnet på Kråga gir konflikter med temaene: 
• landskapsbilde: stor synlighet, bortfall av "inngrepsfri sone" 
 
Vi ser ikke at det er mulig med avbøtende tiltak for ovennevnte forhold. 
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For naturmiljø påpekes at det er registrert hekkende fugler på nærliggende holmer, 
men ikke på Kråga. Forslag til avbøtende tiltak på Kråga: 
•  Dersom fuglene vurderes å bli påvirket av anleggsarbeid på Kråga, forsøkes 

anleggsvirksomheten tilpasset hekkesesongene. 

2.5 Detaljregulering for veg i dagen på Kvitsøy 
Oversiktskart med markering av de enkelte planområdene er vist på siste side i 
denne rapporten. 

2.5.1 Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen på Kvitsøy omfatter områdene fra tunnelmunning på Krossøy til 
ny veg møter eksisterende fv. 551 ved Kvitsøy aktivitetspark. Ventilasjonstårn 
plasseres like ved tunnelmunningen, og inngår i reguleringsplanen. 
Reguleringsplanen har plannummer 11442012002. 
 

   

Figur 5 3d'modell av planforslaget. Til venstre sett mot sørøst. Til høyre sett mot nordøst. 

Etter tunnelmunningen ligger vegen på utfylt område. Her er det bl.a. planlagt 
rundkjøring som gir avkjøring til et område med mulighet for nødlandingsplass for 
helikopter, innfartsparkering for biler inkl. bussfasiliteter og oppstillingsplass for 
kjøretøy ved stengt tunnel/evakuering av tunnelen. Rundkjøringen gir også 
vegtilknytning til Krossøy og Krågøy og til teknisk bygg og ventilasjonstårn. 
 
For å etablere området utenfor tunnelen er det behov for oppfylling med masser. 
Fyllingsvolumet er beregnet til 700.000,800.000 m³. Det skal jobbes videre med 
utformingen av og innholdet i det utfylte området, bl.a. kan det være aktuelt med 
tilrettelegging for friluftsliv, fiske o.a. 
 
Videre føres vegen på land i ca 300 meter, før den krysser på ny bro over til nordre 
del av Nordbø. Broen blir ca 75 meter lang. Underkant av bru blir liggende på 3,3 
m.o.h. Vegen føres videre 300 meter på land før den krysser på fylling over til 
Langøy. Fyllingen har åpning som muliggjør gjennomkjøring med båt og 
vanngjennomstrømming. Lengden på brospennet blir ca ti meter, og underkant bro 
blir liggende på ca. 3,5 m.o.h. 
 
På Langøy vil det etableres vegkryss med dagens fv. 555, som fører til Leiasundet. 
Sør for krysset legges ny veg parallelt med eksisterende veg, og det bygges bro 
over Kyrkjesundet. Lengden på brospennet blir 3,5 meter, som er samme lengde 
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som dagens bro over sundet. Underkant ny bro blir liggende på høyde 2,0 m.o.h. 
Deretter følger ny veg parallelt med dagens fv. 555 til den møter dagens fv. 551 i 
sørvest, ved Kvitsøy aktivitetspark. Eksisterende veg vil bli benyttet til gang,/ 
sykkelveg. 
 
Fra parkeringsplassen nord for Krossøy og videre sørover til og med nytt vegkryss 
inn til Leiasundet planlegges det etablert en tursti etter ønske fra Kvitsøy 
kommune. Flere detaljer rundt turstien må avklares, og det er lagt til grunn at 
turstien vises i illustrasjonstegningene (C, og O,tegningene), men ikke i 
reguleringsplanen. Turstien vil kobles sammen med gang,/sykkelvegen og fortauet 
som leder videre sørover mot skolen og kirken. 

2.5.2 Konsekvenser av planforslaget 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen på Kvitsøy gir få eller ingen 
konflikter med temaene: 

• kulturminner og kulturmiljø: det skal foretas prøvestikking og 
marinarkeologiske undersøkelser 

• støy: kun en bolig kan få behov for lokale tiltak 
• ROS: det er sikret god bredde for anleggsarbeidene, slik at omlegginger kan 

gjennomføres i byggeperioden. Det forutsettes etablert gjerder/ferist ved 
tunnelmunningen for å hindre at sau osv. vandrer inn i tunnelen. Skolevegen 
må sikres/separeres i anleggsperioden, men dette må vurderes i byggeplan 

• naturmangfoldloven 
• gjeldende arealplaner: forholdet mellom akvakultur og utfylling er avklart på 

overordnet nivå 
 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen på Kvitsøy gir noe positiv 
påvirkning på temaene: 

• nærmiljø og friluftsliv: områdene gis økt framkommelighet og attraktivitet 
gjennom etablering av tursti og gang,/sykkelveg langs vegtraseen 

• trafikksikkerhet og trafikale forhold: det bygges fortau eller gang,/sykkelveger 
og det legges opp til samling av avkjørsler og kanalisering i sideveger der det 
er nødvendig. Det blir betydelig bedre fremkommelighet for alle kjørende inkl. 
busser. Det er også sikret god bredde for anleggsarbeidene, slik at omlegginger 
kan gjennomføres i byggeperioden 

 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen på Kvitsøy gir konflikter med 
temaene: 

• landskapsbilde: vegen innfører et nytt landskapselement på Kvitsøy. 
Veganlegget er planlagt slik at skjæringer og fyllinger jevnes ut og tilpasses 
omkringliggende terreng, og er plassert med myk linjeføring og tilpasning til 
kollelandskapet. Tunnelportalen er plassert i terrenget slik at den underordner 
seg landskapet i et område som ligger nordvendt utenfor bebyggelsen på øya 

• naturmiljø: utfyllingsområdet påvirker skjellsandforekomst. Finstøv fra 
utfyllingen vil over tid også kunne legge seg oppå skjellsanden 

• naturressurser: utfyllingsområdet påvirker skjellsandforekomst 
• landbruk: det må innløses dyrket/dyrkbar mark og utmark. Landbruksjord er en 

begrenset ressurs på Kvitsøy. Slake skråninger langs vegen gjør at områdene 
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kan benyttes til landbruksformål etter at vegen er etablert. Det kan tilføres ca 
12 dekar i det gjenfylte området ved tunnelmunningen 

• grunnerverv: det må innløses ca 8 daa dyrka/dyrkbar mark og ca 51 daa utmark 
 
Forslag til avbøtende tiltak på Kvitsøy: 

• ved fyllingen i sjø ved Krossøy anbefales utfylling av den ytterste delen av 
fyllingen først for å begrense mengden finstoff som vaskes ut 

• ved fyllingene i sjø i Kyrkjesundet anbefales det satt opp siltgardin under 
etableringen av anleggene for å begrense partikkelspredning 

• det bør tilstrebes å unngå bygging ved de viktigste lokalitetene, i mest utsatt 
periode, for å redusere konflikt med påviste beite, og rasteområder for fugl. 
Nærmere vurdering av lokaliteter og perioder gjøres i senere planfase 

• tilbakeføring av midlertidige anleggsområder, og framskynding av naturlig 
reetablering av vegetasjon på land og i vann 

• opprettholde kontakten med vannet og unngå å skape visuelle og fysiske 
barrierer 

• det legges vekt på bruk av natursteinsfylling for å likne mest mulig på dagens 
løsning ved Kyrkjesundet. Den historiske bygningsmåten med tørrsteinsmurte 
smale fyllinger blir videreført i det smaleste partiet i sundet 

• naturhermende kystkontur og topografi ved utfyllingsområdet 

2.6 Detaljregulering for veg i dagen ved Arsvågen 
Oversiktskart med markering av de enkelte planområdene er vist på siste side i 
denne rapporten. 

2.6.1 Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen for veg i dagen ved Arsvågen har plannummer 11452012003, 
og omfattes av plankartene R301 og R302. Den starter ved tunnelmunningen og 
ender ved parsellslutt ca 1.100 meter mot nordøst. Reguleringsplanen omfatter 
utbedring av E39, omlegging av lokalvegnettet og kryss mellom E39, nytt 
lokalvegnett og ny tilkomst til ferjeleiet. E39 får to kjørebaner gjennom hele 
planområdet, dvs. at midtrabatt i vegen skiller de to kjøreretningene. Fra vestsiden 
av området (nye Arsvegen) blir det tilknytning til teknisk bygg. 
 

 

Figur 6 3d'modell av planforslaget. Sett mot sør med Kråga i bakgrunnen. 
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Det forutsettes at avsvingende trafikk ved Arsvågen vil være forholdsvis liten. 
Mengden av myke trafikanter antas å bli svært liten. Standarden ut av tunnelen er 
tilpasset fartsgrense 90 km/t. Av hensyn til trafikksikkerheten er det vektlagt å få 
lang nok avstand mellom tunnelportal og kryss, og å sikre nødvendig lengde for å 
snevre inn vegbanen fra regulert bredde i tunnel til vegstandard tilpasset 
dagsoneløsningen. Viktige hensyn ved utformingen av kryssområdet har vært å 
unngå inngrep i fornminne, gi minst mulig konflikt med bevaringsverdig 
vegetasjon, å redusere inngrepet i Arsvatnet og å redusere utslaget i fjorden. 

2.6.2 Konsekvenser av planforslaget 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen ved Arsvågen gir få eller ingen 
konflikter med temaene: 

• nærmiljø og friluftsliv: fiske, og turmuligheter vurderes uforandret 
• naturressurser: påviste skjellsandforekomster ligger utenfor planområdet 
• kulturminner og kulturmiljø: prøvestikking er utført og marin arkeologi skal 

gjennomføres 
• støy: kun en bolig bør vurderes skjermet med lokale tiltak 
• trafikksikkerhet og trafikale forhold: regulert løsning vil medføre lav 

ulykkesrisiko og god trafikkavvikling. I anleggsperioden er det regulert nok 
plass til at det blir få konfliktpunkter mellom anleggstrafikk og ordinær trafikk 

• ROS: fyllinger som slår ned i strandsonen er slakket ut for å gjøre områdene 
framkommelige. I reguleringsplanen er det regulert lang nok strekning til at vi 
får en god overgang mellom ny og eksisterende vegstandard 

• naturmangfoldloven 
• gjeldende arealplaner 
 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen ved Arsvågen gir konflikter med 
temaene: 

• landskapsbilde: veganlegget får en dominerende plass i landskapsrommet. 
Tunnelportalen vil ligge i et område som allerede er dominert av store 
infrastrukturanlegg ved dagens ferjekai med oppstillingsarealer. Det nye 
veganlegget anbefales utformet med grønne sidearealer og voller for å gi 
variasjon til vegarealer og fjellskjæringer. Det felles ned i bakken slik at 
portalen blir lite synlig fra bebyggelsen i omkringliggende område syd for 
portalen. Tunnelpåhugget og portalen vil bli lite synlig på avstand 

• naturmiljø: utvidelse av E39 Rogfast vil ha permanente effekter på 
strandsone/littoralsone i Arsvatnet og utløpsbekken til sjøen. Det er ustabile 
masser i bunnen av Arsvatnet som må skiftes ut, og det må derfor påregnes 
skade på flora og fauna som er i denne sonen 

• landbruk: det må innløses dyrket/dyrkbar mark og utmark. Disse kan vanskelig 
erstattes 

• grunnerverv: det må innløses ca 16 daa utmark og 16 daa dyrket mark 
permanent, og ca 44 daa midlertidig 
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Forslag til avbøtende tiltak ved Arsvågen 

• dersom vurderinger på byggeplanstadiet konkluderer med at dette er et 
effektivt tiltak, sikre bekkeløpet mellom sjøen og Arsvatnet som vandringsvei 
for fisk. Dette kan gjøres ved å terskle løpet slik at det opprettholdes vannspeil 
og tilstrekkelig vanndybde. Nytt forslag til utforming av bekkedrag og 
“ventedam” vil kunne medføre positive effekter for fiskevandring, og dammen 
vil også kunne gi oppholdssted for fugl 

• gjøre biologiske undersøkelser i Arsvatnet før og etter byggetiltak for å kunne 
dokumentere om tiltaket påvirker biologisk mangfold 

• bruke siltgardin i Arsvatnet under anleggsfasen 
• vegavrenning skal ikke ledes til Arsvatnet 
• etablering av stedegen vegetasjon på fyllingen mot Arsvatnet 
• utfyllingen i strandsonen må gis en god og ryddig utforming 

2.7 Detaljregulering for veg i dagen på 
Knarholmen 

Oversiktskart med markering av de enkelte planområdene er vist på siste side i 
denne rapporten. 

2.7.1 Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen for veg i dagen på Knarholmen har plannummer 11452012004, 
og omfattes av plankartene R401 og R402. Forslaget starter ca 750 sør for dagens 
bro/kulvert i Havnavegen, og ender ca 700 meter nord for denne. 
Reguleringsplanen legger til rette for nye av, og påkjøringsramper i nord, og 
sørgående kjøreretninger, midtdeler på strekningen, rundkjøring med 
lokalvegnettet på østsiden av E39, og skjermingstiltak i form av støyvoll mot 
eksisterende boligbebyggelse på østsiden av E39. I kryssområdet planlegges det 
tilrettelegging for bussbetjening både for fjernbuss og lokalbuss med 
innfartsparkering knyttet til busslommene. 
 

 

Figur 7 3d'modell av planforslaget. Sett mot nord. 
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Kryssområdet på Knarholmen var ikke en del av KDP og KU for E39 Rogfast. Det 
er allikevel vurdert at tiltaket ikke utløser krav om ny konsekvensutredning da 
tiltaket omfatter utbedring av eksisterende veg og kryss og ikke har vesentlige 
konsekvenser. 

2.7.2 Konsekvenser av planforslaget 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen på Knarholmen ikke gir 
konflikter med temaene: 

• landskapsbilde: et viktig kriterium ved kryssutformingen har vært å unngå 
inngrep i eksisterende skrent nordvest for bro/kulvert. Resten av 
kryssområdene legges på eller innenfor arealer som allerede anses som 
disponert til vegformål 

• naturressurser: det er ikke registrert naturressursforekomster i planområdet 
• kulturminner og kulturmiljø: det er ikke registrert forekomster i planområdet 
• støy: planlagte tiltak vurderes å virke tilstrekkelig iht. gjeldende lovverk. Det er 

fastsatt rekkefølgekrav som sier at det skal startes opp planarbeid for 
støyskjermingstiltak for strekningen fram mot Austre Bokn 

• naturmangfoldloven 
• gjeldende arealplaner 
 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen på Knarholmen gir mindre 
konflikter med temaene: 

• naturmiljø: kryssende hjortedyr kan muligens bli et større problem (enn i 
dagens situasjon) når vegen får midtdeler. Det anbefales også å kartlegge 
eventuelle bekkeløp ut mot tilliggende myrområder med tanke på biologisk 
mangfold, før og etter at vegen er bygget 

• landbruk: det må innløses utmark 
• ROS: fare for trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" 

vegstandard er hensyntatt ved at det er regulert nok plass til vegutvidelse til at 
ny vegstandard kan tilpasses dagens standard innenfor reguleringsplanens 
grenser. Fare for viltpåkjørsel er hensyntatt ved at reguleringsplanen gir 
mulighet for oppsetting av viltgjerder, og forholdet bør undersøkes videre i 
byggeplanfasen 

• grunnerverv: det må innløses 59 daa utmark, mens ca 35 daa beslaglegges 
midlertidig 

 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen på Knarholmen gir positive 
konsekvenser for temaene: 
• nærmiljø og friluftsliv: etablering av støyvoll gir forbedring i støybildet, og vil 

dermed bidra til forbedret nærmiljø 
• trafikksikkerhet og trafikale forhold: regulert løsning vurderes å gi en kraftig 

oppgradering av trafikksikkerheten i området, med gode avviklingskvaliteter 
for alle kjøreretninger, for kollektivtrafikken og for myke trafikanter. Midtdeler 
vil medføre at faren for møteulykker reduseres betydelig 
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2.8 Detaljregulering for veg i dagen på Austre 
Bokn 

Oversiktskart med markering av de enkelte planområdene er vist på siste side i 
denne rapporten. 

2.8.1 Beskrivelse av planforslaget 
Reguleringsplanen for veg i dagen på Austre Bokn har plannummer 11452012005, 
og omfattes av plankartene R501, R502 og R503. Reguleringsforslaget starter ca 
100 meter nordøst for broen over Boknasundet, og slutter ca 50 meter sør for 
Håklepp,tunnelen. Dette utgjør totalt ca 1.700 meter langs E39. Ved dagens kryss 
med lokalvegene fv. 897 og fv. 898 er det planlagt nytt toplanskryss. Det er også 
innarbeidet forbikjøringsfelt nordover. 
 

 

Figur 8  3d'modell av planforslaget. Sett mot nord. 

Trafikkprognosen for E39 medfører valg av standard til S5,veg (tofelts veg med 
midtdeler), noe som igjen gir krav om toplanskryss. Utvidelse av E39 legges mot 
vest av hensyn til kostnader, landskapstilpasning og behovet for sprenging og 
masseflytting. Plasseringen av vegkrysset er styrt av dagens kryss og undergang. 
 
Eksisterende kulvert forlenges, og gir rom for ett kjørefelt med 3,5 meter bredde og 
fortau med 1,5 meter bredde. Fortauet gir forbindelse fra områder sør for kulverten 
til ny busslomme nordvest for krysset. 
 
Kryssområdet på Austre Bokn var ikke en del av KDP og KU for E39 Rogfast. Det 
er allikevel vurdert at tiltaket ikke utløser krav om ny konsekvensutredning da 
tiltaket omfatter utbedring av eksisterende veg og kryss og ikke har vesentlige 
konsekvenser. 
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2.8.2 Konsekvenser av planforslaget 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen på Austre Bokn gir få eller ingen 
konflikter med temaene: 

• naturressurser: det er ikke registrert naturressursforekomster i planområdet 
• kulturminner og kulturmiljø: det skal foretas prøvestikking i området 
• støy: planlagte tiltak vurderes å virke tilstrekkelig iht. gjeldende lovverk 
• naturmangfoldloven 
• gjeldende arealplaner  
 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen på Knarholmen gir mindre 
konflikter med temaene: 

• landskapsbilde: vegkrysset er arealkrevende, men anlegget er plassert slik at de 
langsgående landskapsformene beholdes. Nye gresskledde vegskråninger vil 
gjenskape det grønne uttrykket og vil kunne fungere som beite også etter at 
veganlegget er ferdig 

• naturmiljø: det anbefales å kartlegge eventuelle bekkeløp med tanke på 
biologisk mangfold, før og etter at vegen er bygget 

• landbruk: det må innløses dyrket mark og utmark, som det er vanskelig å 
erstatte 

• ROS: fare for trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" 
vegstandard er gitt en tilfredsstillende løsning i nordenden med en lengre 
overgang mot dagens løsning. I sørenden er det ikke funnet kostnadseffektive 
tiltak i forhold til reguleringen, fordi kryssområdet ligger så nær broen over 
Boknasundet at det ikke er tilstrekkelig lengde for tilpasning. Aktuelt tiltak kan 
være å sette ned fartsgrensen i kryssområdet for å avbøte på manglende 
standard i overgangen 

• grunnerverv: det må permanent innløses ca 7 daa dyrket mark og 33 daa 
utmark. Ca 36,5 daa arealer beslaglegges midlertidig. Det må også innløses et 
forsamlingslokale og et mindre landbruksbygg 

 
Det vurderes at reguleringsplanen for veg i dagen på Austre Bokn gir positive 
konsekvenser for temaene: 
• nærmiljø og friluftsliv: veganlegget vil gi forbedrede fotgjengerløsninger og 

støyskjermingstiltak, og vil dermed bidra til forbedret nærmiljø 
• trafikksikkerhet og trafikale forhold: regulert løsning vurderes å gi en 

oppgradering av trafikksikkerheten i området, spesielt knyttet til påkjørende 
trafikk i sørgående retning. Nordgående kjøreretning får forbedrede 
trafikkforhold gjennom etablering av akselerasjonsfelt/forbikjøringsfelt. 
Midtdeler vil også redusere faren for møteulykker betydelig. Det blir også 
forbedrede forhold for myke trafikanter 
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3 Innledning, bakgrunn og målsetting 

3.1 Bakgrunn – dagens situasjon 
Kryssing av Boknafjorden skjer i dag på ferjesambandet fra Mortavika på 
Rennesøy til Arsvågen i Bokn. Sambandet har hatt en meget sterk trafikkvekst 
siden åpningen i 1992. Økningen var særlig stor etter at bompengeperioden i 
Rennfast var over i 2006, og den sterke veksten har fortsatt de siste årene. Andelen 
av næringstrafikk er stor. 
 
Sambandet trafikkeres i dag av to , tre gassferjer, og kapasiteten er bedret. Dette 
fjerner likevel ikke de grunnleggende problemstillinger et ferjesamband medfører 
knyttet til tidsforbruk, ventetid og regularitet. 
 
For å krysse Boknafjorden i dag må de fleste kjøre gjennom Rennfast, herunder to 
undersjøiske tunneler som begge er bygd med ett løp. Standarden på disse 
tunnelene står ikke i forhold til forventet trafikkvekst. 

3.2 E39 Rogfast som en del av Kyststamvegen og 
ferjefri E39 

E39 Rogfast inngår i E39 Kyststamvegen, som er et overordnet ledd i strategien for 
å utvikle effektiv nord,sør,trafikk mellom tyngdepunktene på Vestlandet 
(Stavanger,Bergen,Ålesund) og videre til Trondheim, og å utvikle landsdelens 
kontakt med kontinentet. E39 Kyststamvegen er derfor et prioritert gjennomgående 
vegsystem for alle vestlandsfylkene. I samspill med havneknutepunktene langs 
kysten er E39 Kyststamvegen sett på som en av bærebjelkene til en framtidig 
økonomisk utvikling både for landsdelen og for landet. 
 
Statens vegvesen har fått i oppdrag å sette i gang et prosjekt som skal utrede 
potensialet som en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim vil ha for 
næringsliv og tilhørende bo, og arbeidsregioner. Det skal også gjøres en jobb med 
å utrede og vurdere teknologiske løsninger for fjordkryssinger på hele Vestlandet. 
E39 Rogfast vil være et viktig prosjekt i en ferjefri E39, og er det prosjektet som 
har kommet lengst i planleggingen. Det pågår i tillegg en utredning om alternativ 
broløsning for kryssing av Boknafjorden mellom Mortavika og Arsvågen (dagens 
ferjestrekning). Dette gjøres for å dokumentere forskjellene i kostnader mellom en 
bro, og tunnelløsning i et livssyklusperspektiv. Utredningen skal ikke ha noen 
innvirkning på framdriften av E39 Rogfast som tunnelprosjekt. 
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3.3 Mål for utbyggingen av Rogfast 
Formålet med utbyggingen er å bedre framkommeligheten over Boknafjorden 
gjennom bygging av undersjøisk tunnel fra Harestad i Randaberg til Arsvågen i 
Bokn, med arm til Kvitsøy. Rogfast skal erstatte ferjesambandet Mortavika–
Arsvågen på E39 og ferjesambandet Mekjarvik–Kvitsøy(–Skudeneshavn). 
 
I konsekvensutredningen for E39 Rogfast er det definert følgende overordnede mål 
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 
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4 Forholdet til overordnede dokumenter 
og planer 

4.1 Nasjonal transportplan (NTP) 
I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan presenterer Regjeringen sin 
strategi for transportpolitikken. Transportplanen har en planperiode på 10 år, men 
revideres hvert fjerde år. Stortingsmeldingen tas opp til behandling i Transport, og 
kommunikasjonskomiteen, som legger sin innstilling fram for Stortinget og som 
deretter vedtar planen.  

4.1.1 NTP 2010 – 2019 
Nasjonal transportplan for perioden 2010,2019 ble behandlet av Stortinget våren 
2009. I St. meld. nr. 16 (2008,9) Nasjonal transportplan 2010–2019 omtales 
Rogfast i kapittel 10.4.5: 

»– E39 Rogfast i Rogaland. Regjeringen foreslår å avsette betydelige midler til 

flere nybyggings' og oppgraderingsprosjekter på E39 Kyststamvegen. Dette vil 

bidra til å utvikle lokale bo' og arbeidsmarkedsområder, men også til å binde 

Vestlandsregionen bedre sammen, slik at den langsiktige verdiskapingsevnen i en 

av landets mest dynamiske regioner styrkes. Realiseringen av Rogfast vil kunne 

bidra ytterligere til å styrke vekstkraften. Det er knyttet usikkerhet til framtidige 

trafikktall. På den annen side er det fra lokalt hold lagt til grunn at 

bompengebidraget vil kunne dekke en stor del av prosjektets kostnader. En 

nærmere kvalitetssikring og utvikling av prosjektet vil være nødvendig. 

Regjeringen har satt av midler slik at Rogfast skal kunne startes opp i perioden 

2014'2019, men understreker imidlertid at en nærmere kvalitetssikring og utvikling 

av prosjektet er nødvendig. Regjeringen vil på en egnet måte komme tilbake til 

Stortinget med en samlet vurdering av prosjektet.» 

 

Statens vegvesen har på bakgrunn av St. meld. nr. 16 utarbeidet handlingsprogram 
for perioden 2010–2013 (2019). Rogfast er ikke inne i første fireårs,periode, men 
ligger inne med 6.000 mill. kr i siste del av perioden (500 mill. statlig finansiering 
og 5.500 mill. kr i bompenger). 

4.1.2 NTP 2014 – 2023, forslag 
Transportetatene har utarbeidet forslag til Nasjonal Transportplan for perioden 
2014–2023 og sendt denne på høring. I forslaget ligger E39 Rogfast inne med 
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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. Stortinget skal behandle Nasjonal Transportplan for 
perioden 2014–2023 i vårsesjonen 2013. 

4.2 Konseptvalgutredning og ekstern 
kvalitetssikring, KS1 

 
For kryssingen av Boknafjorden er det utført en konseptvalgutredning (KVU). I 
KVU er transportbehov og andre samfunnsbehov analysert, og det er vurdert ulike 
prinsipielle måter å løse behovene på (konsepter).  
 

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

• Konsept 1: Kontinuerlig ferje Mortavika , Arsvågen 

• Konsept 2: Ferje Mekjarvik – Arsvågen 
• Konsept 3: Undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til 

Kvitsøy – Rogfast 
Vurderinger viser at konsept 3, Rogfast, har størst måloppnåelse. 
 
KS1, som er en ekstern kvalitetssikring av konseptvalgutredningen, er utført og 
godkjenner konseptvalgutredningen. 
 

4.3 Fylkesplan for Rogaland 
Fylkesplanen ble vedtatt av fylkestinget 01. november 2005. Her er hovedmålene 
for samferdselspolitikken i Rogaland trukket opp. Blant annet skal transporttilbudet 
bidra til: 

• utvikling av en helhetlig transportpolitikk, reduksjon av det totale 
transporttilbudet og utvikle gode forbindelser mellom ulike transportformer 

• å gi en tilfredsstillende gjennomføring av person, og godstransport i fylket slik 
at dette skjer med høy kvalitet og på en sikker, miljøvennlig og 
samfunnsøkonomisk rasjonell måte 

4.4 Fylkesdelplan for E39 Kyststamvegen 8 
Boknafjordkryssingen 

En mest mulig ferjefri veg med høy standard langs Vestlandskysten har lenge vært 

et overordnet mål for Rogaland og et felles mål for Vestlandsfylkene. Et stort og 

viktig skritt vil være gjennomføring av en undersjøisk tunnel under Boknafjorden. 

Fylkesdelplanens formål er å avklare den videre utviklingsstrategien for 

realiseringen av et av nasjonens mest betydningsfulle samferdselsprosjekt. I planen 

anbefales det at undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn med arm til Kvitsøy 

legges til grunn for utvikling av E 39 Kyststamvegen. Fylkesdelplan for E 39 

Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen ble vedtatt i Fylkestinget 24. februar 2004 

og godkjent i MD 31. august 2004. 
 
Kilde: sitert fra Rogaland fylkeskommune (hjemmeside) 
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5 Kommunale arealplaner 

5.1 Kommunedelplan for E39 Rogfast 
I forbindelse med kommunedelplanene for E39 Rogfast er det utarbeidet 
konsekvensutredning med tilleggsdokumenter. Denne lå ute til offentlig ettersyn 
fra 13. juli til 25. september 2007. Arbeidet med kommunedelplan/ 
konsekvensutredning innebar en revidering av konsekvensutredningen E39 
Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen fra 2003. Konsekvensutredningen ble 
godkjent av Rogaland fylkeskommune 02.07.09. Følgende dokumenter finnes i 
tilknytning til denne konsekvensutredningen: 

• E39 Rogfast. Konsekvensutgreiing. Statens vegvesen. Datert juli 2007 
• Temarapport nærmiljø og friluftsliv, juni 2007 
• Temarapport naturressurser, juni 2007 
• Temarapport kulturmiljø, juni 2007 
• Temarapport naturmiljø, juni 2007 
• Temarapport landskapsbilde, juni 2007 
• Stedsanalyse Kvitsøy, desember 2006 
• Temarapport lokal og regional utvikling, juni 2007 
• Risiko, og sårbarhetsanalyse, desember 2006 
• Trygghet, monotoni og sikkerhet i krisesituasjoner og ved normal 

ferdsel, oktober 2006 
• Geological and geophysical investigations, november 2006 
• Akustisk profilering og refraksjonsseismikk, januar 2007 
• Tunnelventilasjon, juni 2007 
• Massehåndtering, mai 2007 
• Kostnadsoverslag, juni 2007 
• Trafikk, og nyttekostnadsanalyse, juli 2007 
• Sosioøkonomiske konsekvenser for Kvitsøy, september 2006 
• Trafikkonsekvenser Kvitsøy, september 2006 
• Trafikkonsekvenser Bokn, desember 2006 
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Figur 9 Vedtatt kommunedelplan for E39 Rogfast, del 1 av 2, i Randaberg kommune. Fra 

Harestad til Tungenes ble flere alternativ vurdert. Alternativ 1 (rød linje i kartet 

over) ble valgt. 

 

Figur 10 Vedtatt kommunedelplan for E39 Rogfast, del 2 av 2, i Randaberg kommune 

N 

N 
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Figur 11 Vedtatt kommunedelplan for E39 Rogfast i Kvitsøy kommune. Alternativ 1b (gul og 

rød linje) ble valgt. Det ble samtidig bestemt at flere alternativer skal vurderes på 

den sørvestligste delen av strekningen mellom Kirkekrysset og fv. 551. 

 

Figur 12 Vedtatt kommunedelplan for E39 Rogfast i Bokn kommune. Alternativ 1 (rød linje) 

ble valgt. 

 

N 

N 
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5.2 Randaberg kommune 

5.2.1 Kommuneplanens arealdel, kommunedelplan for E39 
Rogfast og E39 Smiene 8 Harestad 

I Randaberg kommune ble kommuneplanens arealdel 2009–2022 vedtatt 12. 
november 2009. Samme dato ble også kommunedelplan for E39 Rogfast vedtatt. I 
kommuneplanen omtales Mekjarvik,området som et regionalt næringsområde. 
 
Forslag til kommunedelplan for E39 Smiene (Stavanger kommune) , Harestad 
(Randaberg kommune) ble førstegangsbehandlet 10.05.12 og vedtatt utlagt til 
offentlig ettersyn. Det vil senere bli utarbeidet reguleringsplan for veg i dagen og 
kryss på Harestad iht. denne kommunedelplanen. 

 

Figur 13 Kommuneplanens arealdel for Randaberg kommune, vedtatt 12.11.09, viser planlagt 

portal for ny tunnel E39 Rogfast ved Harestad. Kommuneplanen ble vedtatt samtidig 

med kommunedelplan for E39 Rogfast 

5.2.2 Reguleringsplaner 

I området foreligger følgende vedtatte planer: 

• Harestad industriområde, planID 2007004, vedtatt 11.12.09 
• Utvidelse av industriområde i Harestadvika, planID 1985002, vedtatt 28.03.85 
• Mekjarvik næringsområde, planID 1989001, vedtatt 15.06.89 
• Detaljregulering for gang, og sykkelveg langs Mekjarvikvegen fv. 521, planID 

2009003, vedtatt 08.09.11, sak 49/11 
 
Det er planlagt utvidelse av sentralrenseanlegg for Nord,Jæren. Planarbeidet er 
varslet oppstartet, og har fått planID 2011002. 

 

N 
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Figur 14 Gjeldende, pågående og foreslåtte reguleringsplaner i Randaberg kommune. Den 

delen av reguleringsplanene for E39 Rogfast som gjelder tunnel, er ikke vist på 

tegningen. (Innløsning av to bygninger ved tunnelmunningen på Harestad er en del 

av tunnelreguleringsplanen). 
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5.3 Kvitsøy kommune 

5.3.1 Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 
E39 Rogfast 

I Kvitsøy kommune ble kommuneplanens arealdel 2010 , 2022 vedtatt 07.05.12, 
kommunestyresak 14/2012. Kommunedelplanen for E39 Rogfast ble vedtatt 
03.11.09, kommunestyresak 41/2009, i Kvitsøy kommune. I bestemmelsene til 
kommunedelplanen står det bl.a. at "bruk av deponiområdene etter 

anleggsperioden skal avklares i reguleringsplan". 

 

Figur 15 Utsnitt av kommuneplan 2010'2022 for Kvitsøy, vedtatt 07.05.12 

5.3.2 Reguleringsplaner 
På Kvitsøy finnes det så vidt kjent ingen pågående reguleringsplaner i området fra 
tunnelmunningen i nord og langs dagsoneløsningen. Ved Leiasundet finnes en 
gjeldende reguleringsplan vedtatt av kommunestyret 23.09.02, med noen 
påfølgende mindre endringer fram til 2005. Det foreligger en gjeldende 
reguleringsplan for Kvitsøy aktivitetspark, som ligger like nord for kommunens 
tomt ved fv. 551. I tillegg finnes en reguleringsplan for Vollsøy, som også omfatter 
deler av eksisterende fv. 551. Plannummer og vedtaksdato her er ikke oppgitt. 

N 
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Figur 16 Gjeldende og pågående reguleringsplaner i Kvitsøy kommune. Det pågår ingen 

andre planarbeider i området. Den delen av reguleringsplanene for E39 Rogfast som 

gjelder tunnel, er ikke vist på tegningen. 
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5.4 Bokn kommune 

5.4.1 Kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for 
E39 Rogfast 

Kommuneplanens arealdel i Bokn kommune gjelder for perioden 2003–2007, og er 
vedtatt 11.10.05. Planen gjelder til ny plan er vedtatt. Nytt forslag til kommuneplan 
for Bokn er under utarbeidelse. Det tas sikte på at kommuneplanen blir godkjent 
før årsskiftet 2012/13. 
 
På Arsvågen viser gjeldende kommuneplan ferjeleiet, men trase for Rogfast er ikke 
vist. Kommunedelplan for E39 Rogfast er vedtatt etter gjeldende kommuneplan. På 
Knarholmen og på Austre Bokn viser kommuneplanen E39 og eksisterende 
plansituasjon i områdene rundt. På Austre Bokn vises i tillegg et større 
restriksjonsområde knyttet til Kårstø,ledningen. 

5.4.2 Reguleringsplaner 

Arsvågen 

På Arsvågen finnes det en gjeldende reguleringsplan som heter “reguleringsplan 

for ferjeleiet på Are, rv. 512”. Denne ble vedtatt av formannskapet i Bokn 
19.09.89, sak F90. Det har ikke lykkes å oppdrive plankart, og det er derfor 
usikkert hvilken avgrensning eksisterende reguleringsplan har. 

 

Figur 17 Oversikt over planområder ved Arsvågen. Da plankartet for eksisterende 

reguleringsplanen for fergeleiet ikke har vært tilgjengelig, er det ikke markert 
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gjeldende planer på figuren. Det pågår ingen andre planer i området. Den delen av 

reguleringsplanene for E39 Rogfast som gjelder tunnel, er ikke vist på tegningen. 

Knarholmen 

På Knarholmen finnes det flere gjeldende reguleringsplaner: 

• Alvestad sør (boliger), vedtatt 16.07.81 
• Håland,sjøen (boliger), vedtatt 26.09.89 
• Knarholmen (fiskerihavn), vedtatt 21.01.02 
• Knarholmen (næring), vedtatt 06.02.02 
• Alvestadkroken (boliger og støytiltak), vedtatt 04.12.11 

 

Figur 18 Oversikt over planområder på Knarholmen. Det pågår ingen andre planarbeider i 

området. 

Austre Bokn 

På Austre Bokn foreligger det vedtatt reguleringsplan for Øyren,feltet, vedtatt 
09.05.95. 
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Figur 19 Viser forslag til nytt planområde for E39. Gjeldende reguleringsplan for Øyren 

boligområde omfatter også deler av E39. Det pågår ingen andre planarbeider i 

området. 
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6 Felles omtale av E39 Rogfast 

 

Figur 20  viser oversikt over tiltakene som planlegges som del av E39 Rogfast. Planområdene 2, 3, 4 og 8 inngår ikke i 

reguleringsplanene omfattet av denne planbeskrivelse. Kun en begrenset del av masseutfylling (6) på Kvitsøy inngår 

N 
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6.1 Prosjektet E39 Rogfast 
E39 Rogfast er et stort samferdselsprosjekt som skal inngå i ferjefri forbindelse 
langs vestlandskysten og bl.a. utvikle et felles bo, og arbeidsmarked for Nord,
Jæren og Haugalandet. Den klart største delen av prosjektet er tunnelene, der det 
meste av disse er undersjøisk. De tre tunnelportalene, ventilasjonstårnene, 
utfyllingsområdene og veg i dagen vil være synlige. Delplaner som inngår i 
prosjektet E39 Rogfast framgår av figuren på siden foran.  

6.2 Reguleringsplaner for E39 Rogfast som inngår 
i denne planbeskrivelsen 

6.2.1 Generelt 
Utgangspunktet for planleggingen av E39 Rogfast er gitt i vedtatte overordnede 
kommunale planer. Planene åpner for nærmere fastsettelse av formål og tiltak i 
reguleringsplan. Gjennom avklaringer i tidlig planfase er det gjort vurderinger som 
er tatt opp med planmyndighetene.  
 
Formålet med reguleringsplanene er å sikre nødvendig arealdisponering for 
prosjektet E39 Rogfast og å gi juridisk grunnlag for å avklare eiendomsforhold 
(innløsningshjemmel). Det skal utarbeides nødvendige plandokumenter, jfr. Lov 
om planlegging og byggesaksbehandling, med tilhørende detaljert 
prosjekteringsmateriale for de respektive tiltakene i prosjektet. Reguleringsplanene 
som fremmes nå tilrettelegger for: 

• Vegtunnelen mellom Harestad og Arsvågen, med arm til Kvitsøy fra 
undersjøisk kryss i tunnelen like utenfor Kvitsøy 

• Veg i dagen og kryss på Kvitsøy (Krossøy) og i Bokn (Arsvågen). 
Dagstrekningen på Kvitsøy omfatter oppgradering av lokalvegsystemet mellom 
tunnelportalen og dagens fv. 551. Ved Arsvågen etableres det nytt kryss, ny 
E39 og tilknytning til eksisterende E39. I Randaberg (Harestad) reguleres det 
ikke områder for veg i dagen i denne omgang. 

• Ombygging av kryss ved Knarholmen (Bokn) og ombygging av kryss og 
forbikjøringsfelt ved Austre Bokn (Bokn) 

• Ventilasjonsinstallasjoner i Kvitsøy (Krossøy) og Bokn (Kråga) 
 
Tunnelene medfører behov for tre områder for ventilasjonstårn. 
Ventilasjonstårnene på Kvitsøy ligger like utenfor tunnelportalen og inngår i 
reguleringen for veg i dagen. Ventilasjonstårnene på Kråga reguleres som del av 
tunnelreguleringen. 
 
Nødvendige reguleringsplaner for dagsone/kryss på Harestad, masseutfylling i 
Mekjarvik, ventilasjonstårn på Tungenes og masseutfyllinger på Kvitsøy og ved 
Arsvågen fremmes på et senere stadium. De etterfølgende delkapitlene omtaler 
forhold av teknisk art. Nærmere omtale av planområdene følger i kapittel 7 for 
tunnelene og Kråga, og i kapittel 8,12 for de enkelte dagsonene. 
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6.2.2 Massedisponering og utfyllingsområder 
Det er lagt til grunn at behandlingen av områder for utfylling av overskuddsmasser 
fra den 25 km lange hovedtunnelen og Kvitsøytunnelen (ca. 4 km) kan skje 
uavhengig av planene for selve veganlegget med tunnel og veg i dagen, og at 
reguleringsplanene for veganleggene dermed kan ferdigbehandles uavhengig av 
reguleringsplanene for utfyllingsområdene. Det utarbeides egen 
massedisponeringsplan for prosjektet, og reguleringsplaner for utfyllingsområdene 
vil bli fremmet når arbeidet med denne massehåndteringsplanen har kommet 
lenger. 

6.3 Planprosess knyttet til reguleringsplanene for 
E39 Rogfast, og videre planarbeid 

Planarbeidet ble varslet 15. september 2011 og det ble avholdt åpne møter på Bokn 
og Kvitsøy 27. og 28. september. Det ble gitt frist til 12. oktober 2011 med å 
komme med innspill til planarbeidet. Det kom inn totalt 18 innspill, derav ni fra 
offentlige myndigheter/etater og ni fra private/firma. Innspillene er vurdert og tatt 
med i videre planarbeid. Disse finnes som eget vedlegg til saken. Tabellen under 
viser hvilke reguleringsplaner (områder og plantyper) som inngår i Rogfast,
prosjektet. 

Kommune Plannummer/ 
plannavn 

Hovedformål Plantype 

Randaberg 11272011005 Tunnel for E39 fra søndre 
tunnelåpning til 
kommunegrense mot Kvitsøy 

Detaljregulering 

11272010006 Utfyllingsområde inkl. 
tverrslag fra tunnel 

Områderegulering Planarbeid 
pågår i regi av Randaberg 
kommune og SVV 

 Ventilasjonstårn Tungenes Detaljregulering , besluttet utsatt 
 E39, kryssløsninger, Smiene , 

Harestad 
Kommunedelplan pågår 
Detaljregulering skal utarbeides 

Kvitsøy 11442012001 Tunnel for E39 inkl. arm fra 
E39 

Detaljregulering 

11442012002 Veg i dagen, inkl. 
ventilasjonstårn 

Detaljregulering 

 Utfyllingsområde Områderegulering , besluttet 
utsatt 

Bokn 11452012001 Tunnel for E39 inkl. 
ventilasjonstårn på Kråga 

Detaljregulering 

11452012003 E39 , kryssløsninger og veg i 
dagen ved Arsvågen 

Detaljregulering 

11452012004 E39 , kryssløsninger og veg i 
dagen på Knarholmen 

Detaljregulering 

11452012005 E39 , kryssløsninger og veg i 
dagen på Austre Bokn 

Detaljregulering 

 Utfyllingsområde ved 
Arsvågen 

Områderegulering , besluttet 
utsatt 

Tabell 1 Oversikt over reguleringsplaner som skal lages i de tre kommunene som omfattes av 

E39 Rogfast. Planene som er nedtonet er utsatt og omfattes ikke av denne 

planbeskrivelsen. 
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6.4 Vegsystemet 

6.4.1 Trafikkmengder og standardvalg 
Statens vegvesen har utarbeidet trafikkmodeller, og ut fra disse er det laget 
prognose for hvilke trafikkmengder vi kan forvente oss. Når det har gått 20 år etter 
at anlegget er bygd og bompengene er nedbetalt, viser prognosene at vi må 
forvente 

• 13000 kjøretøy per døgn (ÅDT) for E39 
• 900 kjøretøy per døgn (ÅDT) for trafikk til/fra Kvitsøy 
Det understrekes at alle trafikkprognoser har betydelig usikkerhet. I forbindelse 
med finansieringsplan for Rogfast skal trafikkprognosene gjennomgås på nytt. 
 
Standardvalg for vegene er gjort ut fra disse trafikktallene, fra kravene som 
framkommer av vegnormalene og fra anbefalinger fra ROS,analyse (Risiko Og 
Sårbarhet) for tunnelene. 

6.4.2 Forslag om omklassifisering av vegnettet 
Hovedtunnelen er en del av stamvegen E39 og vil bli riksveg. Tunnelarmen til 
Kvitsøy forslås også som riksveg, mens vegen fra krysset utenfor tunnelen på 
Kvitsøy og fram til dagens fylkesveg foreslås som fylkesveg. 
 
Kryssområdene i Bokn kommune vil bli riksveg, med unntak av mindre 
omlegginger av fylkesveger. Fergeleiet ved Arsvågen skal beholdes av 
beredskapshensyn og forblir riksveg. 
 
Rogfast medfører også omklassifisering av dagens veger. Den klart viktigste vil 
være dagens E39 mellom Harestad og Mortavika, som forslås som fylkesveg. Det 
er utarbeidet et eget notat om klassifisering av vegnettet som følger som vedlegg. 

6.4.3 Tunnel 

Veg i tunnel 

Tunnelens linjeføring er optimalisert og detaljert i forhold til tidligere 
prosjektfaser, blant annet av hensyn til seneste tilgjengelige data fra geologiske 
undersøkelser, vurdering av portalplasseringer og plasseringer av 
ventilasjonssjakter og ,tårn. Linjeføringen for Kvitsøytunnelen er helt endret i det 
den tidligere linjeføringen ble vurdert som ikke gjennomførbar pga. en mektig 
svakhetssone/knusningssone identifisert gjennom utførte kjerneboringer. 
 
Hovedtunnelen er planlagt utført som to,løpstunnel. Armen til Kvitsøy er planlagt 
som ett,løpstunnel. Hovedtunnelen er dimensjonert etter dimensjoneringsklasse S8 
beskrevet i Håndbok 017 , Veg, og gateutforming (HB 017). For denne 
dimensjoneringsklassen gjelder en fartsgrense på 100 km/t. Tilstøtende veg i dagen 
i Arsvågen er dimensjonert etter dimensjoneringsklasse S5 med en fartsgrense på 
90 km/t og den nordligste delen av tunnelanlegget er tilpasset denne fartsgrensen. 
Hvilke fartsgrenser som skal skiltes bestemmes senere, i samråd med politiet. 
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For kryssløsningen ved Kvitsøy er det vurdert flere mulige løsninger. Det er lagt til 
grunn et toplanskryss (ruterkryss). Endelig, detaljert utforming bestemmes når 
geologien lokalt er kartlagt. Tunnelarm fra krysset mot Kvitsøy skal dimensjoneres 
som H1,veg der fartsgrense 80 km/t legges til grunn. 
 
Det er planlagt tverrslag fra hovedtunnelen til Mekjarvik som skal anvendes under 
byggetiden og under drift. 

Dimensjonering av tunnel 

Det er avklart at E39 i tunnel i utgangspunktet skal dimensjoneres som S8,veg og 
tilfredsstille tunnelklasse F. Valget av tunnelklasse F er som følge av krav gitt i 
Statens vegvesens håndbok 021 (HB 021), men da tunnellengden faller utenfor 
angitte kriterium i håndboken, må standarden vurderes spesielt. 

 

Figur 21 Utsnittet ovenfor er fra HB 021 og viser at høyeste standard sikkerhetsklasse for 

tunnel er klasse F. Standardløsningene omfatter bare tunneler opp til 10 km lengde 

E39 er betydelig lengre enn gitt av figuren over, som viser grunnlaget for valg av 
tunnelklasse. Samtidig er trafikken på E39 også betydelig mindre enn 
maksimaltrafikken vi kan hente ut av figuren. Prognosen for E39 er ÅDT 13.000 
mot 50.000 i figuren. ÅDT er ÅrsDøgnTrafikk, dvs. gjennomsnittstrafikk for ett 
døgn. 
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Det er gjort en ROS,analyse for å anbefale standard. I tillegg til forholdet omkring 
tunnelens lengde er også løsningen med 7 prosent stigning på deler av tunnelen og 
kryss i tunnel medtatt i analysene. Tunnelen i Rogfast er vurdert i forhold til en 
tunnelløsning som er forhåndsakseptert i HB 021 (10 km lang med ÅDT=50.000). 
(Forhåndsakseptert vil si at tunnellengde og trafikkmengde ligger innenfor det som 
er vurdert i Statens vegvesen sin håndbok HB 021, se figuren under). Konklusjonen 
ble 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. Flere av disse forbedringene er innarbeidet i 
reguleringsplanen slik at de i byggeplanfasen kan vurderes gjennomført. 
Normalprofil for tunnelklasse F er 2 x T9,5 som er vist i figuren under. 

 

Figur 22 Normalløsning for tunnelklasse F. Figuren er hentet fra HB 021. Det bygges to 

parallelle løp med T9,5. Normalt bør det være minimum 10m fjell mellom 

tunnelløpene. (I figuren nedenfor, figur 15, er det illustrert to tunnelløp for regulert 

løsning for E39).  

Blant tiltakene som påvirker arealbehovet for E39 er ønskene om utvidelse av 
tverrprofilet utover 2 x T9,5. Dette gjelder tre felt i den bratteste delen av 
stigningen opp mot Arsvågen, 1,0 meter utvidelse av høyre skulder der det er 
tofelts tunnelløp og tilrettelegging for en 1,5 meter bred "ingeniørgang" på høyre 
side av hvert løp. Ved tofeltsløsningen utvides tverrprofilet til 2 x T12,0 og ved 
trefeltsløsningen vil nordgående løp få tverrprofil T14,5. Utformingen av 
tverrsnittene er vist i tegningene F201 og F202 Utsnitt fra normalprofilet for T12,0 
er også vist i figuren under. 
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Figur 23 Tegning F201 viser utformingen av hvert tunnelløp for E39 der det er to felt, utvidet 

skulder og ingeniørgang. Figuren ovenfor er utsnitt fra tegning F201 og viser 

regulert løsning der tunnelløpet lages som for tunnel T10,5 (10,5m bredde på «gulvet 

i tunnelen). For å få plass til 1,5m bred ingeniørgang på en side, blir 

sprengningsprofilet tilsvarende som for tunnelklasse T12,0. Øverst på figuren er det 

illustrert et tverrsnitt gjennom E39 med to slike løp med minimum 10m fjell mellom 

tunnelløpene (25m mellom midtlinjene i tunnelvelvene). 
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Ved påhugget ved Arsvågen og overgangen til S5,veg i dagsonen, aksepteres det at 
90 km/t fartsgrense legges til grunn i den nordligste delen av tunnelen (S5,veg er 
tofeltsveg med midtdeler dimensjonert for 90 km/t som fartsgrense). 
Horisontalradius på 1.500 meter settes som minimum ved portalen. Ellers legges 
det til grunn minsteradius på 2.100 meter i tunnelen for E39. 
 
I tunnelen er det planlagt fire større rom for å motvirke monotoni. Plassering og 
utforming av disse avgjøres i senere planfase, og det er derfor ikke tatt stilling til 
dette i reguleringsplanen. I tillegg er det planlagt havarinisjer for hver 250 meter, 
og rømningsveier mellom de to løpene med jevne mellomrom. Havarinisjene og 
bergrommene vil plasseres utenfor regulert tunnelhvelv. 
 
Tunnelarmen fra E39 mot Kvitsøy er foreslått knyttet til E39 som et toplanskryss 
av typen ruterkryss. Rampekryssene er utformet som rundkjøringer. 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. 
 

 

Figur 24 Normalprofil for T10,5 
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Tunnelen opp mot Kvitsøy er dimensjonert med tanke på 80 km/t som fartsgrense 
(H1,veg). Ved tunnelportalen brukes samme vegbredder som i tunnelen fram til 
rundkjøringen. 

Anleggsteknikk 

Ulike drive, og anleggsmetoder er vurdert. Rapport for dette er basert på en 
forutsetning av at tradisjonell boring og sprengning anvendes som drivemetode. 
Det er utført en vurdering av mulighetene for alternativt å utføre Rogfast med 
tunnelboremaskiner (TBM'er). Denne vurderingen er utredet i separat rapport. Det 
anbefales å holde muligheten åpen for å drive prosjektet med TBM. 
 
Rogfast,tunnelen inkl. tunnelarm til Kvitsøy gir behov for utsprengning av i 
størrelsesordenen 6,3 mill. m³ fjell, tilsvarende 9,5 mill. m³ i løse masser ved 
anvendelse av utvidelsesfaktor 1,5. 
 
Total framdrift for hver tunnelstuff forventes å bli ca. 40 meter pr uke. 
Gjennomsprenging av tunnelene vil da ta ca. 5 år, og ca. 7 år for å få ferdige 
tunneler. Dette kan være for optimistisk dersom man støter på mye dårlig fjell. Det 
forutsettes at det arbeides på opptil åtte stuffer i hovedtunnelen samtidig. 

Mekaniske og elektriske tunnelinstallasjoner 

Behovet for mekaniske og elektriske installasjoner i tunnelen er vurdert. Det er 
vurdert å etablere separat ingeniørgang for installasjoner bak veggelement i 
tunnelen av hensyn til å håndtere plasskrav til installasjoner og adkomst til disse 
under drift av tunnelen. 
 
Tunneldreneringen blir utført med separate drenssystemer for lekkasjevann og 
over,/vaskevann nede i tunnelen med mulighet til separat håndtering av over,/ 
vaskevann. Systemet foreslås koblet sammen i et felles system for trinnvis 
pumping av vann ut av tunnelen. Utarbeidet tunnelrapport beskriver forskjellige 
muligheter for pumpestasjoner og pumpingsretninger. 
 
I tunnelen installeres et slokkevannsystem med brannhydranter. Utarbeidet 
tunnelrapport beskriver forskjellige muligheter for vannforsyning og reduksjon av 
det statiske trykket i systemet. 

6.4.4 Veg i dagen 
Tiltakene i Bokn gjelder tilpasning til eksisterende veg og ombygging av kryss. Det 
er i overskuelig fremtid ikke planer om å bygge ut E39 mellom Arsvågen , Aksdal 
til 4 felt. Standarden som er lagt til grunn for reguleringsplanene i Bokn er to felts 
hovedveg med midtdeler dimensjonert for 90 km/t, S5,veg. Standard utforming av 
S5,veg er vist i figuren nedenfor. Utformingen må tilpasses tunnelstandarden ved 
Arsvågen og eksisterende forhold på Austre Bokn. På Kvitsøy er det lagt til grunn 
dimensjonering for hovedveg (H1,veg) fram til eksisterende veg ved Leiasundet og 
samleveg (Sa1,veg) videre til parsellslutt ved fv. 551. Det legges til grunn at 
fartsgrensen på Kvitsøy blir 60 km/t for H1,vegen og 50 (evt. 40) km/t for Sa1,
vegen. Ved utbygging forutsettes det at vegstandarden tilpasses dagens standard 
innenfor reguleringsplanenes grenser. 
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Figur 25 Normalprofil for S5'veg er foreslått som standard for E39 for veg i dagen i Bokn 

 

Figur 26 H1'veg er foreslått som standard for veg i dagen fra krysset ved tunnelen på Kvitsøy 

og fram til eksisterende veg. 

6.5 Visuell profil 
Det er ikke fastsatt om anlegget skal ha en diskré eller markant profil. 
Tunnelportalene/påhuggsområdene og ventilasjonstårnene kan være markerte 
områder som gjenspeiler prosjektets betydning og dimensjon. Allikevel er det 
svært mange kilometer mellom portalområdene og ventilasjonstårnene, og det er 
derfor trolig ikke et stort poeng å forsøke å gjøre portalene enhetlige i utformingen. 
Kun ett sted er portal og ventilasjonstårn samlokalisert. Avklaring av visuell profil 
må skje i byggeplan. 

6.6 Risiko8 og sårbarhetsanalyse (ROS8analyse) 
Det er utarbeidet ROS,analyser for tunneler og for veger i dagen. Analysene er 
utarbeidet av COWI/SINTEF på oppdrag for Statens vegvesen, men anbefalingene 
i tunnelrapporten står konsulentene bak. Hvilke tiltak som endelig skal innarbeides 
vil bli avklart etter at kostnadsoverslaget er utarbeidet, gjennom en egen intern 
prosess i Statens vegvesen. Standardvalget vil være en viktig del av 
sikkerhetsgodkjenningen av prosjektet. 

6.6.1  ROS8rapport tunnel 
Målsettingen med ROS,analysen er å gi et grunnlag for å velge en god og 
trafikksikker standard i tunnelen med alle enkeltkomponenter den består av. 
Analysen skal dermed også gi grunnlag for sikkerhetsgodkjenning av tunnelen i 
forhold til HB 269, samt utarbeidelse av beredskapsplan. 
 
Tunnelen er utformet som to,løpstunnel for E39 med de spesifikasjoner som følger 
av minimumskrav for tunnelklasse F i Statens vegvesens håndbok 021 (HB 021). 
Egne spesifikasjoner gis for en ett,løps tunnelarm til Kvitsøy. Sikkerhetsnivået er 
vurdert å være innenfor kravene stilt i HB 021, selv om Rogfast,tunnelene er lengre 
enn det som oppgis i håndboka. 
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To,løps tunneler er blant de sikreste vegelementene en har, og det anses at det 
generelle sikkerhetsnivået er godt ivaretatt. Det er imidlertid en spesielt lang tunnel 
med innlagt kryss, og lange stigninger gir dessuten økt fare for brann i kjøretøy. 
Brann i tunnel er svært uønsket og kan i verste fall utvikle seg til en katastrofe. Her 
er røykkontroll ved ekstrembranner kritisk. 
 
Rogfast,prosjektet vil føre til bedring av regularitet. 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 i 
Arsvågen og på Mekjarvik 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. 
 
I ROS,analysen er det vurdert ulike tiltak bl.a. for å redusere sannsynlighet og 
konsekvens ved brann i tunnel, og det er i den sammenheng pekt på ulike tiltak. 
Noen av tiltakene er også anbefalt i ROS,analysen. 
 
Det er tatt høyde arealmessig for å gjennomføre flere av de anbefalte løsningene i 
tekniske planer og reguleringsplanene: 

• For hovedtunnel (E39) 
• Tverrsnitt 2 * T10.5. (Sprengningsprofil 2 * T12.0). Skulder på 

1,0 meter i venstre side og 2,0 meter i høyre side der det ikke er 
krabbefelt 

• Separat ingeniørgang for installasjoner bak veggelement i høyre 
side. 

• Krabbefelt i stigninger som er 7 prosent eller brattere. Havarinisjer 
per 250 meter der det ikke er krabbefelt (stigninger < 7 prosent) 

• Det etableres fire bergrom for hvert tunnelløp. Foreløpig er det 
antatt plassering ved profil nummer 8.000, 14.500 (kryss), 18.000 
og 22.500. Anbefalt lengde er 200 meter, bredde 25 meter og 
høyde 12 meter 

 
• For tunnel mot Kvitsøy 

• Tverrsnitt T10,5 med rumlefelt i midten 
• Maksimal stigning 7 prosent 

 
Det skal bygges kryss i tunnel mellom hovedløpet for E39 og vegarm til Kvitsøy. 
Rapporten vurderer to toplanskryss (som rundkjøring og ruterkryss) og 
treplanskryss med direkteførte ramper. Trafikkavviklingen i krysset framstår som 
noe kompleks når ett hovedløp er stengt (avvikssituasjonen). De ulike løsningene 
har fordeler og ulemper med hensyn til risiko. Med basis i ROS,analysens 
vurderinger om kryssløsning ble det gjort oppfølgende vurderinger som 
konkluderte med å anbefale regulert løsning med ruterkryss og rundkjøringer i 
rampekryssene. 

6.6.2 ROS8rapport for veg i dagen 
Målet med risiko, og sårbarhetsanalysen (ROS,analysen) er å fange opp om veg i 
dagen i forbindelse med E39 Rogfast på henholdsvis Kvitsøy, Arsvågen, 
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Knarholmen, Austre Bokn og ventilasjonstårnene på Kvitsøy og Bokn kan føre til 
skade på menneskers liv og helse, få konsekvenser for ytre miljø, 
samfunnsfunksjoner eller for økonomiske og materielle verdier. I analysen 
vurderes risikoen for tredjeperson som eksponeres av dagsonene og aktiviteter på 
den, for eksempel naboer og brukere av arealer som grenser til dagsonene osv. 
 
ROS,analysen er gjennomført både for anleggs, og driftsperioden. Vurderingene er 
utført med innspill fra deltakere på et analysemøte med inviterte deltakere fra SVV 
og berørte kommuner/fylke. 
 
Vurdering av risiko og mulighetene for avbøtende tiltak er omtalt for hver 
reguleringsplan i kap. 8,12 i del II. ROS,rapport for veg i dagen følger som 
vedlegg til saken. 

6.7 Grunnforhold 

6.7.1 Geologiske forhold for tunnelbygging 
Det er over flere år blitt utført forundersøkelser langs tunneltraseene, som for 
eksempel ingeniørgeologisk kartlegging, refraksjonsseismikk og kjerneboringer. 
Resultatene er tolket og vurdert av ekspertgruppe for geologi, der flere av Norges 
beste fagpersoner deltar. Det er utarbeidet en geologisk rapport som sammenfatter 
det som er gjort fram til sommeren 2012. Geologisk rapport følger som vedlegg til 
saken. 
Regionalgeologien i området for Rogfast,tunnelen består av flere skyvedekker som 
er skjøvet over den stedegne grunnfjellsgneisen som finnes ved Vestre Bokn og det 
nordlige påhuggsområdet til Rogfast,tunnelen. Det er stor usikkerhet i fordelingen 
av bergartstyper, og hvor overgangene mellom de forskjellige skyvedekkene vil 
komme i tunnelen. 
 
Kjerneboringer fra Hestholmen og Krågøy har avdekket en svakhetssone som 
karakteriseres som en knusningssone like øst for Kvitsøy. Det har blitt gjort flere 
forsøk på å kjernebore gjennom denne sonen, både fra Krågøy og Hestholmen. Det 
lyktes til slutt å bore gjennom knusningssonen i et kjerneborhull fra Krågøy nord. 
Hullet raste imidlertid sammen etter passering av sonen. Kjernene viser at sonen 
består av tett oppsprukket og oppknust bergmasse over en strekning på ca 60 meter. 
Det må derfor være spesielt fokus på kontroll på vannlekkasjer og forsiktig driving 
gjennom sonen. 
 
På bakgrunn av tilgjengelig informasjon om geologiske forhold, er det identifisert 
to hovedforhold som anses som kritisk med tanke på sikkerhet og stabilitet i 
byggefasen: 

• Fare for nedfall og ras i forbindelse med svakhetssoner, knusningssoner, 
forkastninger, skyvedekkegrenser o. l. 

• Fare for store innlekkasjer, sannsynligvis i forbindelse med forhold som nevnt 
over 

Det finnes i dag ikke en tilstrekkelig detaljert og god strukturgeologisk modell, 
spesielt i området mellom Kvitsøy og Bokn. Denne usikkerheten gjør det vanskelig 
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å beregne omfanget av nødvendige sikringsarbeider og derved kostnaden med 
byggingen med ønsket nøyaktighet, men det er avklart at tunnelen er 
gjennomførbar. For mer detaljer henvises til utarbeidet geologirapport, der det også 
påpekes behovet for flere undersøkelser før tunnelen bygges. 

6.7.2 Grunnforhold ved bygging av veg i dagen 
Det er gjort geotekniske undersøkelser i alle dagsonene tilpasset planstadiet. 
Undersøkelsene er utført av Statens vegvesen. Undersøkelsene viser at det ikke er 
geotekniske problemer som skaper betydelige vansker for løsningene slik de er vist 
i reguleringsplanforslagene. 

6.8 Områder for masseutfylling 
Områder for bruk av overskuddsmasser skal avklares i overordnet 
massedisponeringsplan. I foreliggende planforslag er det lagt til grunn en relativt 
stor utfylling i tilknytning til veganlegget på Kvitsøy. Massedisponeringsplanen og 
kommende reguleringsplaner for øvrige utfyllingsområder vil ta utgangspunkt i 
kommunedelplanen og konsekvensutredning for E39 Rogfast, der det er vist 
utfyllingsområder ved Mekjarvik, Kvitsøy og Arsvågen. Det skal legges til grunn 
at masser er en ressurs som skal sikres en god anvendelse. 
 
Det skal sprenges ut ca seks millioner faste m3 fra tunnelene. En foreløpig 
vurdering er at det tas ut ca to millioner m3 ved hvert av de tre uttaksstedene 
Mekjarvik, Kvitsøy og Arsvågen. 
 
Overskuddet av masser (masser til utfylling) er beregnet til ca fire millioner faste 
m3. Omregnet til utfylt volum utgjør dette ca seks millioner m3. Det er usikkerhet i 
dette anslaget siden endelig utforming av tunnelprofil ikke er besluttet, det er 
usikkert hvor stor andel av massene som egner seg til videreforedling (knusing) og 
salg, og hvordan markedssituasjonen vil være. 
 
Det er lagt til grunn at alle overskuddsmasser som tas ut i Randaberg kjøres via 
tverrslag til Mekjarvik og fylles ut i sjø. Her ligger det til rette for etablering av et 
sjønært næringsområde. 
 
Overskuddsmasser i Bokn plasseres primært i et utfyllingsområde i sjø ved 
Arsvågen. Transport skjer på egen anleggsveg. Permanent arealbruk er ikke 
avklart. Bokn kommune har signalisert at de ønsker at deler av massene anvendes i 
forbindelse med etablering av næringsområde annet sted i kommunen. Det er også 
aktuelt å transportere masser videre på lekter til andre steder i regionen. 
 
På Kvitsøy er det satt av et stort område til utfylling av masser både i 
kommunedelplanen for Rogfast og i kommuneplanen for Kvitsøy. Det er likevel 
innvendinger til en slik utfylling, og det er uavklart hvor stor utfyllingen vil bli og 
hva som vil bli arealbruken oppå. Overskuddsmasser som ikke kan fylles ut på 
Kvitsøy må transporteres med lekter eller båt til andre steder i regionen. 
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Det kreves betydelige arealer til mellomlagring og knusing av masser som skal 
videreforedles. 

6.9 Tunnelventilasjon og utslipp av NO2 og 
svevestøv (PM10) 

6.9.1 Ventilasjonsprinsipp og dimensjoneringsgrunnlag 
Statens vegvesen har utført beregninger av ventilasjonsbehov og utslipp gjennom 
portaler og sjakter i rapport nr. 138: «E39 Rogfast, tunnelventilasjon og 
luftkvalitet». 
 
Tunnelen blir delt i fire seksjoner ved hjelp av vertikale sjakter for frisk luft og 
avtrekk som vist på figuren under. 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 golfbanen. 
 
I rapporten er det foreslått å dimensjonere ventilasjonsanlegget for 750 
kjøretøy/time i hver retning i 2025. 
 

 

Figur 27 Lengdeprofil av tunnel m/sjakter. Avstand fra portal ved Harestad 

Ved stenging av ett løp kan trafikken avvikles med tovegstrafikk i det andre løpet, 
men kapasiteten reduseres til ca 1000 kjøretøy/time ved jevnt fordelt trafikk 
nordover og sørover. Når 2/3 av trafikken går i en retning reduseres kapasiteten ved 
tovegstrafikk til ca 750 kjøretøy/time. Ved tovegstrafikk trekkes det inn frisk luft i 
begge endene av tunnelen og gjennom sjakten ved Kvitsøy. Den forurensede luften 
blir blåst ut gjennom sjaktene ved golfbanen og Kråga. 

6.9.2 Ventilasjonssjakter og tårn 
Ved Kvitsøy trengs det to sjakter med syv til åtte meter diameter og 
ventilasjonstårn for inntak av frisk luft og vertikal utblåsing av luft fra tunnelen. 
Sjaktene ved golfbanen og Kråga dimensjoneres for mindre luftmengder, og 
diameteren kan reduseres til ca seks meter. 
 
Ved Kvitsøy kan vifter og tekniske anlegg plasseres i et kombinert bygg for 
ventilasjon og tekniske anlegg ved tunnelportalen. Ved golfbanen og Kråga kan 
viftene plasseres i bergrom i tunnelen. 
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Forslag til utforming av ventilasjonstårn er omtalt under de aktuelle 
reguleringsplanene i del II. 

6.9.3 Utslipp av nitrøse gasser (NOx) og svevestøv (PM10) 
Ventilasjonsberegningene for 2025 er basert på emisjonsverdier for gass og støv i 
HB 021 (utgave mars 2010) og ÅDT 10.000 kjøretøy/døgn. Dette gir et relativt 
konservativt anslag for utslipp fra tunnel og sjakter fordi det ventes nye og 
strengere utslippskrav for nye biler i Europa etter 2014. For året 2035 er det utført 
utslippsberegninger for biler som produseres etter 2014 og ÅDT 12.600 
kjøretøy/døgn. 

2025 NO2 NO Sum NOx   

Harestad 8,5 51,0 59,6 kg/døgn 

Golfbanen 6,6 41,4 48,0 kg/døgn 

Kvitsøy (sum sjakt og portal) 9,6 52,4 62,0 kg/døgn 

Kråga 6,4 37,3 43,7 kg/døgn 

Arsvågen 8,2 48,3 56,6 kg/døgn 

Sum 39 230 269 kg/døgn 

     

2035 NO2 NO Sum NOx   

Harestad 10,1 31,3 41,4 kg/døgn 

Golfbanen 2,7 8,2 10,9 kg/døgn 

Kvitsøy (sum sjakt og portal) 2,7 8,4 11,2 kg/døgn 

Kråga 2,5 7,6 10,0 kg/døgn 

Arsvågen 9,4 29,3 38,8 kg/døgn 

Sum 27 85 112 kg/døgn 

Tabell 2 Daglig utslipp av NO2 og NO i 2025 og 2035 

Det ventes kraftig nedgang i utslipp av sot og røyk fra biltrafikken i 2025. 
Svevestøv blir derfor ikke dimensjonerende for ventilasjonsanlegget. Den daglige 
mengden av svevestøv (PM10) som blir ventilert ut av tunnelen tilsvarer ca 10 
prosent av NOx. 

6.9.4 Retningslinjer for luftkvalitet (T81520) 
I Miljøverndepartementets retningslinjer for luftkvalitet i arealplanlegging av 25. 
april 2012, er anbefalte luftkvalitetskriterier fra Klima og forurensningsdirektoratet 
(Klif) lagt til grunn for gul sone. Innenfor denne sonen bør det ikke planlegges 
bebyggelse eller legges til rette for langvarig opphold. I områder for en time 
oppholdstid er grenseverdien for NO2 fastsatt til 100 µg/m3. Luftkvalitetskriteriene 
kan ikke tolkes slik at nivåer over dette er definitivt helseskadelige, men det kan 
heller ikke utelukkes effekter hos spesielt sårbare individer selv ved nivåer under 
luftkvalitetskriteriene. 

6.9.5 «Gul sone» ved Arsvågen 
Langs vegen ut fra portalen kan det oppstå NO2,konsentrasjoner over 100 µg/m3 
flere ganger årlig. Figuren under viser forslag til avgrensing av et område ved 
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Arsvågen der det ikke bør plasseres bygninger for varig opphold. Sannsynligheten 
for høgt NO2,nivå ved bakken er størst på varme og vindstille dager. 

 

Figur 28 Forslag til avgrensing av område der det ikke bør oppføres bygninger for varig 

opphold ved Arsvågen pga. fare for NO2'nivå over anbefalt grenseverdi på 100 

µg/m3 (timemiddelverdi) 

6.9.6 Luftkvalitet rundt ventilasjonstårn 
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 
selv om det er lite sannsynlig at dette området får NO2,nivå som tilsvarer "gul 
sone" i T,1520. 

6.10 HMS (helse, miljø og sikkerhet)/SHA 
(sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) 

Det er utarbeidet ROS,analyse for tunnelen og dagsonene. Det er også utarbeidet 
ytre miljø,plan (YM,plan). Gjennom ROS,analysene og YM,plan blir helse, miljø 
og sikkerhet for brukerne (trafikantene) og miljøet omkring kartlagt og hensyntatt. 
YM,plan følger saken som vedlegg. 
 
Ved reguleringen vil HMS (helse, miljø og sikkerhet) under anleggsdriften bli 
hensyntatt ved at det sikres tilgjengelige arealer slik at anleggsdriften kan 
gjennomføres på en sikker måte. I alle faser må det settes av tilstrekkelig tid til at 
HMS kan ivaretas på en god måte under anleggsdriften. I byggeplanfasen må det 
sikres at metodikk og materialer som velges bidrar til best mulig HMS både under 
bygging og drift. HMS har vært fast punkt på prosjektmøtene som er gjennomført. 
 
Statens vegvesen skal utarbeide SHA,plan (Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø) etter 
Byggherreforskriften før det utarbeides konkurransegrunnlag for byggefasen. 
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6.11 Anleggskostnader og tidsplan for 
gjennomføring 

En viktig hensikt med reguleringsplaner og tekniske planer er å danne grunnlag for 
kostnadsoverslag med ti prosent nøyaktighet. Dette vil foreligge når endelig valg 
av standard er gjort og danne grunnlag for finansieringsplan og ekstern 
kvalitetssikring. 
 
Nytt kostnadsoverslag basert på reguleringsplanen er under utarbeidelse. Det er 
forventet at dette vil foreligge sent på høsten 2012. I NTP er det angitt en kostnad 
på ca. 8000 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 
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DEL II –  
 
Omtale av de 
enkelte regulerings8
planene 
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7 Reguleringsplaner for tunnel 

7.1 Generelt 
Alle de tre kommunene Randaberg, Kvitsøy og Bokn vil bli berørt av tunnel, og det 
er derfor utarbeidet tre separate reguleringsplaner for denne. Av praktiske årsaker 
omtales reguleringsplanene for tunnel i et felles kapittel, siden framstillingsmåten 
for reguleringsplanene og konsekvensene av tiltaket anses å være relativt likt i alle 
de tre kommunene. 

 

Figur 29 Oversiktstegning med lengdeprofil for Rogfast'tunnelen 
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7.2 Beskrivelse av planområdet og eksisterende 
forhold 

7.2.1 Generelt 
Planområdet, med unntak av Kråga (med planlagt ventilasjonsområdet) ligger i 
tunnel, dvs. under land,/havoverflate. Denne delen av planene er stort sett ikke 
synlig. Det gis derfor i begrenset grad beskrivelse av eksisterende forhold knyttet 
til ulike fagtema knyttet for planområdet for tunnel. 

7.2.2 Landskapsbilde 
Kråga er en liten holme på 4,6 dekar som ligger like sør for Are. Den er ca seks 
meter høy på det høyeste, og ligger i inngrepsfri sone. Det er ca 450 meter til 
nærmeste holme Bussholmane i nord, der det ligger en rekke holmer og skjær 
utenfor fastlandet på Bokn. Kråga er den sørligste holmen i Bokn. Kråga inngår iht. 
www.temakart,rogaland.no i området "Drivsund ' Sønnalandsstraumen", som er et 
av "vakre landskap" i Rogaland. 

7.2.3 Nærmiljø og friluftsliv 
Kråga er kun tilgjengelig med båt. Holmen er disponert som landbruks,, natur, og 
friluftsområde (LNF,område) i gjeldende kommuneplan for Bokn. 

7.2.4 Naturmiljø 
I følge KU for E39 Rogfast er det ingen kjente naturverdier knyttet til Kråga, men 
den er definert som inngrepsfri sone og ligger 1,3 km fra tyngre tekniske inngrep. 
Det finnes ingen registreringer i Naturbase eller på Fylkesmannen i Rogaland sin 
kartportal. I følge nettstedet SEAPOP er det registrert sjøfugl, bl.a. makrellterne, 
rødnebbterne og sildemåke i sjøen (sommer) rundt Kråga. Observasjonene er 
kartfestet ca 400 meter mot nordøst, ikke på selve holmen.  
 
I gjeldende KU er det registrert tareskog rundt Kråga. Registreringen framkommer 
ikke av www.temakart,rogaland.no eller Naturbase. Gjeldende kommuneplan for 
Bokn viser et større trålområde like sør for Kråga. Det er usikkert om dette 
omfatter taretråling. 

7.2.5 Naturressurser 
Ved Kråga kan tareskogen anses som en naturressurs. 

7.2.6 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø hverken på Kråga eller for 
områder som påvirkes av tunnelanlegget. 
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7.3 Vurderte alternativ for tunnel 
I innledende fase i reguleringsarbeidet ble det vurdert ulike traseer for E39 i tunnel. 
Vurderingene ble gjort for om mulig å legge traseen i et område med bedre geologi 
og for å kunne vurdere slakere stigning opp mot Arsvågen. Etter en samlet 
vurdering ble det valgt å holde fast ved prinsippene fra kommunedelplanen slik det 
framgår av reguleringsforslaget. 
 
Pga. påvist svakhetssone utenfor Kvitsøy er tunnelkrysset flyttet ca to km mot nord 
enn i gjeldende kommunedelplan for tiltaket. Dette innebærer at tunnelen får en 
annen framføring under land på Kvitsøy enn i gjeldende kommunedelplan. 
Tunnelarmen mot Kvitsøy ligger også dypere og blir noe lenger enn i 
kommunedelplanen, men til gjengjeld blir også tunnelen slakere enn i 
kommunedelplanen. Flyttingen av tunnelkrysset nærmere land gjør det også mulig 
å plassere ventilasjonstårnene på land på Kvitsøy (på Krossøy). Disse inngår derfor 
i reguleringen for veg i dagen. 
 
For kryssløsningen ved Kvitsøy er det vurdert flere mulige løsninger. Det er lagt til 
grunn et toplanskryss (ruterkryss), og endelig, detaljert utforming bestemmes når 
geologien lokalt er kartlagt. 
 
Utover dette er det ikke vurdert ulike trasealternativer for tunnelløpene, men det 
har foregått en optimalisering av disse gjennom arbeidet med tekniske planer. 

7.4 Beskrivelse av planforslaget 

7.4.1 Generelt 
Detaljreguleringen omfatter i hovedsak arealer under bakkenivå. 
Reguleringsplanen starter ved tunnelpåhogget på Harestad i Randaberg kommune 
og går fram til utløpet av tunnelen på Arsvågen i Bokn kommune. Tunnelen går via 
Kvitsøy, der det etableres undersjøisk kryss og tunnelarm opp til overflaten. 
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Figur 30 Oversiktskart knyttet til reguleringsplaner for E39 Rogfast 

7.4.2 Plannummer og reguleringsformål 
Reguleringsplanen for tunnel har plannummer: 

• 11272011005 i Randaberg kommune 
• 11442012001 i Kvitsøy kommune og 
• 114520120011 i Bokn kommune 
 
Reguleringsplanen 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 
 
Tunnelreguleringen regulerer to tunnelløp i hovedløpet, hver med bredde 10,5 
meter. Nordgående løp er utvidet til 12,5 der det er satt av plass til tre felt. Teknisk 
sett skal det sprenges et tverrsnitt T12,0 (T14,0 ved tre felt) for å ta høyde for evt. 
økt standard, såkalt ingeniørgang bak hvelvet m.m. For 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 

                                                      
 
 
1 De første fire sifrene representerer kommunenummeret, mens de etterfølgende indikerer 
årstallet planen er startet opp eller vedtas (valgfritt) og et tresifret, fortløpende plannummer, 
jfr. teknisk forskrift og krav om Nasjonal planID. 

N 
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hovedløpet er det 15,5 meter avstand mellom tunnelløpene. Det mellomliggende 
arealet reguleres til annen veggrunn ' tekniske anlegg. 
 
Det reguleres også en sone på +40 meter utenfor tunnelveggene. Arealene reguleres 
som annen veggrunn ' tekniske anlegg med hensynssone: sikringssone ' 

byggeforbud rundt veg. Her vil det bl.a. være rom for etablering av havarinisjer 
osv. Her knyttes det også bestemmelser om at det ikke er tillatt med inngrep i 
grunnen, eksempelvis brønnboringer osv. 

7.4.3 Utforming i Randaberg kommune 
I Randaberg starter reguleringsplanen i tunnelportalen. Tunnelen har innslag like 
sør for der den krysser under Harestadvegen. 

 

 

Figur 31 Lengdeprofil for tunnel i Randaberg kommune. Reguleringsplanen starter ved profil 

1100. Kommunegrensen mot Kvitsøy er ved profil 10200 

Lengdesnittet av tunnelen under viser foreløpig utforming av terrengskjæring og 
utforming av tunnelen ved portalen. Snittet viser at bunnen i tunnelen blir liggende 
ca 22,23 meter under Harestadvegen. 

 

Figur 32 Lengdesnitt av tunnel på Harestad. Endelig utforming avklares i tilstøtende 

reguleringsplan på et senere tidspunkt 
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Figur 33 Oppriss av tunnelportal på Harestad. Av figuren ser vi at vegbanen blir liggende ca. 

20m lavere enn dagens terreng der tunnelmunningen kommer. Det fremgår videre 

hvordan breddene på hvert av tunnelløpene økes opp til 16m ved munningen. Endelig 

utforming avklares i tilstøtende reguleringsplan på et senere tidspunkt 

 

Figur 34 Plantegning av tunnelportal på Harestad. Endelig utforming avklares i tilstøtende 

reguleringsplan på et senere tidspunkt 
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7.4.4 Utforming i Kvitsøy kommune 
Krysset mellom hovedløpet og armen til Kvitsøy ligger ca 14 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 7,06 i tunnelen til 
Kvitsøy. 

 

 

Figur 35 Lengdeprofil for tunnelarm til Kvitsøy 

 

Figur 36 Linjeføring for tunnelarm på Kvitsøy. Stiplet rød strek viser tunnel. Heltrukken rød 

strek viser reguleringsforslaget for veg i dagen. 

N 



68 

 

E39 ROGFAST PLANBESKRIVELSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/03 Areal.
Regulering/RAP_002_E39_Rogfast_planbeskrivelse_Utkast_8_2012.09.14.docx 

 

Figur 37 Lengdesnitt av tunnel ved utløpet på Kvitsøy 

 

Figur 38 Oppriss av tunnelåpning på Kvitsøy. Det er lagt til grunn 10,5m bredde på 

tunnelarmen mot Kvitsøy (T10,5). Dette utvides ved munningen til 14,5m. 
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Figur 39 Plantegning av området ved tunnelåpning på Kvitsøy 

Figurene over viser foreløpig utforming av terrengskjæring og utforming av 
området ved tunnelåpningen på Kvitsøy. Snittet viser at man må skjære ned ca 10 
meter av det eksisterende terrenget der tunnelen kommer ut i dagen. De siste 20 
meterne av tunnelen utformes som betongtunnel pga. liten overdekning. 

 

Figur 40 Fotomontasje som illustrerer området ved tunnelmunningen på Kvitsøy 
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7.4.5 Utforming i Bokn kommune 
I de siste ca tre kilometerne av nordgående løp til Arsvågen er det arealmessig tatt 
høyde for tre kjørefelt, der ett av disse vil kunne være forbikjøringsfelt. Denne 
delen av tunnelen har bredde 14,0 meter inkl. 1,5 meter til "ingeniørgang". 
 
Lengdeprofilet for tunnelen mot Arsvågen viser at stigningen starter i laveste punkt 
,392 m.u.h., like før profil 20000, og føres med fem prosent stigning til profil ca 
23750, for deretter å økes til syv prosent stigning fram til portalen på Arsvågen. 

 

 

Figur 41 Lengdeprofil for tunnel i Bokn kommune 

 

Figur 42 Lengdesnitt av tunnel ved munningen ved Arsvågen 
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Figur 43 Oppriss av tunnelmunningen ved Arsvågen sett inn mot tunnelen. Vi ser at vegbanen 

blir liggende ca. 15'20m under dagens terrengoverflate. Videre fremgår at 

tverrsnittet av tunnelløpene utvides mot åpningen til 18,5m og 16,0m for hhv. 

Nordgående og sørgående løp. 

 

Figur 44 Plantegning av området ved tunnelmunningen ved Arsvågen 

Figurene over viser foreløpig utforming av terrengskjæring og utforming av 
portalløsning på Arsvågen. Snittet viser at man må skjære ned ca 15,20 meter av 
det eksisterende terrenget der tunnelen kommer ut i dagen. De siste 20 og 40 meter 
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av henholdsvis sørgående og nordgående løp av tunnelen, utformes som 
betongtunnel pga. liten overdekning. 

 

Figur 45 3D'modellbilde av området ved og utenfor tunnelen ved Arsvågen. Arsvatnet til 

høyre i bildet. 

7.4.6 Ventilasjonstårn på Kråga 
Reguleringsplanen for ventilasjonstårnet på Kråga utformes som detaljregulering, 
og inneholder to arealbruksformål: annen veggrunn ' tekniske anlegg for den 
eksisterende holmen, og kai, som anlegges i sjø. Reguleringsplanen framstilles av 
praktiske hensyn sammen med reguleringsplan for tunnel i Bokn, jfr. R222, planID 
11452012001. 
 
Tårnet er ikke detaljutformet, men plasseringen av dette er illustrert i tekniske 
planer og landskapsplan. Det må være fleksibilitet til å flytte eller omforme tårnene 
innenfor reguleringsformålet annen veggrunn. 
 
Det er behov for kai. Behovet for kai er størst i anleggsfasen, men det må også 
være mulig å komme til med båt i driftsfasen. Kaien er lagt til den minst 
bølgeutsatt siden av holmen. Kaien er utformet for å kunne legge til på lesiden ved 
ulike vindretninger. For å få tilstrekkelig dybde ved kaien blir den ca 1.300 m². 
Grunnet store bølgepåkjenninger også der kaien er planlagt, forutsettes den etablert 
som en armert betongkonstruksjon fundamentert på fjell.  

Kråga er utsatt for store bølger fra sørvest. Sjakt og ventilasjonstårn må derfor 
skjermes mot maksimal bølgehøyde i tunnelen sin levetid. Utfordringene med liten 
plass og store bølgekrefter gjør det naturlig å bygge et felles overbygg for utblåsing 
av tunnelluft og inntak for frisk luft. Sjakten kan bygges med ellipseform og en 
delevegg av betong, eller som to fullprofilborede sjakter med diameter på seks 
meter. Viftene blir plassert nede i tunnelen, ca 210 meter under toppen av Kråga. 
 
Foreløpig utforming viser en prinsippskisse av et plogformet tårn med spissen 
vendt mot sørvest. Tårnet er utformet slik at store bølger vil slå over toppen uten at 
det renner vann ned i tunnelen. Åpningene for avtrekk og inntak av frisk luft er 
plassert i veggen på lesiden. Endelig utforming av tårnet gjøres i byggeplanen. 
Estetisk utforming skal vektlegges. 
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Figur 46 Landskapsplan(O'tegning) for Kråga 

 

Figur 47 Prinsippskisse av mulig utforming av ventilasjonstårn og kai på Kråga 

7.5 Konsekvenser av planforslaget 

7.5.1 Landskapsbilde 
Tunnelregulering 

Det vurderes at tunnelreguleringen ikke gir konflikter med temaet landskapsbilde. 
 
Ventilasjonstårn på Kråga 

Fra gjeldende KU heter det at “tårn vil være synlig i et ganske stort område uten 

inngrep i dag, og tiltaket har liten til middels negativ konsekvens ('/'')”. 
 
Ventilasjonstårnet vil trolig bli synlig som nytt landemerke i skjærgården. Tårnet 
vil kunne dominere hele holmen, og vil måtte defineres som et tyngre teknisk 
inngrep. Tårnet og kaien vil gjøre at Kråga ikke lenger kan defineres som 
inngrepsfri sone. Det vil trolig også påvirke de tilliggende holmene. Samlet sett gir 
tårnplasseringen iht. gjeldende KU et bortfall på inngrepsfrie områder på omtrent 
70 dekar. 

N 
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Utformingen av tårnet må vurderes og detaljeres i neste planfase. Trolig vil dette 
tårnet måtte merkes på sjøkartene. Tårnet plasseres iht. gjeldende KU/KDP, og 
vurderes derfor som tilstrekkelig avklart på overordnet nivå. 

7.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Tunnelregulering 
Det vurderes at tunnelreguleringen og ventilasjonstårnet på Kråga ikke gir 
konflikter med nærmiljø og friluftsliv. 

7.5.3 Naturmiljø 
Tunnelregulering 
Det vurderes at tunnelreguleringen ikke gir konflikter med temaet naturmiljø.  
 
Ventilasjonstårn på Kråga 
For holmen Kråga er det ikke knyttet noen registreringer i Naturbase. Det er ingen 
registreringer for Kråga knyttet til temaene naturvern, biologisk mangfold eller 
kyst og fiskeri på Fylkesmannen i Rogaland sin kartbase. I følge nettstedet 
SEAPOP er det registrert sjøfugl, bl.a. makrellterne, rødnebbterne og sildemåke i 
sjøen (sommer) rundt Kråga. Observasjonene er kartfestet ca 400 meter mot 
nordøst, ikke på selve holmen. Da registreringen ikke gjelder for selve holmen 
påregnes at anlegget vil ha liten påvirkning på bestanden. 
 
Dersom Kråga allikevel fungerer som hekkeplass for sjøfugl antas dette å være 
mulig også etter etablering av ventilasjonstårnet. Det er ventet svært lite trafikk til 
og fra ventilasjonstårnet i driftsfasen, og derav også minimal forstyrrelse for evt. 
fugleliv på holmen. Det vil være mulig å eksempelvis utforme ventilasjonstårn som 
“fuglefjell”. 
 
Kråga foreslås regulert som annen veggrunn ' tekniske anlegg, men intensjonen er 
at det etter etableringen i realiteten skal framstå som et LNF,område i arealbruken. 
Av det ovennevnte vurderes det derfor ikke aktuelt med hensynssoner eller 
liknende for å sikre naturmiljøet. 
 
Videre har Kråga begrenset størrelse og begrenset høyde over havet. Sistnevnte 
sannsynliggjør at det kan slå bølger over hele holmen, med fare for at hekkeplasser 
vaskes bort. Dette gir begrensede hekkemuligheter. Anleggelse av tårn på holmen 
vil også trolig kunne begrenses til en sesong. Dersom det er behov for lengre 
anleggstid vil dette kunne utføres over to år, slik at hekkesesongen unngås. 
 
Det er usikkert hvor stor konflikt det eventuelt blir mot tareskog der kaiområdet 
planlegges anlagt. Kaien er lagt i det grunneste området på nordøstsiden av Kråga, 
bl.a. for å sikre minst mulig påvirkning av bølger og vind. Det er usikkert om dette 
området inneholder tareskog. Det vurderes som helt nødvendig å anlegge kaien 
med armert betong, dvs. at utfylling med sprengmasser og tilhørende fare for 
utvasking av finstoffer anses som lite aktuelt. Anleggelsen av kaien berører dermed 
evt. tareskog på det grunneste området utenfor Kråga. Det vurderes ut fra det 
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ovennevnte at anleggelsen av kai i begrenset grad berører tareskogforekomstene 
rundt Kråga. 
 
Forslag til avbøtende tiltak på Kråga 

Konsekvenser av utfylling i sjø/etablering av kai må utredes i byggeplanfasen, og 
ellers følge forhold nevnt i ytre miljø,plan. Tiltaket må søkes iht. 
forurensningsforskriften. Etablering av ventilasjonssjakt og tårn bør gjøres så 
skånsomt som mulig for å unngå konflikt med fugleliv. Hoveddelen av 
anleggsarbeidet bør legges utenom hekketiden.. Dette vil imidlertid gi store 
utfordringer for etablering fordi området er svært værutsatt. For øvrig legges det 
opp til at masse fra ventilasjonssjakten føres ned i tunnelen, slik at behovet for 
massetransport ut fra Kråga vurderes å være svært lite. 

7.5.4 Naturressurser 
Det vurderes at tunnelreguleringen og ventilasjonstårnet ikke påvirker 
naturressurser. Det vises for øvrig til omtale av avbøtende tiltak for Kråga 
(angående mulig påvirkning av tareskog) i kapitlet over. 

7.5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det vurderes at hverken tunnelreguleringen eller ventilasjonstårnet på Kråga gir 
konflikt med kulturminner og kulturmiljø. 

7.5.6 Landbruk 
Det vurderes at hverken tunnelreguleringen eller ventilasjonstårnet på Kråga gir 
konflikt med landbruk. 

7.5.7 Støy 
Det vurderes at hverken tunnelreguleringen eller ventilasjonstårnet på Kråga 
medfører konflikt ift. støy, eller medfører krav om/behov for støytiltak. 

7.5.8 Vannhåndtering 
Tunnelreguleringen anses ikke å ha spesielle konsekvenser for ytre miljø. Det 
vurderes at utpumping av rent sjøvann (grunnvann) (som trenger gjennom grunnen 
og inn i tunnelen) ikke gir konsekvenser for ytre miljø. Det er utarbeidet ytre miljø,
plan som stiller krav til bl.a. vannhåndtering i anleggs, og driftsfasen. 
 
For Kråga kan et aktuelt tiltak være å etablere små sedimenteringsbassenger etter 
behov. Det anses allikevel som mest sannsynlig at all masse som sprenges ut fra 
sjakten tas ut nedover til bunnen av tunnelen, slik at det ikke foregår masseuttak på 
Kråga. Det vil derfor trolig heller ikke bli avrenning her. Etablering av 
ventilasjonssjakt og ,tårn på Kråga vurderes derfor å ha liten innvirkning på ytre 
miljø. 
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7.5.9 Grunnerverv 
Pga. nødvendige tilpasninger i linjeføring ut av tunnel (sørgående løp) er det 
besluttet å regulere en liten del av dagsonen ved Harestad, fordi man må innløse et 
bolighus og en driftsbygning som vil bli liggende svært tett inntil eller oppå 
tunnelpåhogget. Arealene reguleres som annen veggrunn, slik at byggene kan 
innløses når arbeidene starter. 

 

Figur 48 Utsnitt fra reguleringsplanen. Bygninger ved Harestad er foreslått regulert som 

“bebyggelse som forutsettes fjernet”. Dette gjelder for gnr./bnr. 49/12 

Det er ikke aktuelt med innløsning av bygg eller arealer i forbindelse med 
tunnelreguleringen andre steder. Evt. arealinnløsning for følge av etablering av 
tunnelportaler m.m. løses i forbindelse med reguleringsplanene for veg i dagen. 

7.5.10 Forholdet til naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. Dette var etter at konsekvensutredningen 
for E39 Rogfast var ferdigstilt. Rapport for naturmiljø knyttet til 
konsekvensutredningen er datert juni 2007. 
 

Det vurderes at man gjennom tunnelreguleringen og plassering av ventilasjonstårn 
på Kråga har lagt til grunn prinsippene i §§ 4 og 5 i naturmangfoldloven 
(forvaltningsmål for naturtyper, økosystemer og arter). Det samme gjelder ift. 
naturmangfoldloven § 6, som gjelder generell aktsomhetsplikt om å unngå skade på 
naturmangfoldet, jfr. målene i §§ 4 og 5. 
 
§§ 8,12 i naturmangfoldloven omfatter kunnskapsgrunnlaget (beslutninger skal 
bygge på vitenskapelig kunnskap og generasjoners erfaring så langt det er rimelig), 
føre var,prinsippet (det skal tas sikte på å unngå skade på naturmangfoldet), 

N 
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økosystemtilnærming og vurdering av samlet belastning av økosystemet, at 
kostnadene ved tiltak for å begrense evt. miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver, og at det skal vurderes driftsmetoder, teknikk og lokalisering for å 
sikre de samfunnsmessige beste resultatene for nåværende og framtidig bruk av 
naturmiljøet. 
 
Konsekvensutredningen fra 2007 beskriver ulike naturtyper, viktige forekomster av 
flora og fauna og tareskog og skjellsand. Sannsynlige konsekvenser og enkelte 
avbøtende tiltak blir belyst, og KU oppsummerer at det ikke er nødvendig med 
oppfølgende undersøkelser. For å kontrollere KU for naturmiljø er det utført søk i 
Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase, Artsdatabanken og diverse andre 
nettsteder med mulige registreringer av naturforekomster. Det har vært avholdt 
befaring til Kråga. Feltarbeid med feltundersøkelser er ikke gjennomført i denne 
fasen av prosjektet. 
 
Det vurderes at det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i saken. Dersom 
undersøkelser i byggeplanfasen viser at det hekker fugler på holmen, anbefales det 
å gjennomføre bygging av ventilasjonssjakt og ,tårn utenom hekkesesong for å 
hindre eller begrense evt. skade på naturmangfoldet, jfr. nml §§ 11 og 12. 

7.5.11 Forholdet til gjeldende arealplaner 
Planforslaget for tunnel og ventilasjonstårn vurderes ikke å påvirke noen gjeldende 
reguleringsplaner. Utforming av tunnel og plassering av ventilasjonstårn på Kråga 
vurderes å være i tråd med gjeldende kommunedelplan og konsekvensutredning. 
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8 Detaljregulering for veg i dagen på 
Kvitsøy 

8.1 Generelt 
Reguleringsplanen på Kvitsøy omfatter ny veg og områdene langs denne fra 
tunnelmunning til ny veg møter eksisterende fv. 551 ved Kvitsøy aktivitetspark. 
Reguleringsplanen omfatter også ventilasjonstårn, som foreslås plassert like ved 
tunnelmunningen. 

 

Figur 49 Oversikt over Rogfast'prosjektet. Planområdet som inngår på Kvitsøy markert med 

svart tekst og boks 

N 
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8.2 Beskrivelse av planområdet og eksisterende 
forhold 

8.2.1 Landskapsbilde 
Typisk for landskapet på Kvitsøy er de lave øyene med små høydeforskjeller. 
Naturlandskapet er kulturpåvirket, bl.a. gjennom beiting. I nord er landskapet 
relativt røft, og her dempes ikke bølger før de treffer strandlinja. Utsynet mot havet 
er karakteristisk her, og det er ikke bebyggelse i området som forstyrrer dette. I 
området er det mye fjell i dagen, og det er mange småviker. Langstrakte sund deler 
landområdene opp i større, avlange øyer, i nord,sørgående retning i nordre og østre 
deler av Kvitsøy, og spesielt i det aktuelle planområdet. 
 
Inntil våren 2012 har antenneområdet på Krågøy vært iøynefallende innslag i 
landskapsbildet generelt på Kvitsøy. Kvitsøy kirke er et viktig landemerke i 
planområdet. Den ligger på en rygg i terrenget som gir silhuettvirkning. Terrenget 
faller i en bratt skrent vest for kirken, mens det heller slakt østover mot 
Kyrkjesundet. 
 
De visuelle kvalitetene innenfor planområdet generelt sett er knyttet til den åpne 
landskapskarakteren, oppreven kystlinje med karakteristiske formasjoner og åpne 
jordbruks, og beitelandskap. Planområdet er dominert av naturlandskap. 

8.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Planområdet omfatter ikke bebyggelse, men grenser til noe bebyggelse i søndre 
del. Hovedsakelig er bebyggelsen på Kvitsøy konsentrert til Ydstebøhavn, 
Kyrkjesundet/Vollsøy og Leiasundet. På nordre del av Krossøy, på Hellesøy og på 
Nordbø er det ikke bebyggelse innenfor planområdet. Planområdet går innom 
nordøstre deler av Langøy. Her ligger det enkelte hus noe øst for planområdet, og 
to hytter vest for dette. Videre sørover ligger det sporadisk bebyggelse. 
 
I søndre del av planområdet ligger Kvitsøy skole og barnehage, ca 100 meter øst 
for planområdet. Kvitsøy skole er grunnskole med 1.,10. klasse. Barnehagen ligger 
like i nærheten, og inneholder også SFO. 
 
Søndre del av planområdet går forbi Kvitsøy aktivitetspark, der det bl.a. er 
idrettshus,/hall og ballbinge. Like sør for planområdet er det etablert fotballbane. 
Anlegget brukes både av idrettslag og i skolesammenheng, og har særlig betydning 
for barn og unge. Idrettshuset leies også ut til ulike typer arrangementer. 
 
Kystlandskapet i nord består mye av fjell i dagen og er åpent for allmenn ferdsel. 
For øvrig er de nærmeste områdene langs planområdet stort sett dyrket mark eller 
beite, som kun er tilgjengelige for ferdsel i vinterhalvåret, dvs. når marken er 
frossen. 
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8.2.3 Naturmiljø 
Kvitsøy er en øygruppe med mange naturtyper som er kategorisert som nasjonalt 
viktige. 

 

Figur 50 Kartutsnitt hentet fra Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. De grønne 

områdene viser lokale og nasjonalt viktige naturområder, de brune skraverte 

områdene viser i hovedsak artsforekomster av fugl 

Iht. Naturbase er de mørkegrønne områdene mellom Krossøy og Nordre 
Hestholmen knyttet til skjellsandforekomster. Disse betegnes i Naturbase som 
“viktige”, men er ikke videre utdypet. 
 
De lysegrønne områdene på Hellesøy og Langøy er beskrevet som “BN00049365, 

Langøya nord”, registrert i 2008 og 2009. Området er 127 dekar, og består av 
naturtypene rikt strandberg (50 prosent) og naturbeitemark (20 prosent). 
Lokaliteten er påvirket av beiting og har vært gjødslet på en del steder. 
Rødlistearten glansteppemose, som er sterkt truet, i tillegg til en rekke andre 
plantearter, er registrert. Naturbase foreslår at det beste for naturverdiene er at 
området får ligge urørt uten fysiske inngrep, og at det er ønskelig med beiting, men 
minst mulig gjødsling. 
 
De lysegrønne områdene på Nordbø er i Naturbase beskrevet som “BN00049363, 

Aust for Nordbø” (samme registreringsår som over). Området er 154 dekar, og 
består av naturtypene rikt strandberg (50 prosent) og naturbeitemark (20 prosent).  
 

N 



82 

 

E39 ROGFAST PLANBESKRIVELSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/03 Areal.
Regulering/RAP_002_E39_Rogfast_planbeskrivelse_Utkast_8_2012.09.14.docx 

Til sjøområdet mellom Hellesøy og Nordbø knyttes fugleartene storskarv, kvinand 
og siland. Alle er registrert 01.01.87. Området er listet som beiteområde. På 
Nordbø er det også registrert to beiteområder for vade,, måke, og alkefugler, med 
samme registreringsdato som over. I områdene øst før Kvitsøy kirke er det 
registrert rasteområde for de samme fugleartene nevnt over, med samme 
registreringsdato. 
 
Iht. Artsdatabanken er det en rekke observasjoner av lansemose Pseudocrossidium 

hornschuchianum, og glansteppemose, Porella obtusata, innenfor planområdet. 
Begge er rødlisteartet, og er oppført som “sterkt truet” og “sårbar”. En rekke av 
forekomstene har allikevel tilleggsinformasjon med “livskraftig”. 

 

Figur 51 Oversiktskart fra Artsdatabanken som viser registrerte artsforekomster 

Det er ingen naturlig skog på Kvitsøy. Innenfor planområdet er det ikke registrert 
trær. Fordi Kvitsøy består av mange små øyer langt fra fastlandet er det også få 
viltlevende pattedyrarter på Kvitsøy. 

N 
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8.2.4 Naturressurser 

 

Figur 52 Registreringskart for naturressurser Kvitsøy fra KU E39, Rogfast 

Fiske og landbruk er en viktig levevei på Kvitsøy. Sau er det viktigste 
landbruksproduktet. Store deler av hovedøyene består av sauebeiter, men også 
mindre øyer og små holmer benyttes som beiter. 
 
På Kvitsøy er det gitt flere konsesjoner for akvakultur (kamskjell og hummer). Det 
finnes skjellsandområder rundt alle øyene på Kvitsøy, og det finnes også store 
tareområder. 

8.2.5 Kulturminner og kulturmiljø 
På Kvitsøy er det iht. registreringer utført i KU/KDP angitt ett enkelt fornminne 
over tunnelløpet på Krossøy, og en fornminneflate merket “jernaldergård” på 
søndre del av Hellesøy. Kvitsøy kirke er et sted det knytter seg tro og tradisjon til, 
den har arkitektoniske kvaliteter og er automatisk fredet. 



84 

 

E39 ROGFAST PLANBESKRIVELSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/03 Areal.
Regulering/RAP_002_E39_Rogfast_planbeskrivelse_Utkast_8_2012.09.14.docx 

 

Figur 53 Kartutsnitt over registrerte kulturminner ved tunnelmunningen på Kvitsøy 

(www.temakart'rogaland.no) 

8.3 Vurderte alternativ for veg 
I kommunedelplan for E39 Rogfast framkommer det at “Såmesundet krysses i 

samsvar med alternativ 1a og kobles inn på linja for alternativ 1b rett nord for 

eksisterende veg" og "Flere veglinjer fra området ved Kirkekrysset og ned mot 

eksisterende fylkesveg mot Ydstebøhavn skal vurderes i reguleringsplanen”. 
 
Alternativene som ble vurdert for vegframføring på Kvitsøy i innledende planfase 
hadde samme utforming i nordre del av traseen. Siste del, ved skolen og kirken, 
skilte de ulike alternativene, jfr. figur nedenfor. Basert på innledende vurderinger 
utarbeidet Statens vegvesen et notat for sammenligning og valg av alternativ. 
Saken ble sendt på begrenset høring og utformingen ble behandlet politisk i 
Kvitsøy kommune (formannskapet) i januar 2012. Det ble her besluttet at alternativ 
1 skulle legges til grunn for reguleringsplanen. Vedtaket inneholdt også innspill til 
den videre planleggingen av veg på Kvitsøy. 

N 
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Figur 54 Oversiktskart Kvitsøy med tre alternativer for vegframføring 

Alternativet som ble valgt (alternativ 1) har samme trasé som alternativ 1b i 
kommunedelplanen for E39 Rogfast, fra punktet hvor ny veg møter eksisterende 
vegnett. Alternativet ligger langs dagens vegtrasé fram til krysset med veg til 
kirken. Ved kirken går alternativet langs jordet nedenfor. Eksisterende veg 
beholdes til framtidig gang,/sykkelveg i størst mulig grad. Alternativ 1 gav det 
korteste alternativet av de aktuelle. Skole, og idrettsbygg blir med denne løsningen 
ikke lenger adskilt av samleveg, og vegen ved skolen kan stenges for 
gjennomkjøring. Vegen legges bort fra dagens krysningspunkt, og man har ikke 
samme behovet for sikringstiltak rundt skolen. 

8.4 Beskrivelse av planforslaget 

8.4.1 Generelt 
Reguleringsplanen på Kvitsøy har plannummer 11442012002 og starter ved 
tunnelportalen. Etter portalen ligger vegen delvis på utfylt område. Dette utfylte 
området anses som en nødvendig del av veganlegget/sideanlegget. Etter ca 250 
meter etableres en større rundkjøring med diameter 50 meter. Rundkjøringen gir 
avkjøring til et område der det bl.a. planlegges nødlandingsplass for helikopter, 
innfartsparkering for biler, slik at pendling gjøres enklere, oppstillingsplass for 
kjøretøy ved stengt tunnel/evakuering av tunnelen. I tilknytning til disse 
parkeringsplassene etableres det også busslommer for evt. betjening med 
pendlerbuss, kystbussen e.l. 
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For å etablere området utenfor tunnelen er det behov for oppfylling med masser 
som forutsettes tatt ut fra tunnelen. Fyllingsvolumet er beregnet til 700.000,
800.000 m³. Dette inkluderer også igjenfyllingen av bukta innenfor vegen (benevnt 
AVG3 på reguleringsplanen, jfr. også figuren under). Maksimal sjødybde der 
fyllingen ligger er ca 25 meter. Det forutsettes at fyllingen plastres med stein i 
bølgesonen og at overflaten på fyllingen utenfor veganlegget utformes på en 
"terrenghermende" måte. 
 
Det skal jobbes videre med innholdet i dette utfylte området, bl.a. kan det være 
aktuelt med tilrettelegging for friluftsliv, som fiske o.a. I tekniske planer er 
fyllingen vist til sjøbunn. Den delen av fyllingen som ligger under havnivå, dvs. 
under kote 0, er regulert som friluftsområde i sjø i reguleringsplanen. 
 
Fra den omtalte rundkjøringen blir det også vegtilknytning til Krossøy og Krågøy, 
der det kan være aktuelt med ny arealbruk og utfyllingsområde på et senere 
tidspunkt. Vegarmen gir også tilknytning til teknisk bygg og ventilasjonstårn ved 
tunnelportalen. 

 

Figur 55 Deler av reguleringsplan for veg i dagen på Kvitsøy, ved kryssområdet nær planlagt 

tunnelåpning 

N 
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Ved rundkjøringen er det planlagt et sedimentasjonsbasseng for lekkasjevann som 
pumpes ut av tunnelen. Dette planlegges lagt i området mellom hovedvegen og 
vegen som leder mot sørøst (retning Krågøy). På sørsiden av hovedvegen 
planlegges det gjenfylt et sjøareal, som kan vurderes benyttet til landbruk etterpå. 
Området er i dag et sjøareal som vil bli stengt inne når det nye veganlegget 
etableres. Det vurderes at det blir vanskelig å få tilstrekkelig vannutskifting i 
området når veganlegget etableres, og derfor fylles området igjen og omgjøres til 
landbruksarealer. Området er merket AVG3. 

 

Figur 56 Kryssområdet der det bl.a. planlegges teknisk bygg, ventilasjonstårn, 

innfartsparkering, beredskapsparkering, bussholdeplasser, helikopterlandingsplass, 

fordrøyningsbasseng og gjenfylling/landbruksareal. Det er forutsatt omfattende 

«plastring» i den nye strandsonen. 
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Figur 57      Utsnitt av reguleringsplan for Kvitsøy 

Videre etter rundkjøringen 
føres vegen på land i ca 
300 meter, før den krysser 
på ny bro over til nordre 
del av Nordbø. Broen blir 
ca 75 meter lang. 
Underkant av bru blir 
liggende på ca 3,3 m.o.h. 
 
Videre herfra føres vegen 
videre ytterligere 300 
meter på land, før den 
krysser på fylling over til 
Langøy. Fyllingen har 
åpning som muliggjør 
gjennomkjøring med båt og 
vanngjennomstrømming. 
Lengden på brospennet blir 
ca ti meter. Underkant bro 
blir liggende ca 3,5 m.o.h. 
 
På Langøy vil det også 
etableres et nytt vegkryss 
med dagens fv. 555, som 
fører til Leiasundet. 
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Like etter det nye vegkrysset mot Leiasundet er det planlagt oppfylling for ny veg 
langs dagens veg, men det bygges bro over Kyrkjesundet. Lengden på brospennet 
på denne blir ca.3,5 meter, som er litt lengre enn dagens bro over sundet (3,2m). 
Underkant ny bro blir liggende ca på høyde 2,0 m.o.h som gir noe større høyde 
under brua enn dagens bru (ca. 1,4m). 
 
Videre sørvestover følger ny veg parallelt med dagens fv. 555. Den nye vegen vil 
ligge vest for dagens veg. Sistnevnte vil bli benyttet til gang,/sykkelveg. Der det er 
nødvendig omarbeides kryss på dagens fv. 555, slik at disse gis underordnet 
tilknytning til ny veg. Strekningen fra der den nye vegen møter fv. 555 til den 
møter dagens fv. 551 i sørvest (ved Kvitsøy aktivitetspark) er ca 850 meter. 

 

Figur 58 Søndre del av reguleringsplan for Kvitsøy 
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8.4.2 Dimensjonering av veg 
Vegen er dimensjonert ut fra en forventet trafikkmengde på 900 i et 
gjennomsnittsdøgn 20 år etter åpning av tunnelanlegget, dvs. når bompengene er 
nedbetalt. 
Standarden på vegen ut fra tunnelen fram mot rundkjøringen må tilpasses 
tunnelstandarden. Da tunnelen er regulert med vegbredde 10,5 meter med 
oppmerket midtdeler, beholdes denne standarden også for vegen i dagen på denne 
strekningen. Det forutsettes at fartsgrensen på strekningen settes til 60 km/t, men 
vegen fra tunnelen til rundkjøringen er dimensjonert for 80 km/t. 
 
Det legges videre til grunn hovedvegstandard (H1) fram til kryss med eksisterende 
veg mot Leiasundet. Det forutsettes at fartsgrensen vil være 60 km/t. 
Normalprofiler for disse strekningene er vist på tegning F601, og utsnitt fra 
tegningen er vist nedenfor. 

 

Figur 59 Normalløsning for hovedveg på Kvitsøy. Vegbredden foreslås til 6,5 meter (H1'veg) 

fra rundkjøringen videre til kryss med veg til Leiasundet. Derfra dimensjoneres 

vegen som Sa1'veg som gir 0,5m smalere veg (se figuren nedenfor). 

Fra nytt kryss som anlegges med eksisterende veg til Leiasundet er det planlagt 
samlevegstandard (Sa1).. Det er forutsatt maksimal fartsgrense 50 km/t på denne 
strekningen. Fra Leiasundet er ny veg planlagt ved siden av eksisterende veg. 
Dagens veg, med mindre omlegginger, er her planlagt som gang,/sykkelveg. Fra ca 
profil 6030, der dagens veg ikke lenger kan nyttes som gang,/sykkelveg, er det 
planlagt ensidig fortau langs østsiden av kjørevegen. Normalprofil for samlevegen 
er vist i figurene under og det planlegges med 0,5m bred skulder mot kantstein 
(0,25m bredere enn kravet til denne type veg). 
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Figur 60 Normalprofil uten fortau for samlevegen på Kvitsøy (sør for kryss med veg til 

Leiasundet) 

 

Figur 61 Normalprofil med fortau for samlevegen på Kvitsøy (sør for kryss med veg til 

Leiasundet) 

Nordøst på Kvitsøy, før vegen krysser mot Langøy, er vegen planlagt tre,fire meter 
over eksisterende terreng. Terrenget i dette området ligger mellom kote 0 og 1. 
Rapporten "Havnivåstigning ' Estimater av fremtidig havnivåstigning i norske 

kystkommuner" viser følgende høyder for stormflo i år 2050 og 2100: 144 cm og 
202 cm over kote 0. Vegen er lagt på minst kote 3 for å unngå at vegens 
overbygning blir stående under vann under stormflo i framtiden. 

8.4.3 Kryss og avkjørsler 
Nord på Krossøy, utenfor tunnelen, er det planlagt kryss i form av rundkjøring. 
Rundkjøringen gir tilknytning for veg mot nordvestsiden av Krossøy og mot 
Krågøy. 
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Krysset med fv. 555, der det blir tilknytning mot Leiasundet, er planlagt med 
kanalisering i sideveg (oppbygd "øy"), tilsvarende som krysset med fv. 551 ved 
parsellslutt. Ved parsellslutt vil planlagt veg være sideveg til fv. 551. 
 
De øvrige kryssene, med veg til kirken og veg til skolen, utformes uten 
kanalisering. Det legges videre opp til fellesavkjørsler på østsiden ved profil 6020 
og på vestsiden ved profil 6090. 

8.4.4 Kollektivtrafikk og anlegg for gående og syklende 
I planforslaget reguleres det busslommer ved rundkjøringen og ved kryss med 
eksisterende veg til Leiasundet. Busslommene ved rundkjøringen får fortau og 
gangvegløsning fram til parkeringsplassen og videre mot gang,/sykkelveg mot 
Leiasundet. Gang,/ sykkelvegen mot Leiasundet vil være korteste veg mot øvrig 
bosetting i kommunen. Denne gang, og sykkelvegen er planlagt over tunnelen. 
 
Parkeringsplassen er planlagt som innfartsparkering der bilen kan parkeres for 
videre kameratkjøring eller overgang til buss. Busslommeplasseringen ved 
rundkjøringen er gjort for å gi best trafikksikkerhet kombinert med kortest mulig 
veg til parkeringsplass. Den foreslåtte løsningen gir mulighet for at buss som 
kommer fra tunnelen kan snu i rundkjøringen. 
 
Det er planlagt fortau eller gang,/sykkelveg fra busslommene i krysset med fv. 555, 
"Leiasundvegen", og fram til nytt kryss med dagens fv. 551. Der eksisterende veg 
blir liggende ved siden av planlagt, vil eksisterende bli brukt som gang,/sykkelveg. 
 
Fra parkeringsplassen nord for Krossøy og videre sørover til og med nytt vegkryss 
inn til Leiasundet planlegges det etablert en tursti etter ønske fra Kvitsøy 
kommune. Det er lagt til grunn at turstien vises i illustrasjonstegningene (C, og O,
tegningene), men ikke i reguleringsplanen. Turstien ligger i reguleringsplanen 
innenfor arealer regulert som annen veggrunn ' grøntareal, som her utgjør 
skråningsutslaget. Det er lagt til grunn at turstien etableres i henhold til V,0939B 
"Veileder. Tilrettelegging av turveier, løyper og stier", dvs. med 1,5 meter bredde 
og gruset dekke. 
 
Fra nordøstre del av planforslaget og sørvestover vil turstien ligge på nordvestsiden 
av den nye vegen og gå over den nye broen over Såmesundet, også her på 
nordvestsiden. Noe lenger sør vil den krysse under den nye vegen og gå på 
østsiden, og deretter ligge parallelt med ny fylling og bro. Utsnitt fra O,tegningen 
er vist på figur under. Videre sørover vil turstien kobles sammen med fortau på 
vegen som vil lede inn til Leiasundet, og mot gang,/ sykkelvegen og fortauet som 
leder videre sørover mot skolen og kirken. 
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Figur 62 Utsnitt av landskapsplan (O'tegning) som bl. a. viser forslag til traseføring for mulig 

tursti på Kvitsøy. Turstien følger ytterkanten (nordsiden) av fyllingsskråning for ny 

fylkesveg over Hellesøy, knyttes til utvidet skulder på bru over Såmesundet og følger 

fyllingskant (vestsiden) videre sørover til den krysser i kulvert under fylkesvegen. 

Turstien følger så østsiden av fylkesvegen frem til fortau ved busslommen ved krysset 

med veg til Leiasundet. Over Kyrkjesundet er turstien planlagt på separat bro. 
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8.4.5 Kryssing av sund på broer 
De tre stedene vegen krysser sund forutsettes det bygd broer/kulverter. For 
broløsningen der vegen krysser nordre del av Såmesundet, ved profil 5150, er det 
laget forprosjekt for løsningen som viser at hele sundet krysses med bro. 
Hovedprinsippene for løsningen, inkl. tilgjengelig seilingshøyde, er de samme som 
for eksisterende bru over Såmesundet lenger sør ved Leiasundet. Brua får en 
lengde på ca 75 meter. Brua er delt opp i tre spenn, med største spenn på 29 meter. 

 

 
 

 

Figur 63 Oppriss og fotomontasje av planlagt broløsning for ny kryssing av Såmesundet. Det 

antas at broen deles i tre spenn, at landkar fundamenteres på fjell og søylene på 

peler til fjell. Total brolengde blir 75m. 

For de to andre brostedene ved Kyrkjesundet etableres det bro for å ivareta 
båttrafikk og vanngjennomstrømming. Ved profil 5570 er det forutsatt at 
fylkesvegen og en tursti går på separate broer, begge med ca 10 meter spenn. Ved 
profil 5850 forutsettes det bygd bro med tilsvarende lengde som eksisterende bro 
over sundet, Kyrkjesundet bro. Dagens bredde er ca 3,2 meter. Eksisterende bro er 
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foreslått benyttet som gang,/sykkelveg med kjøretilkomst for eiendommene. Ved 
begge disse brostedene er det forslått at kjørevegbroene blir på et høyere nivå enn 
broene for hhv. tursti og gang,/sykkelveg. 

8.4.6 Rekkefølgekrav og kommunalteknisk infrastruktur 
Det knyttes rekkefølgekrav til “avslutningen” av anleggs, og riggområdene, ved at 
terrengbehandling/,bearbeiding skal opparbeides samtidig med veganlegget og skal 
være gjennomført senest ved åpning av veganleggene. Det stilles også 
rekkefølgekrav om at nødvendige støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt senest 
ved åpning av veganleggene. 
 
Ut over etablering av nye veganlegg legges det ikke opp til endringer i øvrig 
kommunalteknisk infrastruktur. Det er utarbeidet egne tegninger for drenering, 
VA,ledninger og kabler. Disse viser kun eksisterende forhold. 

8.4.7 Landskapstilpasning 
Veganlegget er planlagt slik at skjæringer og fyllinger jevnes ut og tilpasses 
omkringliggende terreng. Veganlegget legges på ubebygget område gjennom LNF,
områder nord på Hellesøy og gjennom spredt bebygget område ved Kvitsøy skole 
og kirke. Vegen krysser over flere øyer, og dette medfører nye broforbindelser. 
Vegen gjennomskjærer LNF,området og deler dette i to. Vegen er plassert med 
myk linjeføring og tilpasning til kollelandskapet. 

 

Figur 64 Oversiktsbilde fra 3D'modell fra veganlegget på Kvitsøy, med to nye broer over 

Kyrkjesundet og ny bro over Såmesundet oppe til høyre, og kryss med Kvitsøy kirke 

til venstre 

8.4.8 Ventilasjonstårn på Kvitsøy (Krossøy) 
Siden traseen for hovedtunnelen er flyttet nærmere Kvitsøy enn i 
kommunedelplanen, er ventilasjonstårnene flyttet inn på land, dvs. i nærheten av 
tunnelmunningen på Krossøy. Tidligere har det vært forutsatt at ventilasjonstårnene 
skulle plasseres på Jartholmen. Det skal allikevel være rom for å justere tårnene i 
optimaliseringsfasen, dvs. når byggeplaner utarbeides. Dette må holdes åpent i 
påvente av mer detaljerte vurderinger av bl.a. grunnforhold. Dersom det påvises 
vanskelige geologiske forhold kan det være aktuelt å flytte ett av 
ventilasjonstårnene til “utsiden” av ny veg ved Krossøy. Det er utformet 
reguleringsbestemmelser som tar høyde for slik flytting. Dersom det blir etablert to 
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tårn vil maksimal høyde være tre meter, forutsatt at det er minst 50 meter avstand 
mellom dem. Dersom tårnene samles og integreres med teknisk bygg må høyden 
på det ene tårnet økes.  

 
 

 

Figur 65 Det øverste utsnittet er fra landskapsplanen ved tunnelåpningen. Der er markert med 

røde fylte sirkler hvor ventilasjonstårnene er planlagt. Alternativ plassering av tårn 

er vist med lilla fylt sirkel.. Nederst vises en fotomontasje av planlagt kryssområde 

ved tunnelåpningen.  
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8.5 Konsekvenser av planforslaget 

8.5.1 Landskapsbilde 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Det er krav i reguleringsbestemmelsene om at midlertidige anleggsområder 
tilbakeføres senest et halvt år etter ferdigstillelsen av anlegget. Det er utarbeidet 
landskapsplan iht. disse prinsippene. I reguleringsplanen er det regulert 
midlertidige anleggs, og riggområder som skal kunne håndtere nødvendig behov 
for massehåndtering, rigg, anleggsdrift osv. Samme type regulering gjøres langs 
hele veglinja for å sikre tilkomst med anleggsmaskiner under utførelsen av 
anlegget. 
 
Utforming av portal 
Fra gjeldende kommunedelplan og konsekvensutredning (KDP/KU) er det anført at 
tunnelportalen på Kvitsøy “må få en utforming med høy kvalitet som er tilpasset til 

og underordner seg landskapet. Inngrepet må gjøres så skånsomt som mulig. … et 

tunnelpåhugg vinkelrett på skrenten (vil) minimere fjellskjæringen og gi et bedre 

landskapsbilde”. 
 
Dette forholdet vurderes oppfylt ved at tunnelportalen er plassert slik i terreng at 
den underordner seg landskapet i et område som ligger nordvendt utenfor 
bebyggelsen på øya. Tunnelportalen er utformet slik at den legges vinkelrett mot et 
lite åsdrag og tunnelen forbindes med veg i dagsone via et nytt kryssområde 
plassert på utfylt areal. Det nye kryssområdet ligger lavt i terreng og omkranses av 
holmer og skjær som opprettholder en god overgang mellom de vide fjord, og 
havområdene og øyriket Kvitsøy. 
 
Vegens tilpasning til landskapet. 
Gjeldende KU anbefaler at: 

• veganlegget følger og underordner seg de horisontale formene i landskapet der 
naturlige og bygde elementer skaper linjer, drag og flater 

• en opprettholder kontakten med vannet og unngår å skape visuelle og fysiske 
barrierer 

• broer og konstruksjoner må sikres en god utforming med høy estetisk kvalitet 
tilpasset skalaen i landskapet. Både i brokar og ev. andre konstruksjoner kan 
bruk av lokal naturstein bidra til at anlegget tilknyttes stedet 

 
Veganlegget er planlagt slik at skjæringer og fyllinger jevnes ut og tilpasses 
omkringliggende terreng. Det legges delvis på ubebygget område gjennom LNF,
områder nord på Hellesøy og delvis gjennom spredt bebygget område ved Kvitsøy 
skole og kirke. Vegen krysser over flere øyer, og dette medfører nye 
broforbindelser. Vegen gjennomskjærer LNF,området og deler dette i to. Vegen er 
likevel plassert med myk linjeføring og god tilpasning til kollelandskapet. 
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Figur 66 Utsnitt av 3D'modell som viser hele veganlegget på Kvitsøy fra fugleperspektiv 

Fra Kyrkjesundet og sørover legges den nye vegen parallelt og ved siden av den 
gamle vegen, og man får et dobbelt veganlegg over Kyrkjesundet. Gjeldende KU 
viser til at dette området allerede representer landskap med reduserte verdier, fordi 
fylkesvegen krysser Kyrkjesundet over fyllinger og bro i et avgrenset 
landskapsrom. I tillegg framgår det at det i dette området ligger “to hytter som 

virker malplasserte i det åpne, naturpregete landskapet. Hyttene bryter opp et 

helhetlig, røft naturlandskap og avviker med bebyggelsesstrukturen på øygruppa”. 
 
Den eksisterende vegen får funksjon som adkomstveg til eiendommene og som 
gang,/sykkelveg i dette partiet. 
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Figur 67 Fotomontasje som viser ny brokryssing i Kyrkjesundet, mellom Langøy og Nordbø 

Av KU framgår det at utbedringen av vegen kan bidra til å stramme opp 
veganlegget og de eksisterende fyllingene i kryssingen av Kyrkjesundet, og at dette 
også kan gi en bedre kobling av de to sidene av sundet. Vegen legges delvis med 
fylling ut i strandsonen. Kryssing av Kyrkjesundet medfører et nytt og større 
veganlegg, og gir et annet veguttrykk enn man har ellers på øya. Tilpassing til øyas 
småskala bebyggelse og byggeskikk vurderes som utfordrende, men løsbart. Det 
legges vekt på bruk av natursteinsfylling for å likne mest mulig på dagens løsning. 
Den historiske bygningsmåten med tørrsteinsmurte smale fyllinger blir videreført i 
det smaleste partiet i sundet. 
 
Av KU framgår det at planter må benyttes med spesiell omtanke. Man bør være 
restriktiv med å plante busker og trær som kan spre seg og føre til gjengroing. 
Vegetasjonsbruken må tilpasses stedet og landskapene den benyttes i. 
 
Det legges ikke opp til beplantning som del av tiltakene på Kvitsøy. Det stilles krav 
i reguleringsbestemmelsene om naturlig revegetering av arealer langs veg, dvs. 
innenfor anleggs, og riggområder og skråningsutslag. Det er et viktig poeng ikke å 
tilføre nye arter i denne sammenhengen. Derfor vil jord skrapes av i 
anleggsperioden og legges tilbake etter etableringen av vegen, slik at det 
planteutvalget som fantes i området før tiltaket kommer naturlig tilbake etter 
etableringen. Det anses ikke å være fare for gjengroing langs veganlegget med bruk 
av disse prinsippene. 
 
Utfyllingsområdet ved tunnelmunningen vil kreve en del jordsmonn tilført. Det 
antas at dagens jordsmonn på Kvitsøy, som i stor grad består av utmark og beiter, i 
gjennomsnitt er 10,20 cm dype. For utfyllingsområdet og andre områder som skal 
(re)vegeteres tas det sikte på å bruke masse som tas av på samme sted. Der det 
trengs større oppfylling/utjevning vil det være aktuelt å bruke såkalt subbus til 
dette. Områder som skal benyttes til beite trenger derfor tilføres et veldig tynt lag 
med jord og annet organisk materiale som toppdekke over dette for å kunne gi 
spiregrunnlag. 
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Området ved Kvitsøy kirke og aktivitetsparken 
Av KU framgår det at vegen ikke må berøre skrenten nedenfor (på vestsiden av) 
Kvitsøy kirke, da "denne terrengformen er et sterkt landskapselement og en viktig 

del av kulturmiljøet rundt Kvitsøy kirke". Krysset ved kommunens tomt i sør må 
også utformes nøkternt for å unngå unødig fokus fra adkomstsonen foran kirka. 

 

Figur 68 Utsnitt av 3D'modell som viser vegføring i skrenten ved vestsiden av Kvitsøy kirke og 

utforming av kryss ved brannstasjon 

 

Figur 69 3D'montasje av veglinje sett fra Kvitsøy skole, med Kvitsøy kirke i bakgrunnen. To 

biler skimtes i høyre hjørne av bildet, mens vegen i praksis ikke er synlig 
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Figur 70 3D'montasje av veglinje sett fra kirkebakken ved Kvitsøy kirke mot nord 

Det vurderes at veganlegget er godt tilpasset dagens landskapsformer, og vegen 
vurderes å ligge godt i terrenget. Selv om det etableres et nytt veganlegg med større 
bredde enn det som finnes på Kvitsøy i dag, vurderes det at vegen ikke vil ta fokus 
fra kirken. 
 
Utforming av utfyllingsområdet ved portalen 
Det anbefales i KU at “massedeponiet bør ha en terrengforming som tilfører 

landskapsbildet noe positivt. En bør bruke eksisterende landskapsformer som 

forbilde ved forming av nytt terreng, for eksempel med terrengrygger mellom flate 

gulv som skaper landskapsrom. … Minst mulig naturlig strandlinje bør fylles ut. 

…”. 

 

Det er besluttet at det store utfyllingsområdet som er behandlet i KU utsettes. Det 
vurderes derfor at forholdene nevnt i KU får begrenset innvirkning på planforslaget 
på Kvitsøy. Som følge av vegløsningen er det imidlertid nødvendig med en 
utfylling på nordre del av Krossøy. Et hovedprinsipp i utformingen er å utforme 
området med naturhermende kystkontur og topografi. Det legges opp til at det 
etableres ny kystkontur i bukta nord på Krossøy som følge av tiltaket. 
Utfyllingsområdet må tilpasses med modellering av terreng og etablering av 
naturlik/stedstilpasset vegetasjon. Det nye kryssområdet ligger lavt i terreng og 
omkranses av holmer og skjær som opprettholder en god overgang mellom de vide 
fjord, og havområdene og øyriket Kvitsøy. Arealet på fyllingen utenfor 
veganlegget er viktig for å gi rom for terrenghermende formasjoner. 
 
Oppfølgende tiltak landskapsbilde 
Det skal utarbeides planer for vegetasjonsetablering med sikte på å reetablere 
grønne sidearealer i veganlegget. I videre detaljering skal det planlegges med sikte 
på å framskynde naturlig reetablering av vegetasjon på land og i vann langs 
deponiareal og andre berørte strandsoner. 
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Det ligger få bygninger langs den nye vegtraseen. Av estetiske hensyn anbefales 
det ikke bygging av støyskjerm eller voll langs vegen på Kvitsøy. Av denne grunn 
anbefales det å utføre støyskjerming med lokale tiltak i dialog med berørte 
grunneiere. 

8.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Fra gjeldende kommunedelplan og konsekvensutredning (KDP/KU) er det ikke 
anført spesielle konflikter med nærmiljø og friluftsliv i anleggsfasen på Kvitsøy. 
 
Reguleringsplanen vurderes å påvirke nærmiljø og friluftsliv og områdene i nord i 
positiv forstand, siden det legges til rette for etablering av aktivitetsområde og nye 
adkomstmuligheter i nord. Generelt langs hele veglinja vil forholdene knyttet til 
ferdsel og turmuligheter bli kraftig forbedret gjennom nye brokryssinger med 
fortau/tursti og ved at eksisterende veg omgjøres til gang,/sykkelveg. 

8.5.3 Naturmiljø 
Vedtatt KU for E39 Rogfast angir ingen spesielle konsekvenser knyttet til 
anleggsperioden med tanke på naturmiljø. Det anses heller ikke nødvendig med 
avbøtende tiltak eller oppfølgende undersøkelser knyttet til naturmiljø. 
 
KU anfører allikevel at det på generelt grunnlag bør foretas en kartlegging av 
naturtyper, der “Kartleggingsenheten er naturtyper som er forholdsvis lett å 

identifisere ved spesielle karaktertrekk og 'arter”. Det er ikke gjennomført 
ytterligere kartlegginger som del av reguleringsprosessen. 
 
Reguleringsplanen vil medføre stor konflikt med påvist skjellsandforekomst. 
Utfyllingsområdet ved tunnelmunningen vil bli liggende over en stor del av denne, 
i området ut mot Nordre Hestholmen. Det vurderes at det ikke finnes andre 
løsninger, og det vurderes som svært vanskelig å skåne denne 
skjellsandforekomsten på andre måter. Naturmiljøet knyttet til denne 
skjellsandforekomsten er ikke videre undersøkt i denne planfasen. I følge gjeldende 
KU ble det dykket i dette området i 2001. 
 
Det vurderes videre at utvasking fra ny fylling ved portalen vil kunne påvirke den 
resterende skjellsandforekomsten ytterligere ved at utvasking av materiale fra 
fyllingen vil skje over lang tid. Finstøv fra dette vil kunne legge seg oppå 
skjellsanden. 
 
I områdene der vegen krysser over sund og nær strandsone er det i utgangspunktet 
forsøkt å redusere konflikten med strandsonen. Der utfyllingen går ut i sjø legges 
det vekt på å etablere en så naturlig strandsone som mulig. Det er det ikke fører til 
konflikt med strandsonen og fyllingsskråninger er slakket ut, ned til helninger på 
1:6. Det legges til rette for reetablering av vegetasjonen på skråningsarealene. 
Detaljer rundt slike fyllinger avklares endelig i byggeplanfasen. De slake 
skråningene gjør at områdene kan benyttes til landbruksformål etter at vegen er 
etablert. 
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I ytre miljø,plan anbefales det brukt siltgardin ved etablering av de mindre broene i 
Kyrkjesundet for å hindre partikler å spre seg i vannet. Tilsvarende vil etablering 
av fylling ved tunnelmunningen kunne skje med å etablere barriere ytterst og så 
fylle innover, for å redusere spredning av partikler. 
 
Områder langs veganlegget skal revegeteres naturlig for å unngå at nye arter 
tilføres til øya. De planlagte skråningsutslagene langs veganlegget og ved 
portalområdet foreslås regulert som annen veggrunn , grøntareal, men intensjonen 
er at det etter etableringen i realiteten skal framstå som LNF,områder i 
arealbruken. Av det ovennevnte vurderes det derfor ikke aktuelt med hensynssoner 
eller liknende for å sikre naturmiljøet. Det tas sikte på naturlig revegetering langs 
veganlegget. 
 
Forhold knyttet til naturmiljø som avklares/sikres i senere faser 
Anleggs'/byggefase 

• Ved fyllingene i sjø i Kyrkjesundet anbefales det satt opp siltgardin under 
etableringen av anleggene for å begrense partikkelspredning 

• Det bør tilstrebes å unngå bygging ved de viktigste lokalitetene, i mest utsatt 
periode, for å redusere konflikt med påviste beite, og rasteområder for fugl. 
Nærmere vurdering av lokaliteter og perioder gjøres i senere planfase 

• Detaljer rundt utfyllingsområdet avklares i byggefasen, f.eks. knyttet til behov 
for plastringsstein, utforming av kantsone m.m. 

 
Driftsfase 

• Kontroll med vannføring og vannkvalitet 
• Fjerning av søppel fra veg 

8.5.4 Naturressurser og landbruk 
KU for E39 Rogfast fastslår at det ikke anses å være spesielle konsekvenser knyttet 
til naturressurser i anleggsperioden. Det anses heller ikke nødvendig med spesielle 
oppfølgende undersøkelser i forhold til temaet. 
 
Avbøtende tiltak som foreslås er revegetering av midlertidige anleggsveger, 
utfyllinger og andre områder som er blitt påvirket i anleggsfasen. Det stilles krav i 
reguleringsbestemmelsene om naturlig revegetering av arealer langs veg, dvs. 
innenfor anleggs, og riggområder og skråningsutslag. Det er et viktig poeng å ikke 
tilføre nye arter, spesielt på Kvitsøy. Derfor vil jord skrapes av i anleggsperioden 
og legges tilbake etter etableringen av vegen, slik at det planteutvalget som fantes i 
området før tiltaket kommer naturlig tilbake etter etableringen. 
 
Beitearealer og dyrket mark på Kvitsøy vurderes å ha stor sårbarhet. Det er 
begrenset mulighet for nydyrking eller å ta i bruk andre området til 
landbruksproduksjon. Tiltaket på Kvitsøy vil medføre arealavgang på ca 7.700 m² 
med dyrket eller dyrkbar jord. Samtidig tilføres det ca 11.500 m² arealer ved at det 
gjenfylles et område på sørvestsiden av tunnelmunningen. Området er markert som 
AVG3 i reguleringsplanen, og kan tilbakeføres til grunneier(e) i området. 
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Figur 71 Området regulert som AVG3 kan benyttes til landbruksformål etter etablering 

Det blir stor konflikt med påvist skjellsandområde utenfor Krågøy. For å sikre 
skjellsanden som naturressurs kan den tas ut i det området der utfyllingsområdet vil 
bli liggende, før anleggsetablering. 
 
Utfyllingsområdet vil også bli liggende i et område der det iht. kommuneplanen er 
gitt åpning for akvakulturanlegg. Det samme området er i kommuneplanen vist 
som båndlegging for regulering, og det er også vist som utfyllingsområde i 
gjeldende kommunedelplan for E39 Rogfast. Det legges derfor til grunn at 
forholdet mellom akvakultur og utfylling er avklart på overordnet nivå, og at 
utfyllingsområdet ikke kommer i konflikt med eventuelle havbruksinteresser. 
Vurdering av forurensning og mulige tiltak for å hindre/redusere forurensning av 
oppdrettsanlegg i anleggsperioden, er omtalt i YM,planen (Ytre Miljø,plan) 
Utfyllingsområdet gir ikke konflikt med kartfestede tareskogforekomster. 

8.5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er gjennomført prøvestikking på Kvitsøy langs forslaget til vegtrasé. Det skal 
også gjennomføres marinarkeologiske undersøkelser tilknyttet utfyllingsområdet på 
Krossøy i løpet av høsten 2012. Forholdet til kulturminner anses derfor ivaretatt. 

N 
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8.5.6 Støy 
Det er utarbeidet støyrapport som konkluderer med at: 

• En bolig (gnr/bnr 16/35) får lydnivå på fasade og uteplass over grenseverdien 
for gul støysone. Denne bør få tilbud om lokale tiltak, for eksempel skjerming 
av veranda 

• For øvrige støyfølsomme bygg langs ny veg er det ikke påkrevet tiltak 

8.5.7 Trafikksikkerhet og trafikale forhold 
Det er valgt vegstandard på Kvitsøy som er god i forhold de trafikkmengdene og 
funksjonene vegene skal ha. Der det er naturlig at myke trafikanter følger 
kjørevegene er det planlagt fortau eller gang,/sykkelveg. Kryssene som har noe 
trafikk foreslås med kanalisering i sideveg. Det er svært begrenset sideaktivitet 
langs vegene og følgelig forholdsvis få avkjørsler. Flere av eksisterende avkjørsler 
forutsettes samlet og standarden på avkjørslene planlegges utbedret. Alt i alt betyr 
dette at vi forventer at veganlegget skal få god sikkerhet. 
 
Det er regulert inn god bredde for anleggsarbeidene. Dette er bl.a. gjort for å gi 
åpning for nødvendige omlegginger av vegene i anleggsfasen, slik at konflikter 
mellom anleggstrafikk og annen trafikk , spesielt myke trafikanter , skal 
minimeres. Selv om vi må forvente en lang anleggsperiode, mener vi dette vil føre 
til et sikkert anleggssted. 
 
For å minimere trafikken på dagens vegnett i anleggsperioden, forutsettes det at det 
vurderes å bygge anleggskai nær tunnelmunningen ved Krossøy eller Krågøy, eller 
benytte eksisterende kai på Krågøy. Tidlig bygging av kai vil redusere transporten 
langs dagens veger. Dersom tunnelmasser skal fraktes bort fra Kvitsøy, er det en 
forutsetning at kai blir etablert da slik massetransport ikke skal skje på dagens 
vegnett. 

8.5.8 ROS 
Det vises til ROS,analyse og omtale av denne i kapittel 6. For Kvitsøy anbefales 
det vurdert tiltak, dersom det finnes kostnadseffektive tiltak som reduserer risikoen, 
for følgende hendelser: 

1 Trafikkuhell som følge av sauer ved området rundt tunnelmunningen 

2 Trafikkulykke med anleggstrafikk og ordinær trafikk i anleggsperioden 

3 Trafikkulykke med myke trafikanter (skolebarn) som ferdes på eksisterende 
veger og anleggstrafikk 

4 Tap av produksjon for havbruksnæring i forbindelse med prøveboring, 
sprengning, seismikkskyting, utfylling 

 
Ovennevnte forhold er hensyntatt i reguleringsarbeidet som omtalt nedenfor med 
tilsvarende nummerering. Forholdene skal også vurderes nærmere i 
byggeplanperioden. 
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1 Det forutsettes tiltak i form av gjerder/ferist for å hindre småfe tilgang til 
området ved tunnelmunningen. Reguleringsforslaget gir ingen begrensning i 
forhold til slikt tiltak, og det forutsettes innarbeidet i byggeplan. 

2 For å reduseres fare for ulykker i anleggsfasen er det regulert midlertidig areal 
slik at veger kan legges om og ordinær trafikk får få konfliktområder/,punkter 
med anleggstrafikken. Dette forutsettes innarbeidet i faseplaner på 
byggeplanstadiet. 

3 Det henvises til punktet ovenfor og understrekes spesielt at skolevegen må 
sikres/separeres spesielt i anleggsperioden. 

 
For å sikre oss mot problemer i forhold til havstigning er vegoverflaten generelt 
ikke lagt lavere enn ca 3,0 m.o.h. Dette tar høyde for havnivåstigning, stormflo og 
mindre bølger. Ved området rundt tunnelmunningen, der det må påregnes 
betydelige bølgehøyder, er vegbanen løftet ytterligere og er i tillegg trukket tilbake 
fra områdene der bølgene vil bryte med full kraft. Nødvendig høyde for 
oppbygging og plastring av ytterkanten av oppfyllingsområdet ved portalen må 
beregnes på byggeplanstadiet. 
 
Tunnelportalen er gjennom det innledende arbeidet trukket mer inn på land for å få 
mer fjellmasse mot havet utenfor, og følgelig redusert sjanse for gjennomgående 
sprekkesoner mot tunnelen. Om ønskelig vil det også være mulig med tetting over 
kote 3 ved å legge opp tett fylling utenfor. Utfyllingsområdet utenfor hovedvegen 
medfører at havbølgene får minimal påvirkning på behovet for tetting ved portalen. 

8.5.9 Grunnerverv 
Det er ikke nødvendig å innløse bygg for å realisere reguleringsplanen. Området 
AVG3 ved portalområdet er regulert som annen veggrunn ' grøntareal for å sikre 
hjemmel til innløsning og gjenfylling, men det er aktuelt å omdisponere arealet til 
landbruksformål etter etablering. Grunnen til at området ikke er regulert til 
landbruksformål er at det ikke er anledning til å ekspropriere til dette formålet. Det 
er derfor laget reguleringsbestemmelser som skal ivareta etterbruken. Det kan også 
være aktuelt med reguleringsendring senere for å sikre slik etterbruk. 
 
Det er nødvendig å innløse ca 8 daa dyrka/dyrkbar mark og ca 51 daa utmark. I 
tillegg må 0,14 daa klausuleres. 

8.5.10 Forholdet til naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. Dette var etter at konsekvensutredningen 
for E39 Rogfast var ferdigstilt. Rapport for naturmiljø knyttet til 
konsekvensutredningen er datert juni 2007. 
 

 
 
§§ 8,12 i naturmangfoldloven omfatter kunnskapsgrunnlaget (beslutninger skal 
bygge på vitenskapelig kunnskap og generasjoners erfaring så langt det er rimelig), 
føre var,prinsippet (det skal tas sikte på å unngå skade på naturmangfoldet), 
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økosystemtilnærming og vurdering av samlet belastning av økosystemet, at 
kostnadene ved tiltak for å begrense evt. miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver, og at det skal vurderes driftsmetoder, teknikk og lokalisering for å 
sikre de samfunnsmessige beste resultatene for nåværende og framtidig bruk av 
naturmiljøet. 
 
Prosjektet har fram til reguleringsplan bygget beslutninger på materiale fra 
• Konsekvensutredning for E39 Rogfast 
• Registreringer i Naturbase 
• Registreringer i Artsdatabanken 
• Befaringer (ikke feltundersøkelser) 
 
KU for naturmiljø beskriver ulike naturtyper, viktige forekomster av flora og fauna 
og tareskog og skjellsand. Sannsynlige konsekvenser og enkelte avbøtende tiltak 
blir belyst og KU oppsummerer at det ikke er nødvendig med oppfølgende 
undersøkelser. For å kontrollere KU for naturmiljø er det utført søk i Direktoratet 
for naturforvaltnings Naturbase, Artsdatabanken og diverse andre nettsteder med 
mulige registreringer av naturforekomster. I tillegg har det vært gjennomført 
befaringer på Kvitsøy. Feltarbeid med feltundersøkelser er ikke gjennomført i 
denne fasen av prosjektet. Det vurderes at det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i 
saken.. 
 
Etableringen av vegen får svært liten konsekvens eller påvirkning av naturmiljøet, 
og det vurderes at reguleringen ikke bryter med § 9 i naturmangfoldloven. I ytre 
miljø,plan anbefales det brukt siltgardin ved etablering av de mindre broene i 
Kyrkjesundet for å hindre partikler å spre seg i vannet. Tilsvarende vil etablering 
av fylling ved tunnelmunningen kunne skje med å etablere barriere ytterst og så 
fylle innover, for å unngå spredning av partikler. 
 

8.5.11 Forholdet til gjeldende arealplaner 
Planforslaget påvirker i noen grad arealer knyttet til Kvitsøy aktivitetspark, men 
dette anses å være av mindre betydning. Det legges opp til noen mindre tiltak 
(avkjørselsforhold) ved kommunens tomt i søndre del av planforslaget. 
Planforslaget er også tilpasset gjeldende reguleringsplan for deler av vegen som 
leder inn til Leiasundet. 
 
For øvrig er det konflikt med gjeldende kommuneplan for Kvitsøy ved 
utfyllingsområdet, ved at et større område utenfor Krossøy og Hellesøy er 
disponert som område for akvakultur. Det samme området er i kommuneplanen 
vist som båndlegging for regulering, og det er også vist som utfyllingsområde i 
gjeldende kommunedelplan for E39 Rogfast. Det legges til grunn at forholdet 
mellom akvakultur og utfylling er avklart på overordnet nivå, dvs. at planforslaget 
ikke strider mot gjeldende arealplaner. 
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Figur 72 Gjeldende kommuneplan viser et område for akvakultur like utenfor kryssområdet på 

Krossøy 

N 



E39 ROGFAST PLANBESKRIVELSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/03 Areal8
Regulering/RAP_002_E39_Rogfast_planbeskrivelse_Utkast_8_2012809814.docx 

109

.  

9 Detaljregulering for veg i dagen ved 
Arsvågen 

9.1 Generelt 
Reguleringsplanen ved Arsvågen omfatter veg i dagen etter at man kommer ut av 
tunnelen og ca 1100 meter nordover, forbi dagens ferjeleie. Reguleringsplanen 
omfatter utbedring av E39, omlegging av lokalvegnettet og kryss mellom E39, 
lokalvegnett og tilkomst til ferjeleiet. 

 

 

Figur 73 Oversikt over Rogfast'prosjektet. Planområdet som inngår på Arsvågen er markert 

med svart tekst og boks 

N 
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9.2 Beskrivelse av planområdet og eksisterende 
forhold 

9.2.1 Landskapsbilde 
Landskapet i Austre Arsvågen utgjør et åpent landskap med lyng og fjell i dagen 
ytterst langs kysten, og et område med kulturmark og spredte gårdsbruk lengre 
inne. 
 
Den ytterste kyststripa er naken og uten vegetasjon, mens partiet innenfor er frodig 
og variert. I området her er det spredte gårdsbruk omgitt av dyrket mark. Terrenget 
er dekket av variert og gammel kulturmark, og steingjerder, randvegetasjon og 
åkerveger markerer strukturer i landskapet. Dette er et vanlig kyst, og 
jordbrukslandskap i regionen, med spredt bebyggelse. 
 
Arsvågen domineres av ferjeleiet. Dette utgjør et stort areal som preger de 
omkringliggende områder. Ferjearealet består av asfalterte oppstillingsfelt, 
parkeringsplasser, veger og kaien. 
 

  

Figur 74 Verdikart for landskapsbilde på Arsvågen (fra godkjent KU/KDP E39 Rogfast) 
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Arsvatnet omringes av karrig landskap med fjell i dagen og innslag av lyng og 
kratt. De visuelle kvalitetene ved Arsvatnet er representative for landskapet i 
regionen. 
 
Området vest for ferjeleiet og sør for Arsvatnet kalles Are, og landskapet her består 
av jordbrukslandskap. Steingjerder definerer strukturer i landskapet. Landskapet 
har visuelle kvaliteter som er typiske for regionen. Iht. gjeldende KU er 
“helhetsinntrykket … noe brutt av dårlig vedlikeholdt jordbruksarealer og 

bygningsmasse”. 

 
De vestre delene av Arsvågen inngår iht. www.temakart,rogaland.no i området 
"Drivsund ' Sønnalandsstraumen", som er at av "vakre landskap" i Rogaland. 

9.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 
På Arsvågen/Are består bebyggelsen stort sett av eldre gårdsbebyggelse. Det er 
mindre enn ti boliger på Are. Skole, barnehage og butikker ligger i Føresvik, 6,7 
km mot nord. Det er ikke registrert øvrige tilbud innenfor nærmiljø. Det finnes et 
utkikkspunkt (Vallberg) like vest for ferjeleiet, der det er utsikt i alle 
himmelretninger. For øvrig er det fiskemuligheter i Arsvatnet (ørret og muligens 
sjøørret), i tillegg til ved ferjeleiet, moloen og langs kystlinjen generelt. 
 
Ved Arsvatnet drives det jakt på rådyr og hjort, og terrenget brukes også til 
turgåing. Områdene nordøstover langs E39 har forstyrrelser som følge av E39, og 
har derfor liten opplevelsesverdi. Landbruksområdene på Are består stort sett av 
dyrket mark eller beite, som kun er tilgjengelige for ferdsel i vinterhalvåret, dvs. 
når marken er frossen. Også områdene rundt ferjeleiet er forstyrret av anleggene 
her, og områdene har derfor begrenset verdi som friluftsområder. 

9.2.3 Naturmiljø 
I gjeldende KU er det vurdert at kun Arsvatnet og Arsbekken, i tillegg til 
Laksaberget (som ikke blir berørt siden reguleringsplan for utfyllingsområdene er 
utsatt) har verdi for naturmiljø på Arsvågen. De øvrige arealene, med det store 
asfalterte ferjeleiet og moloanlegget utenfor dette har ingen verdi for naturmiljø. 
De resterende arealene rundt planområdet, spesielt i vest, består stort sett av dyrket 
mark, beiter og plantet skog. 
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Figur 75 Kart fra Naturbase ' naturforekomster. Mørk grønn viser skjellsandforekomst, og lys 

grønn viser naturtypen naturbeitemark ' frisk fattigeng 

Iht. Naturbase ligger det et større skjellsandområde i sjøen, som vurderes som 
viktig. Forekomsten strekker seg fra noe sør for Arsvågen/Solholmen og fram til 
Stølsvika. Den er registrert i 1994 av NGU. 
 
Videre er det registrert en naturforekomst “BN00049318, Vestre Bokn: Arsvågen 

nord”, som består av seks dekar naturbeitemark ' frisk fattigeng, og som betegnes 
som lokalt viktig. Forekomsten er registrert i oktober 2008. Det ble registrert en 
rekke ulike plantearter, men ingen som er rødlistet. I følge Naturbase er det 
ønskelig med fortsatt beiting, at en unngår gjødsling, tilleggsforing og fysiske 
inngrep. Det er kun søndre del av området som ligger innenfor planområdet. 
Artsdatabanken viser forekomst her som “livskraftig”, jfr. utsnitt under. 

N 
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Figur 76 Utsnitt fra Artsdatabanken ved nordøstsiden av Arsvatnet viser naturtypen 

naturbeitemark ' frisk fattigeng 

Det er ingen opplysninger i Naturbase eller i SEAPOP som tyder på at planområdet 
eller umiddelbart nærliggende områder er viktige for fugleliv. Det finnes en del 
registreringer av diverse sjøfugl knyttet til Lauplandsholmen, men denne ligger i 
overkant av 300 meter sørøst for den nordre delen av parsellen. 

9.2.4 Naturressurser 
Ved Arsvågen drives det jordbruk, med produksjon av gress, og områdene rundt 
planområdet er sauebeiter. Det drives noe med storfe også. I følge gjeldende KU 
driver en av gårdene med gårdsturisme/besøksgård. Det finnes en stor 
sammenhengende skjellsandforekomst i Arsvågen, men denne ligger utenfor 
planområdet. Resterende omliggende arealer er stort sett grunnlendt mark og fjell i 
dagen. 

9.2.5 Kulturminner og kulturmiljø 
I følge gjeldende KU ble det foretatt utgravinger av fem gravrøyser da ferjeleiet i 
Arsvågen ble etablert på slutten av 1980,tallet. Det er registrert en rundrøys sør for 
ferjeleiet, som i følge KU ble undersøkt av Arkeologisk museum på slutten av 
1980,tallet, og restaurert og bevart. Røysa er vanlig forekommende, og den ligger 
ikke i opprinnelig kontekst pga. etableringen av ferjeleiet. Rundrøysa ligger ikke 
innenfor planområdet. I tillegg er det lokalisert et felt med tre gravhauger og en 
steinlegging i området mellom E39 og fjorden. Disse er automatisk fredet etter 
kulturminneloven. 

N 
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Figur 77 Oversikt over kulturminner og kulturmiljø på Arsvågen (www.temakart'rogaland.no) 

9.3 Vurderte løsninger for veg8 og kryssutforming 
Ved Arsvågen ble det i innledende fase vurdert ulike løsninger for kryssutforming 
og tilpasninger til tunneltrase og eksisterende veg. Av hensyn til trafikksikkerheten 
var det vektlagt å få lang nok avstand mellom tunnelportal og kryss samt å sikre 
nødvendig lengde for å snevre inn vegbanen fra regulert bredde i tunnel til 
vegstandard tilpasset dagsoneløsningen. I vurderingene ble det også bl.a. vektlagt å 
unngå inngrep i fornminne, gi minst mulig konflikt med bevaringsverdig 
vegetasjon, redusere inngrepet i Arsvatnet og, ikke minst, redusere utslaget i 
fjorden. I reguleringsforslaget er det hensynet til trafikksikkerhet og nærføringen til 
fjorden som har blitt tillagt størst vekt. 

9.4 Beskrivelse av planforslaget 

9.4.1 Generelt 
Reguleringsplanen for veg i dagen på Arsvågen har plannummer 11452012003, og 
omfattes av plankartene R301 og R302. Den starter ved tunnelmunningen og ender 

N 
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ved parsellslutt ca 1100 meter mot nordøst. Dagens trase for Arsvegen, som leder 
fra vestsiden av E39 til ferjeleiet, vil bli erstattet av ny omkjørings,/lokalveg. 

 

Figur 78 Utsnitt av reguleringsplanen ved Arsvågen 

E39 får to kjørebaner gjennom hele planområdet, dvs. at det er midtdeler i vegen 
som skiller de to kjøreretningene. Det er planlagt et toplanskryss som knytter 
ferjeleiet og Arsvegen til hverandre og til E39. 
 
Fra vestsiden av portalområdet (nye Arsvegen) blir det tilknytning til teknisk bygg, 
jfr. landskapsplan og geometritegninger. Ved teknisk bygg er det satt av plass til 
parkering og snuplass. 

N 



116 

 

E39 ROGFAST PLANBESKRIVELSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/03 Areal.
Regulering/RAP_002_E39_Rogfast_planbeskrivelse_Utkast_8_2012.09.14.docx 

 

Figur 79 Utsnitt av landskapsplan for Arsvågen 

Når veganlegget skal bygges forutsettes det at E39 tilpasses dagens vegstandard 
innenfor det regulerte arealet, og at dette skjer på en trafikksikker måte. 

9.4.2 Dimensjonering av veg 
Generelt forutsettes det trafikkmengder for E39 på om lag ÅDT=13000 og at 
avsvingende trafikk til krysset ved Arsvågen vil være forholdsvis liten. Mengden 
av myke trafikanter antas å bli svært liten. Den valgte løsningen antas å gi god 
trafikkavvikling. Standarden ut av tunnelen er tilpasset fartsgrense 90 km/t. 
 
Nord for krysset tilpasses vegstandarden til S5,veg og denne reguleres så langt at 
det innen reguleringsplanens utstrekning kan gis en tilfredsstillende 
overgangsstrekning for tilpasning til eksisterende forhold. Normalprofil for E39 i 
flere snitt samt for ramper og ny lokalveg er vist på tegningene F301,F304. Utsnitt 
fra disse tegningene er vist på figuren nedenfor. 

 

Figur 80 Typisk tverrprofil for E39 ved Arsvågen utenfor tunnelen.  



E39 ROGFAST PLANBESKRIVELSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/03 Areal8
Regulering/RAP_002_E39_Rogfast_planbeskrivelse_Utkast_8_2012809814.docx 

117

.  

 

Figur 81 Skissen viserA2'standard for ny lokalveg langs Arsvatnet 

9.4.3 Trafikale forhold 
Det må påregnes at deler av det ene tunnelløpet periodevis må stenges. Dette 
gjelder både for planlagt drift og vedlikehold, og ved hendelser som krever dette. 
Dette vil da gi en situasjon med tovegstrafikk i ett løp. I den grad det kan 
planlegges, vil slike stenginger styres til lavtrafikkerte perioder og antas da ikke å 
gi problemer for trafikkavvikling og sikkerhet. Når disse stengingene må skje i 
tungtrafikkerte perioder, vil det imidlertid medføre køsituasjoner, og risikoen for 
ulykker øker. Det forutsettes at redusert fartsgrense da blir vurdert. 
 
Ferjeleiet opprettholdes for bruk i en nødsituasjon, både for ferjetrafikk og som 
oppstillingsområde. Det vil også bli vurdert om kjøretøy med farlig gods skal måtte 
vente på ferjeleiet for å slippes gjennom tunnelen i lavtrafikkerte perioder. Det er 
lagt til grunn at det ikke er behov for spesielle tiltak for myke trafikanter eller for 
kollektivtrafikk i normalsituasjonen. 

9.4.4 Rekkefølgekrav og kommunalteknisk infrastruktur 
Det knyttes rekkefølgekrav til “avslutningen” av anleggs, og riggområdene, ved at 
terrengbehandling/,bearbeiding skal opparbeides samtidig med veganlegget og skal 
være gjennomført senest ved åpning av veganleggene. Det stilles også 
rekkefølgekrav om at nødvendige støyskjermingstiltak skal være ferdigstilt senest 
ved åpning av veganleggene. 
 
Ut over etablering av nye veganlegg legges det ikke opp til endringer i øvrig 
kommunalteknisk infrastruktur. Det er utarbeidet tegninger for drenering, VA,
ledninger og kabler. Disse viser kun eksisterende forhold. 

9.4.5 Landskapspåvirkning 
Veganlegget omfatter breddeutvidelse i forhold til dagens veg, slik at det medfører 
en langsgående utfylling i Arsvatnet og en mindre fylling ut mot sjøen. 
Veganlegget følger landskapets lengderetning. På denne langstrakte odden 
medfører breddeutvidelsen av veganlegget at veganlegget får en dominerende plass 
i landskapsrommet. 
 
Portalområdet legges med nærhet til eksisterende ferjekai og felles ned i terreng. 
Nedkjøringen til tunnelen blir et stort og dominerende inngrep i terrenget sett fra 
vegsiden. 
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Figur 82 Illustrasjon av strekningen utenfor tunnelen ved Arsvågen. Øverste illustrasjon viser 

løsningen sett nordover fra terrengnivå. Nederste illustrasjon viser planforslaget sett 

fra nord mot sør. 

Veganlegget felles ned i bakken slik at portalen blir lite synlig fra bebyggelsen i 
omkringliggende område syd for portalen. Tunnelpåhugget og portalen vil bli lite 
synlig på avstand. Nødvendige trafikkfunksjoner tilknyttet portalområdet omfatter 
tekniske bygg og oppstillingsareal for personbil i tilknytning til dette. 
Trafikkfunksjonene medfører at veganlegget får omfattende dimensjoner og vil 
framstå som et stort nytt infrastruktursystem ved siden av eksisterende kaianlegg. 
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9.5 Konsekvenser av planforslaget 

9.5.1 Landskapsbilde 
Konsekvenser i anleggsperioden 
Fra gjeldende kommunedelplan og konsekvensutredning (KDP/KU) er det anført at 
“Det forutsettes at alle midlertidig berørte områder begrenses både i tid og 

omfang, og tilbakeføres etter anleggsperioden”. 
 
Det forventes at ca. 1/3,del av massehåndteringen, samt rigg, anleggsdrift osv. for 
nordre del av Rogfast,prosjektet, løses på Arsvågen. Derfor er det også regulert 
relativt store områder for anlegg og rigg. Massene som tas ut fra tunnelen fra 
Bokn,siden håndteres i områdeplan for utfyllingsområde i Arsvågen, og det legges 
altså ikke opp til direkte massedisponering innenfor reguleringsforslaget. Det er 
krav i reguleringsbestemmelsene om at midlertidige anleggsområder tilbakeføres til 
opprinnelig arealbruk senest et halvt år etter ferdigstillelsen av anlegget. 
 
Utforming av området ved tunnelmunningen 
Fra gjeldende kommunedelplan og konsekvensutredning (KDP/KU) er det om 
Arsvågen anført at “tunnelpåhugg og eventuelt andre konstruksjoner må sikres en 

god utforming med høy estetisk kvalitet. For tunnelpåhugget kan bruk av lokal 

naturstein bidra til at anlegget tilknyttes stedet”. 

 
Krav til estetisk utforming og bruk av lokal naturstein videreføres i detaljplanfasen. 
Tunnelportalen ligger i et område med store infrastrukturanlegg ved dagens 
ferjekai med oppstillingsarealer. Det nye anlegget anbefales utformet med grønne 
sidearealer og voller for å gi variasjon til vegarealer og fjellskjæringer. 
Utformingen av tekniske planer og reguleringsplanen for området gir rom for 
videre bearbeiding av detaljutforming og materialbruk i neste planfase. 
Veganlegget felles ned i bakken slik at portalen blir lite synlig fra bebyggelsen i 
omkringliggende område sør for portalen. Tunnelpåhugget og portalen vil bli lite 
synlig på avstand. 
 
Avbøtende tiltak for landskapsbilde 
Gjeldende KU anbefaler at det på Arsvågen må vektlegges at utfyllingen i 
strandsonen gis en god og ryddig utforming, og at det bør unngås tilsåing av 
skjæringer og fyllinger da dette vil kunne skape sterk kontrast med bart fjell og den 
stedegne vegetasjonen. Videre anbefales det at utfylling i Arsvatnet må gis en god 
og ryddig utforming, og at ny lokalveg og utfylling ikke må få for stor 
barriereeffekt. Generelt må konstruksjoner gis utforming med høy estetisk kvalitet. 
 
Ettersom området ligger i et flatt kystlandskap, og mellom fjorden og en innsjø, er 
det vektlagt best mulig landskapstilpasning. I tillegg til høyde på veganlegget er 
også breddene vurdert , og i enda større grad plasseringene av "hankene" for 
krysset. Det er søkt å unngå utslag i fjorden og heller akseptere utslag i Arsvatnet. 
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9.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Fra gjeldende kommunedelplan og konsekvensutredning (KDP/KU) er det ikke 
anført spesielle konflikter med nærmiljø og friluftsliv i anleggsfasen på Arsvågen. 
 
Områdene ved strandsonen langs E39 har langstrakte og skrånende svaberg som er 
egnet til fiske. Områdene vurderes likevel å ha begrenset opplevelsesverdi for 
nærmiljø og friluftsliv som følge av dagens E39. Det er foreslått utslaking av 
fyllinger der disse slår ned i fjorden, slik at fiske og ferdsel i størst mulig grad skal 
være mulig også etter at anlegget er etablert.  
 
Det fiskes også i Arsvatnet, og områdene rundt kan benyttes til turgåing. Disse 
områdene vurderes å ha begrenset verdi for friluftsliv, bl.a. fordi store deler av 
områdene er dyrket mark og beite, som kun er tilgjengelig for allmenn ferdsel i 
vinterhalvåret. Veganlegget vurderes derfor å ha begrenset konsekvens for 
nærmiljø og friluftsliv. 
 
Avbøtende tiltak for nærmiljø og friluftsliv 
Gjeldende KU anbefaler at det gjøres mer detaljerte støyberegninger for å vurdere 
behovet for tiltak nordover langs E39. 
 
Det er utarbeidet støyrapport og støykart knyttet til dagsonereguleringen på 
Arsvågen. Støyrapporten viser at “en bolig (gnr 16/4) rett vest for 

tunnelmunningen vil få lydnivå over grenseverdien for gul støysone på uteplass. 

Det må vurderes lokale tiltak for denne boligen”. 
 
Fra støyrapporten heter det også at “området rundt ny E39 er i følge Bokn 

kommuneplans arealdel avsatt til landbruk og friluftsområde (LNF) der spredt 

boligbygging er tillatt. Det er ikke avsatt LNF'områder nær E39 i Arsvågen hvor 

friluftsliv eller naturvern er dominerende med unntak av et større område i 

Skodehamn sør for planområdet. Dette området er beregnet å ligge under 

grenseverdien for støy i friluftsområder fra E39”. Det er ikke vurdert støytiltak på 
strekningen videre nordover, da dette ligger utenfor forslaget til reguleringsplan. 
 
Det vurderes derfor at anbefalte avbøtende tiltak fra gjeldende KU/KDP er utført 
for temaet nærmiljø og friluftsliv. 

9.5.3 Naturmiljø 
Vedtatt KU for E39 Rogfast angir ingen spesielle konsekvenser knyttet til 
anleggsperioden med tanke på naturmiljø. 
 
I gjeldende KU er det vurdert at kun Arsvatnet og Arsbekken har verdi for 
naturmiljø på Arsvågen. De øvrige arealene, med det store asfalterte ferjeleiet og 
moloanlegget utenfor dette, har i følge KU ingen verdi for naturmiljø. Tiltaket 
berører ikke område sør for Arsvatnet der det iht. SEAPOP og gjeldende KU er 
registrert hegre. 
 
Utvidelse av E39 Rogfast kan gi effekter på naturmangfoldet i Arsvatnet. Dagens 
fylling mellom vannet og sjøen planlegges utvidet i bredden slik at fyllingsfoten vil 
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strekke seg ut i Arsvatnet – og til flomålet på sjøsiden. Både Arsvatnet og 
utløpsbekken vil bli influert av denne utvidelsen. 
 
Inngrepet vil ha permanente effekter på strandsone/littoralsone i Arsvatnet og 
utløpsbekken til sjøen. Det kan oppstå temporære effekter på fysisk/kjemiske 
forhold i vannet og bekk grunnet partikkelflukt. 
 
Det er ustabile masser i bunnen av Arsvatnet som må skiftes ut. Det må derfor 
påregnes skade på flora og fauna som er i denne sonen. 
 
Forslag til avbøtende tiltak for naturmiljø 
Dagens fisketrapp ved Arsvatnet fungerer ikke. Dette er observert ved flere 
befaringer i området. Naturmangfoldet vurderes derfor som negativt påvirket. 
Det planlegges tiltak for å ivareta fiskevandring mellom sjøen og Arsvatnet. Dette 
forholdet vurderes som relativt komplisert, fordi Arsbekken er grunn i hele sin 
lengde, går over svaberg og er uten konstant vannføring. Bekken er utsatt for 
uttørking og vil være problematisk å forsere for laksefisk bortsett fra på relativt høy 
vannføring. Den har lav verdi som leveområde for akvatiske organismer. Det er 
vanskelig å sikre konstant vannføring i Arsbekken, da en kan risikere uttapping av 
Arsvatnet. Vanntilførselen til Arsvatnet er ikke kartlagt. 
 
I tillegg vurderes det at laksefisk er vàr for å vandre gjennom rør over en viss 
lengde. I dette tilfellet vil de måtte krysse et veganlegg som er mer enn 40 meter 
bredt. Det kan tenkes etablert “hvileplass” i dagslys i områder mellom 
rampekryssene, men det er usikkert om dette vil fungere. I hovedsak legges det opp 
til at dagens løsning med rør under E39 videreføres, i utvidet versjon (dvs. lenger 
og større rør og evt. hvilebasseng). 
 
Den viktigste forutsetningen for å sikre bekkeløpet som vandringsvei for fisk vil 
være å terskle løpet slik at det opprettholdes vannspeil og tilstrekkelig vanndybde 
(fisketrapp). Det anbefales at kulvert lages bred og høy nok til at adkomst og tilsyn 
er mulig. Dette innebærer at dagens betongrør må fjernes. Tiltak/terskel i 
utløpsoset anbefales. To til tre terskler per meter fall anbefales. 
 
Nytt forslag til utforming av bekkedrag og “ventedam” vil derfor kunne medføre 
positive effekter for naturmangfoldet (fiskevandring). Dammen vil muligens også 
kunne gi oppholdssted for fugl. 
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Figur 83 Forslag til landskapsplan viser mulig utforming av rørforbindelse og ventedam 

knyttet til fiskevandring mellom sjøen og Arsvatnet 

Reguleringsplanen legger til rette for etablering av fisketrapp/,dam. Gjennom 
senere planfaser må det vurderes om tiltakene er gjennomførbare ut fra kost,/ 
nyttevurderinger, nye undersøkelser av naturmiljøet, og videre detaljering av 
anbefalte tiltak. 
 
Det anbefales å gjøre biologiske undersøkelser i Arsvatnet før og etter byggetiltak 
for å kunne dokumentere om tiltaket påvirker biologisk mangfold. 
 
Som følge av den nye vegtraseen etableres massefylling i ferskvann langs 
Arsvatnet. Vi forventer partikkelspredning som følge av anleggsarbeid. Det er 
derfor nødvendig å tilrettelegge plass for etablering av et siltgardin under 
anleggsfasen. 
 
Spredning av partikler fra utfyllingsarbeidene skal begrenses så mye som mulig 
med hjelp av siltgardiner. Siltgardinet skal plasseres nærmest mulig til fyllingen. 
Det vises til ytre miljø,plan, som angir anbefalt plassering av siltgardin i Arsvatnet. 
 
Forhold knyttet til naturmiljø som avklares/sikres i senere faser 
Anleggs'/byggefase 

Tiltak for å hindre at forurenset vann fra anleggsarbeid renner ut i Arsvatnet 
• Vegavrenning skal ikke ledes til Arsvatnet. Tunnelvaskevann og prosessvann 

løses i renseanlegg som er planlagt i utfyllingsområde på Arsvågen 
• Det anbefales å gjøre biologiske undersøkelser i Arsvatnet før og etter 

byggetiltak for å kunne dokumentere at tiltak ikke påvirker biologisk 
mangfold. 

 
Tiltak for å minimere partikkelflukt til Arsvatnet under anleggsarbeidet 
• Siltgardin 

N 
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Dersom vannforsyning fra Arsvatnet er aktuelt, må det dokumenteres at 
vannbalanse ikke påvirkes negativt. Tillatelse fra fylkesmannen og NVE må 
innhentes dersom vann fra Arsvatnet skal brukes som prosessvann i 
tunnelanleggsfasen. 
 
Driftsfase 

• Kontroller av fiskevandring, vannføring og vannkvalitet 
• Fjerning av søppel fra veg 
• Etablering av stedegen vegetasjon på fyllingen mot Arsvatnet 
• Siden vannmengden er liten og renner til sjø, er det ikke behov for spesielle 

tiltak for overvannshåndtering i dagsoner 

9.5.4 Naturressurser 
Reguleringsplanen/veganlegget på Arsvågen vurderes ikke å påvirke 
naturressurser. Påviste skjellsandforekomster ligger utenfor planområdet. 

9.5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er gjennomført prøvestikking på Arsvågen. Forholdet til kulturminner anses 
derfor ivaretatt. 

9.5.6 Landbruk 
Reguleringsplanen på Arsvågen vil medføre at ca 16 daa utmark og 16 daa dyrket 
mark beslaglegges permanent. 

9.5.7 Støy 
Det er utarbeidet støyrapport og støykart knyttet til dagsonereguleringen på 
Arsvågen. Støyrapporten viser at “en bolig (gnr 16/4) rett vest for 

tunnelmunningen vil få lydnivå over grenseverdien for gul støysone på uteplass. 

Det må vurderes lokale tiltak for denne boligen. ”. 
 
KU anbefaler at det gjennom reguleringsbestemmelsene stilles støykrav i 
anleggsperioden i tråd med T,1442. Dette framkommer også i 
reguleringsbestemmelsene til planen. 

9.5.8 Trafikksikkerhet og trafikale forhold 
Regulert løsning vil medføre lav ulykkesrisiko og god trafikkavvikling. I 
anleggsperioden er det regulert nok plass til at det blir få konfliktpunkter mellom 
anleggstrafikk og ordinær trafikk. Løsningene innenfor planområdet vil totalt sett 
gi gode trafikale forhold, både i forhold til avvikling og trafikksikkerhet, for 
trafikken på E39 i normalsituasjonen. Løsningen gir også gode forhold for 
tilknytningene til Arsvegen og mot ferjeleiet. 
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9.5.9 ROS 
Det vises til ROS,analyse. For Arsvågen anbefales det vurdert tiltak, dersom det 
finnes kostnadseffektive tiltak som reduserer risikoen, for følgende hendelser: 

1 Manglende tilgjengelighet til strandsone som følge av ny rampe 

2 Trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" vegstandard 

3 Støyplager fra tunnelportalen for beboere nær portalen 

4 Trafikkulykke med anleggstrafikk og ordinær trafikk 

5 Skade på flora og fauna i/ved Arsvatnet som følge av fjerning av ustabil grunn 
og bygging av vegfylling 

 
Følgende er gjort for å følge opp punktene nevnt ovenfor: 

1 Fyllinger som slår ned i strandsonen er slakket noe ut for å gjøre områdene 
framkommelige. 

2 I reguleringsplanen er det regulert lang nok strekning til at vi får en god 
overgang mellom ny og eksisterende vegstandard.  

3 Støyberegninger viser at det vil bare være en bolig som er på grensen til at 
støytiltak vil bli vurdert. Der kan det være aktuelt med lokale tiltak i samråd 
med grunneier. Dette blir gjennomført på byggeplanstadiet. 

4 I anleggsperioden er det regulert nok plass til at det blir få konfliktpunkter 
mellom anleggstrafikk og ordinær trafikk. 

5 Det er ustabile masser i bunnen av Arsvatnet som må skiftes ut. Det må derfor 
påregnes skade på flora og fauna som er i denne sonen. 

9.5.10 Grunnerverv 
Det er ikke nødvendig å innløse bygg for å realisere reguleringsplanen, men det er 
behov for innløsning av arealer, både midlertidige (bl.a. anleggs, og riggområder) 
og permanente (veganlegg, skråningsutslag m.m.). Reguleringsplanen på Arsvågen 
vil medføre at ca 16daa utmark og 16 daa dyrket mark beslaglegges permanent, og 
44 daa beslaglegges midlertidig. 

9.5.11 Forholdet til naturmangfoldloven 
Naturmangfoldloven trådte i kraft i 2009. Dette var etter at konsekvensutredningen 
for E39 Rogfast var ferdigstilt. Rapport for naturmiljø knyttet til 
konsekvensutredningen er datert juni 2007. 
 
Det vises til KU temarapport naturmiljø, der mangfoldet av naturtyper, 
økosystemer og arter er definert som ivaretatt i dette prosjektet. Det vurderes at 
forholdene rundt Arsvatnet og Arsbekken er de eneste aktuelle forholdene knyttet 
til naturmiljø på Arsvågen. Det vurderes spesielle tiltak for å ivareta evt. 
fiskevandring fra sjøen til Arsvatnet. 
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Figur 84 Område der det er registrert naturbeitemark ' frisk fattigeng ved Arsvegen/ Arsvatnet 

iht. Naturbase 

§§ 8,12 i naturmangfoldloven omfatter kunnskapsgrunnlaget (beslutninger skal 
bygge på vitenskapelig kunnskap og generasjoners erfaring så langt det er rimelig), 
føre var,prinsippet (det skal tas sikte på å unngå skade på naturmangfoldet), 
økosystemtilnærming og vurdering av samlet belastning av økosystemet, at 
kostnadene ved tiltak for å begrense evt. miljøforringelse skal bæres av 
tiltakshaver, og at det skal vurderes driftsmetoder, teknikk og lokalisering for å 
sikre de samfunnsmessige beste resultatene for nåværende og framtidig bruk av 
naturmiljøet. 
 
Prosjektet har fram til reguleringsplan bygget beslutninger på materiale fra 
• Konsekvensutredning for E39 Rogfast 
• Registreringer i Naturbase 
• Registreringer i Artsdatabanken 
• Befaringer (ikke feltundersøkelser) 
 
Det vurderes at det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i reguleringssaken, jfr. 
naturmangfoldloven. Det vises for øvrig til forslag til avbøtende tiltak i kapittel 
10.5.3. 

9.5.12  Forholdet til gjeldende arealplaner 
Planforslaget vurderes ikke å påvirke gjeldende reguleringsplan for ferjeleiet. Nytt 
veganlegg for E39 må ses i sammenheng med midlertidig drift av, og på sikt 
avviklingen av, ferjeleiet. Dette forholdet anses best løst i byggeplan og senere 
faseplaner for trafikkavvikling i området. Det er mulig forholdene rundt det 
eksisterende ferjeleiet også blir behandlet i områdeplan for utfyllingsområdet i 
Arsvågen. Plassering av portal og veganlegg vurderes å være i tråd med gjeldende 
kommunedelplan og konsekvensutredning. 
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10 Detaljregulering for veg i dagen på 
Knarholmen 

10.1 Generelt 
Reguleringsplanen på Knarholmen omfatter utbedring og omarbeiding av 
eksisterende kryssområde på E39, som i dag er et T,kryss med kanalisering (kun 
oppmaling i vegbanen). Planområdet omfatter en strekning på ca 1.450 meter, og 
legger til rette for nye av, og påkjøringsramper i nord, og sørgående kjøreretninger, 
midtdeler på strekningen, rundkjøring på lokalvegnettet på østsiden av E39, og 
skjermingstiltak i form av støyvoll mot eksisterende boligbebyggelse på østsiden 
av E39. I kryssområdet planlegges det tilrettelegging for bussbetjening både for 
fjernbuss og lokalbuss. Det er planlagt innfartsparkering knyttet til busslommene. 

 

Figur 85 Oversikt over Rogfast'prosjektet. Planområdet som inngår på Knarholmen markert 

med svart tekst og boks 

N 
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Kryssområdet på Knarholmen var ikke en del av KDP og KU for E39 Rogfast. Det 
er allikevel vurdert at tiltaket ikke utløser krav om ny konsekvensutredning. Dette 
skyldes at: 

• Tiltaket faller ikke inn under vedlegg I eller II i forskrift om 
konsekvensutredning 

• Nødvendige arealinngrep, eller tiltaket i seg selv, vurderes ikke å gi vesentlige 
negative virkninger for miljø og samfunn 

• Tiltaket innebærer en ombygging/utbedring av eksisterende vegkryss, som bl.a. 
innebærer 
• Bedrede trafikksikkerhetsmessige forhold (planskilt kryss, midtdeler m.m.) 
• Bedrede kollektivfasiliteter, inkl. tilhørende innfartsparkering 
• Støyskjermingstiltak 

 
Bokn kommune har gjennom brev datert 26.06.12 besvart brev fra Statens 
vegvesen, datert 07.06.12, og støttet synspunktet om at tiltaket ikke krever 
konsekvensutredning. I foreliggende planbeskrivelse er det gjennomført en 
beskrivelse av konsekvenser. 

10.2 Beskrivelse av planområdet og eksisterende 
forhold 

10.2.1 Landskapsbilde 
Parsellen starter i sør omtrent ved Kodlefjellet, som går opp til ca 100 m.o.h. Dette 
ligger på vestsiden av E39. Nord for Kodlefjellet ligger Linefjellet, som går opp til 
ca samme høyde. Søndre del av parsellen ligger i nedre kant av disse fjellene, og 
det er fjell i dagen og spredt skog fra vegen og opp mot fjellene. Dagens T,kryss 
med avkjøring til fv. 890 Føresvikvegen ligger i underkant av Linefjellet. På 
østsiden av E39 består områdene i sør av myr og skogsområder, og skogkledde 
koller i et terreng som heller nedover mot Knarholmen og sjøen. 
 
Nord for kryssområdet fortsetter det med skogkledde koller på vestsiden, og bolig, 
og næringsområde på østsiden av vegen. Boligene er lite synlige fra E39. Dagens 
E39 med kryss og sideveger er innpasset i dette landskapet. Området inngår ikke i 
kategorien "vakre landskap i Rogaland", jfr. www.temakart,rogaland.no 

10.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Det er ikke registrert regionale friluftsområder ved Knarholmen i Fylkesdelplan for 
friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK), eller i DNs naturbase. Det er 
heller ikke registrert idretts, eller andre nærmiljøanlegg ved Knarholmen i FINK. 

10.2.3 Naturmiljø 
Det er ikke registrert områder knyttet til naturvern ved Knarholmen i Fylkesdelplan 
for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK). Det finnes ingen 
registreringer av prioriterte naturtyper eller rødlistearter i eller i umiddelbar nærhet 
av planområdet iht. Naturbase, Artsdatabanken eller http://www.temakart,
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rogaland.no. Gjennom arbeidet med ROS,analysen har Bokn kommune anført at 
det er skiltet med hjortefare gjennom hele området, men at det ikke er påvist noe 
spesielt sted for kryssing av vegen. 

10.2.4 Naturressurser 
Områdene langs traseen er hovedsakelig disponert som LNF,områder. Et område 
like utenfor nordre deler av parsellen er i følge http://www.temakart,rogaland.no 
disponert som kjerneområde landbruk i FDP Haugalandet. Dette området framstår 
som sparsommelig skogkledd areal, som de øvrige arealene på vestsiden av E39. 

10.2.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet i følge 
http://www.temakart,rogaland.no. 

10.2.6 Trafikale forhold 
Dagens kryssområde er utformet som et T,kryss med kanalisering, og oppmerking 
med maling (dvs. ikke kantsteinsatt kanalisering). Dagens kryss har ensidig 
tilknytning fra vestsiden av E39, noe som innebærer kryssing av E39 sørfra ved 
avkjøring til lokalvegnettet, og tilsvarende ved påkjøring fra lokalvegnettet til E39 i 
nordgående retning. Fartsgrensen for E39 i området er 80 km/t. Kryssløsningen 
fungerer med dagens trafikkmengder, men må forventes å gi redusert 
trafikksikkerhet med de trafikkmengdene som Rogfast vil medføre etter 
bompengeperioden. 

 

 

Figur 86 Dagens kryssområde sett fra busslomme nordøst for T'kryss 
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10.3 Vurderte løsninger for veg og kryssutforming 
I innledende arbeider med reguleringsplanen ble det vurdert alternative løsninger 
for kryssutformingen. Alle alternativene forutsatte å benytte eksisterende E39 med 
utvidelse mot øst og kryssing av E39 under eksisterende bro (Havnavegens trase). 
Forskjellene var stort sett knyttet til utforming av av, og påkjøringsrampene øst for 
E39 og deres kryss med Havnavegen. Valget falt på reguleringsforslaget fordi det 
ga minst omveger for lokaltrafikken. 

10.4 Beskrivelse av planforslaget 

10.4.1 Generelt 
Reguleringsplanen for veg i dagen på Knarholmen har plannummer 11452012004, 
og omfattes av plankartene R401 og R402. Reguleringsforslaget starter ca 750 sør 
for dagens bro/kulvert i Havnavegen, og ender ca 700 meter nord for denne. 

 

 

Figur 87 Utsnitt av O'tegning (landskapsplan) for kryssområdet på Knarholmen 

Forslaget til reguleringsplan inneholder i all hovedsak formål innenfor kategorien 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur iht. pbl 2008.  Dette omfatter 
reguleringsformålene veg, fortau, kollektivanlegg, annen veggrunn ' grøntareal og 
annen veggrunn ' tekniske anlegg. 
 
I tillegg inneholder planforslaget arealer som foreslås regulert til 
bestemmelsesområde ' anlegg' og riggområde. Dette omfatter bl.a. midlertidige og 
permanente arealer som skal erverves ifbm. etableringen av anlegget. 
Skråningsutslagene er ikke innbefattet i disse arealene (disse ligger innenfor annen 

veggrunn ' grøntareal). Planforslaget omfatter veganlegg for E39 i ca 1.450 meters 
lengde. I tillegg kommer sideveger. 
 
Like nord for næringsområdet på Knarholmen er det vedtatt reguleringsplan for 
boligfelt og støyskjermingstiltak langs E39. Planforslaget på Knarholmen tangerer 
støyskjermen i gjeldende reguleringsplan, slik at denne blir sammenhengende mot 
boligområdet. 

N 
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10.4.2 Dimensjonering av veg 
Standarden for E39 som er lagt til grunn for reguleringsplanen, er to felts hovedveg 
med midtdeler dimensjonert for 90 km/t, S5,veg. Normalprofiler for vegene i 
planområdet er vist på tegningene F401,F404. Normalløsning for S5,veg er vist i 
figuren nedenfor. 

 

 

Figur 88 S5'veg er tofelts veg med midtdeler. Standarden foreslås benyttet for E39. I 

kryssområdet utvides profilet med fartsendringsfelt som hver er 3,5 meter brede 

Som følge av valg av S5,veg som standard, forutsettes det at kryss utformes som et 
toplanskryss, der det legges til rette for nye av, og påkjøringsramper både i nord, 
og sørgående kjøreretning. På vestsiden av E39 er det planlagt ny rundkjøring, der 
avkjøringsrampe fra nordgående kjøreretning, påkjøringsrampe til nordgående 
kjøreretning og lokalvegnettet, knyttes sammen. I rundkjøringen er det planlagt en 
femte vegarm som kan gi tilknytning mot framtidig næringsområde på 
Knarholmen. 
 
For fv. 890 Føresvikvegen vil en årlig økning i trafikk på to prosent gi en ÅDT i 
2040 på ca 1.400. Fartsgrensen på vegen er i dag 80 km/t, og dette gir en standard 
på vegen til dimensjoneringsklasse Sa3. For lokalveg mot øst (Havnavegen) er det 
ikke oppgitt antall kjøretøy per døgn, men det forutsettes at den blir under 1.500. 
Fartsgrensen her er 50 km/t. Vegstandard vurderes til å bli Sa1 med fortau på den 
ene siden for lettere tilgjengelighet til og fra bussholdeplass langs veg. Begge 
lokalvegene tilpasses eksisterende forhold så langt det lar seg gjøre både 
horisontalt og vertikalt. Ny lokalveg til næringsområdet utformes etter standard for 
A2,veg i HB 017.  

10.4.3 Vegsystemet og trafikale forhold 
Vegen tilpasses eksisterende veg både horisontalt og vertikalt. Utvidelse av 
eksisterende bro skjer mot øst, for å unngå senkning av Havnavegen og for å 
opprettholde fri høyde. Utvidelse av E39 vil generelt legges mot øst, da det estetisk 
vurderes som en bedre løsning med større fyllinger enn fjellskjæringer. Store 
fjellskjæringer gir også større vedlikeholdskostnader i forhold til nedfall stein og is. 
Det er heller ikke ønskelig å gjøre utvidelser på begge sider av vegen, da det gir 
ekstra kostnader og vanskeliggjør trafikkavviklingen i anleggsperioden. Det 
reguleres også inn veggrøft i samsvar med gjeldende normaler. Plasseringen av 
vegkrysset er styrt av dagens kryss og undergang. 
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Figur 89 Øverst: Illustrasjonen gir en oversikt over planforslaget sett fra luften, mot nord. 

Nederst: Illustrasjon av kryssområdet sett i samme retning som illustrasjonen 

ovenfor. 

På vestsiden er krysset mest mulig tilpasset eksisterende veg for å unngå skjæring i 
steinur. Fra sørgående retning er det lagt inn ny avkjøringsrampe som erstatning for 
dagens T,kryss. Denne rampen kobles sammen med fv. 890 Føresvikvegen. 
Tilsvarende er det lagt inn ny påkjøringsrampe fra fv. 890 Føresvikvegen til 
sørgående kjøreretning på E39. Havnavegen gis tilkobling der av, og 
påkjøringsrampene møter fv. 890 Føresvikvegen, i et vanlig T,kryss. 
 
Fra avkjøringsrampen på vestsiden legges det inn egen veg for buss. Tilsvarende 
tilpasses løsning for buss også på østsiden, både i avkjøringsrampen (før 
rundkjøringen) og i påkjøringsrampen (etter rundkjøringen). Busslommen ved 
påkjøringsrampen på østsiden er foreslått regulert inn for å gi holdeplass for evt. 
lokalbuss fra Føresvik eller Knarholmen på veg nordover. Figuren nedenfor viser 
plasseringen av busslommene. 
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Figur 90 Utsnitt av O'tegningene viser planlagte busslommer, parkeringsplass, fortau og 

rampeutforminger i kryssområdet. Busslommene er markert med lilla pil 

På østsiden av E39 legges det inn avkjøringsrampe i nordgående retning, som leder 
ned til ny rundkjøring med Havnavegen. Rundkjøring er 40 meter i ytre diameter 
for å gi plass til fem armer med tilfredsstillende svingradier. Rundkjøringen gir 
tilkobling til Havnavegen i eksisterende kulvert under E39, som gir kobling til fv. 
890 Føresvikvegen og påkjøringsrampe i sørlig retning, til framtidig 
næringsområde i sørøst, til eksisterende næringsområde og boligområde på 
Knarholmen i øst, og til påkjøringsrampe i nordlig retning. 
 
Det legges opp til én avkjørselssanering i søndre del av parsellen, på vestsiden av 
E39. Foruten omarbeiding av dagens T,kryss på vestsiden og etablering av nye 
ramper til/fra E39 på østsiden, planlegges det ikke endringer i 
avkjørselsforholdene. Det er planlagt fortau fra Hamnavegen til området for 
innfartsparkering til alle tre busslommene. 

10.5 Konsekvenser av planforslaget 

10.5.1 Landskapsbilde 
I vurderingene knyttet til utformingen av kryssområdet har hovedhensikten vært å 
unngå inngrep i eksisterende skrent nordvest for bro/kulvert. For øvrig legges 
resten av kryssområdene på eller innenfor arealer som i hovedsak allerede må anses 
som disponert til vegformål. 
 
Krysset legges godt tilpasset terrenget mellom koller i landskapet. Vegens 
sideterreng bygges opp med grønne støyvoller mot boligområdet øst for vegen. 
Støyvollen legges gjennom et skogområde og det er ikke utsikt til skjærgården. 
Vollen medfører dermed ikke forringelse av utsikt i denne strekningen. Det 
vurderes at tiltaket får liten konsekvens for landskapsbildet totalt sett. 
 

N 
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Figur 91 Illustrasjon av planforslaget sett sørover. Arsvågen i bakgrunnen. 

10.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Det vurderes at planforslaget ikke berører friluftsliv. Etablering av støyvoll ved 
boligene i Alvestadkroken vurderes å gi stor forbedring i støybildet, og vil dermed 
bidra til forbedret nærmiljø. 

10.5.3 Naturmiljø 
Forslaget innebærer utbedring av eksisterende kryss og vil ha liten konsekvens for 
naturmiljøet. Det er ikke registrert områder knyttet til naturvern ved Knarholmen i 
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK). Det finnes 
ingen registreringer av prioriterte naturtyper eller rødlistearter i eller umiddelbar 
nærhet av planområdet. Det er ikke registrert forekomster i Naturbase, på 
www.temakart,rogaland.no, eller på www.seaopop.no, i eller i nærheten av 
planområdet. 
 
Kryssende hjortedyr kan muligens bli et større problem (enn i dagens situasjon) når 
vegen får midtdeler. Avbøtende tiltak for å ivareta vilt kan derfor være oppsetting 
av viltgjerder innen areal regulert til annen veggrunn. I byggeplanfasen må det 
vurderes på nytt om det er mulighet for å samle kryssingen til ett punkt. 
 
Myrområdene på østsiden av dagens E39 berøres ikke av den nye rundkjøringen. 
Størrelsen på rundkjøringen er dimensjonert av gjeldende vegnormaler, og det 
anses ikke aktuelt med annen utforming eller størrelse. Det kan tenkes at 
myrområdene blir berørt av støyvollen på østsiden av E39 slik planen legger til 
rette for, men det er usikkert om denne skal realiseres. Det vurderes allikevel ikke 
som et problem om noe myrområder berøres. Overvann fra vegområdet forutsettes 
å føres til sjø via de samme vannveger som fra eksisterende veg, og resipienten 
regnes ikke som sårbar. I fall deler av overvannet kan ta veger mot mindre, sårbare 
resipienter, skal dette overvannet avskjæres og føres til en god resipient, eller det 
må anlegges sedimentasjonsbasseng. Et slikt basseng vurderes i byggeplanfasen og 
kan legges i områder som er foreslått regulert til annen veggrunn , grøntareal øst 
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for E39, ved rundkjøringen. Reguleringsbestemmelsene gir åpning for en slik 
utnyttelse av området. I forbindelse med pågående rullering av kommuneplanen, 
vil kommunen foreslå deler av myrområdene som utbyggingsformål. 
 
Forhold knyttet til naturmiljø som avklares/sikres i senere faser 
Byggeplanfase 

• Det skal utarbeides planer for vegetasjonsetablering med sikte på å reetablere 
grønne sidearealer i veganlegget 

• Vurdere behov for viltkryssing 
 
Anleggsfase 

• Riggområder skal tilbakeføres slik at de blir tilnærmet lik dagens situasjon. 
Avtaking av toppmasser for ranking og bevaring av toppjord utføres der dette 
er mulig. Før planering av riggområder legges duk på eksisterende terreng slik 
at tilførte masser kan fjernes etter at anlegget er avsluttet 

• Støyskjermingstiltak utformes som grønne voller 
• Vurdere hvordan inngrep i myrområder kan minimeres 
• Sikre at forurenset vann i forbindelse med anleggsarbeider ikke renner ut i 

myrområder, evt. å etablere sedimentasjonsbasseng for rensing av vegvann. 

10.5.4  Naturressurser 
Det vurderes at planforslaget ikke berører naturressurser. 

10.5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det er ikke registrert kulturminner i planområdet. 

10.5.6 Landbruk 
Reguleringsplanen på Knarholmen medfører permanent innløsning av 59 daa 
utmark. Dyrket mark berøres ikke som følge av planforslaget. 

10.5.7 Støy 
Det er utarbeidet støyrapport og støykart knyttet til reguleringsplanen på 
Knarholmen. Støyrapporten konkluderer med at: 

• Det anbefales å lage en voll langs østsiden av ny E39 Knarholmen nord for 
krysset som har høyde minst en meter over senterlinje veg 

• Det vurderes å lage en voll langs østsiden av ny E39 Knarholmen sør for 
krysset med tanke på framtidig arealbruk 

• Det er ikke nødvendig med lokale tiltak for boliger/hytter dersom voll bygges 
nord for krysset 

Mot øst legges det opp til voll med høyde inntil tre meter, bygget opp med 
overskuddsmasse fra tunnelene, fra parsellstart i sør fram til rundkjøring med 
Havnavegen, og deretter fra nevnte rundkjøring og videre nordover. Vollen vil gi 
støyskjerming mot arealene øst for E39. Iht. reguleringsbestemmelsene skal det 
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innenfor parsell E39 på Knarholmen vurderes om regulert støyvoll på østsiden av 
E39 kan reduseres til 2,0 meter over tilstøtende vegnivå for E39. 

10.5.8 Trafikale forhold 
Reguleringsforslaget legger til rette for utbedring av dagens kryssituasjon og 
trafikale forhold. Dagens kryss har ensidig tilknytning fra vestsiden av E39, noe 
som innebærer kryssing av E39 sørfra ved avkjøring til lokalvegnettet, og 
tilsvarende ved påkjøring fra lokalvegnettet til E39 i nordgående retning. 
Fartsgrensen i området er 80 km/t, og selv om kryssområdet er kanalisert (kun 
oppmaling), gir dette relativt utfordrende trafikale forhold. 
 
Det nye krysset vurderes derfor å gi en kraftig oppgradering av trafikksikkerheten i 
området. Det blir mer oversiktlige forhold ift. på, og avkjørende trafikk i begge 
kjøreretninger på E39, gode forhold for bussen langs E39, mulighet for tilkobling 
av eksisterende nærings, og boligområder på Knarholmen, og for eventuelle 
framtidige næringsområder her. På hele strekningen etableres det også 
midtrabatt/midtrekkverk, slik at faren for møteulykker reduseres betydelig. 
Eksisterende kulvert under E39 utvides, og det etableres fortau gjennom den. 
Dermed blir det kobling mot ny busslomme på vestsiden av E39 gjennom 
kulverten. På vestsiden av området legges det også til rette for etablering av 
parkeringsplasser som kan benyttes til innfartsparkering. Reguleringsforslaget 
vurderes å gi gode avviklingskvaliteter for alle kjøreretninger, for 
kollektivtrafikken og for myke trafikanter. 

10.5.9 ROS 
Det vises til ROS,analyse. For Knarholmen anbefales det i ROS,analysen vurdert 
tiltak, dersom det finnes kostnadseffektive tiltak som reduserer risikoen, for 
følgende hendelser: 

• Trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" vegstandard 

Dette er hensyntatt i reguleringsforslaget ved at det er regulert nok plass til 
vegutvidelse til at ny vegstandard kan tilpasses dagens standard innenfor 
reguleringsplanens grenser. 
 
• Fare for viltpåkjørsel 
Viltkryssingen foregår over et større område langs E39. Reguleringsplanen gir 
mulighet for oppsetting av viltgjerder. Dette forholdet bør undersøkes videre i 
byggeplanfasen. 

10.5.10 Grunnerverv 
Det er ikke nødvendig å innløse bygg for å realisere reguleringsplanen, men det er 
behov for innløsning av arealer, både midlertidige (bl.a. anleggs, og riggområder) 
og permanente (veganlegg, skråningsutslag m.m.). For eierforhold knyttet til 
anlegg, og riggområdene vises det til egne temategninger (W,tegninger). 
Planforslaget medfører permanent innløsning av ca 59 daa utmark. Ca 34 daa 
arealer beslaglegges midlertidig. 
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10.5.11 Forholdet til naturmangfoldloven 
Det finnes ingen registreringer for temaet naturmangfold for planområdet i kjente 
offentlige kartdatabaser. 
 
Det vurderes at det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i reguleringssaken, jfr. 
naturmangfoldloven. 

10.5.12 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 
Gjeldende reguleringsplan for næringsområdet på Knarholmen har løsninger for 
E39. Gjeldende reguleringsplan finnes ikke tilgjengelig i digital form. Det er ikke 
gjort større arbeid med å digitalisere gjeldende analog reguleringsplan. Ny 
reguleringsplan vil “legge seg oppå” gjeldende reguleringsplan og overskrive (også 
juridisk) de sammenfallende delene. I all hovedsak omfatter dette allerede regulerte 
trafikkarealer. Planforslaget er også tilpasset vedtatt reguleringsplan for 
Alvestadkroken i nord, slik at det blir sammenheng i støyvoll fra parsellslutt inn 
mot vedtatt reguleringsplan for nevnte område. 

10.5.13 Massehåndtering 
Planforslaget medfører behov for noe sprengning, men betydelige mer oppfylling, 
slik at vi totalt forventer et masseunderskudd på ca 110.000 m³ (tilsvarer om lag 
70.000 m³ fast fjell fra tunnel). Det er imidlertid heftet betydelig usikkerhet til 
tallene, da utført bonitering er begrenset. Det antas at mer omfattende 
grunnundersøkelser vil føre til at vi må forvente økning i masseunderskuddet. 
Velges det på den annen side å redusere høydene på de planlagte vollene, vil 
masseunderskuddet reduseres. Vi forutsetter at masseunderskuddet dekkes opp av 
masser fra tunnelen under Boknafjorden. 

10.5.14 Rekkefølgekrav og kommunalteknisk infrastruktur 
Det knyttes rekkefølgekrav til “avslutningen” av anleggs, og riggområdene, ved at 
terrengbehandling/,bearbeiding skal opparbeides samtidig med veganlegget og skal 
være gjennomført senest ved åpning av veganleggene. Det stilles også 
rekkefølgekrav om at nødvendige støyskjermingstiltak (for Knarholmen,området) 
skal være ferdigstilt senest ved åpning av veganleggene. 
 
I tillegg er det satt krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal igangsettes 
tiltak for å sikre gjennomføringen av støytiltak på den mellomliggende strekningen 
fra reguleringsplanen for kryssområdet på Knarholmen fram til reguleringsplanen 
for kryssområdet på Austre Bokn. Det er også satt som rekkefølgekrav at 
reguleringsplanen på Knarholmen, dvs. selve kryssområdet, skal være ferdigstilt 
senest ved åpningen av E39 Rogfast. 
 
Ut over etablering av nye veganlegg legges det ikke opp til endringer i øvrig 
kommunalteknisk infrastruktur. Det er utarbeidet egne tegninger for drenering, 
VA,ledninger og kabler. Disse viser kun eksisterende forhold. 
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11 Detaljregulering for veg i dagen på 
Austre Bokn 

Prosjektet omfatter detaljregulering for E39 med kryss ved Austre Bokn, Bokn 
kommune. Figuren nedenfor viser delene som inngår i prosjektet E39 Rogfast samt 
at områdene som inngår i denne planen er framhevet. 

11.1 Generelt 
Som en del av vedtaket av kommunedelplanen for E39 Rogfast ble det lagt til 
grunn en utbedring av krysset ved Austre Bokn, dvs. ombygging til toplanskryss. 
Statens vegvesen har valgt å inkludere forbikjøringsfelt nordover i samme 
planforslag. 

 

Figur 92 Oversikt over Rogfast'prosjektet. Planområdet som inngår på Austre Bokn markert 

med svart tekst og boks 

N 
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Kryssområdet på Austre Bokn var ikke en del av KDP og KU for E39 Rogfast. Det 
er allikevel vurdert at tiltaket ikke utløser krav om ny konsekvensutredning. Dette 
skyldes at: 

• Tiltaket faller ikke inn under vedlegg I eller II i forskrift om 
konsekvensutredning 

• Nødvendige arealinngrep, eller tiltaket i seg selv, vurderes ikke å gi vesentlige 
negative virkninger for miljø og samfunn 

• Tiltaket innebærer en ombygging/utbedring av eksisterende vegkryss, som bl.a. 
innebærer 
• Bedrede trafikksikkerhetsmessige forhold (planskilt kryss, midtdeler, 

forbikjøringsfelt m.m.) 
• Bedrede kollektivfasiliteter  
• Støyskjermingstiltak 

Bokn kommune har i brev datert 26.06.12 besvart brev fra Statens vegvesen, datert 
07.06.12, og støttet synspunktet om at tiltaket ikke krever konsekvensutredning. I 
foreliggende planbeskrivelse er det gjennomført en beskrivelse av konsekvenser. 

11.2 Beskrivelse av planområdet og eksisterende 
forhold 

 

Figur 93 Oversiktsfoto Austre Bokn 
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11.2.1 Landskapsbilde 
Kryssområdet ligger like etter broen som går over Boknasundet, like nedenfor 
Vardefjellet. Umiddelbart inntil kryssområdet, i østlig retning, stiger terrenget 
markert opp fra ca 19 m.o.h., som er høyden dagens vegkryss ligger på, til ca 80 
m.o.h. Her er det et markert platå, med en ytterligere skrent og et nytt platå 
ytterligere vest for dette. Det høyeste punktet på "Vardefjell,platået" er 188 m.o.h. 
Terrengformen framkommer av figurene under. 
 

 

Figur 94 Kryssområdet sett ovenfra (kilde: http://www.temakart'rogaland.no/) 

 

Figur 95 Kryssområdet sett fra øyehøyde i bil fra bro over Boknasundet, med fjellskrent i 

forkant og Vardefjellet i bakgrunnen 

N 



142 

 

E39 ROGFAST PLANBESKRIVELSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/03 Areal.
Regulering/RAP_002_E39_Rogfast_planbeskrivelse_Utkast_8_2012.09.14.docx 

På vestsiden av E39 synker terrenget jevnt fra vegen ned mot kote 0 (sjønivå). 
Områdene mellom E39 og sjøen består i sør stort sett av dyrket mark og beite, 
mens det nordover også er noen mindre skogholt. 
 

11.2.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Det er ikke registrert regionale friluftsområder ved planområdet på Austre Bokn i 
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK), eller i DNs 
naturbase. Det er ikke registrert idretts, eller andre nærmiljøanlegg ved 
Knarholmen i FINK. Det er etablert et mindre boligfelt og en campingplass like sør 
for kryssområdet. Det ligger også et bedehus langs dagens fv. 898. 

11.2.3 Naturmiljø 
Det er i planområdet ikke registrert områder knyttet til naturvern i Fylkesdelplan 
for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK). I nordre del av planområdet 
er det iht. Naturbase en registrering av “nasjonalt og regionalt viktig naturtype”, 
som berører store deler av Vardafjellet. Registreringen framkommer ikke av 
http://www.temakart,rogaland.no. Området er iht. Naturbase registrert som 
"BN00082278, Austre Bokn, Vardefjellet", naturtype kystlynghei. Noe sør for 
planområdet, ved Aksdal, finnes en forekomst av rik edellauvskog. 

 

Figur 96 Utsnitt av kart fra Naturbase, som viser naturtype kystlynghei på Vardafjellet og rik 

edellauvskog ved Aksdal 

N 
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I følge SEAPOP er det observert ærfugl, skarv, gråhegre og lomvi i Boknasundet i 
vinterhalvåret. Registreringsdato og omfang framkommer ikke. Observasjonene er 
kartfestet til like utenfor Øvrabø. 

11.2.4 Naturressurser 
Områdene vest for dagens kryssområde benyttes til beite og grasdyrking. 

11.2.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Ved kryssområdet i sør er det registrert fornminne slik det framkommer av kartet 
under. De registrerte kulturminnene ligger ikke innenfor planområdet. 

 

Figur 97 Oversikt over registrerte kulturminner ved kryssområdet på Austre Bokn. Kart fra 

http://www.temakart'rogaland.no 

11.3 Vurderte løsninger for veg og kryssutforming 
I innledende fase av reguleringsarbeidet ble ulik standard og flere løsninger for 
kryssutforming vurdert. Behov for forbikjøringsfelt i stigningen nord for krysset 
ble også vurdert. I disse vurderingene inngikk også forventet levetid for det tiltaket 
som nå reguleres. 

N 
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Selv om dagens E39 fra broen og gjennom kryssområdet har lav geometrisk 
standard, er det konkludert med at reguleringsplanen må utformes med tanke på at 
veganlegget får betydelig levetid. Vurderte løsninger som å opprettholde dagens 
kryssløsning med utbedringer, eller toplanskryss med vikeplikt for påkjørende 
trafikk, ble derfor forkastet. Det ble også vurdert som viktig for både 
trafikksikkerhet og framkommelighet at det reguleres inn plass for forbikjøringsfelt 
i stigningen. 
 
I innledende fase ble det også vurdert om utvidelsen av E39 burde skje innover i 
fjellskjæring eller utover på fylling. I sammenligningen av disse løsningene ble det 
konkludert med at man i hovedsak burde legge vegutvidelsen på utsiden – som 
fylling. Utslagsgivende for valget var hensynet til estetikk, massebalanse og 
anleggskostnad, men også andre hensyn, bl.a. hensynet til vedlikehold pekte i 
samme retning. Valget ble gjort selv om det medfører at ca.1,0 daa dyrka mark og 
ca. 6,0 daa beite blir liggende under fyllingen. 
 
Ulike løsninger for tilknytning av sidevegene og føring av sidevegene forbi 
kryssområdet er sammenlignet. Også løsning for føringen av sidevegene i kulvert 
under E39 er vurdert. I sammenligningene er bl.a. trafikksikkerhet, estetikk, 
arealbruk, anleggskostnader og trafikkavvikling for alle kategorier vurdert. Under 
forutsetning av at det tiltaket som reguleres nå må forventes å fungere i mange år, 
kom man fram til reguleringsforslaget som nå fremmes. 

11.4 Beskrivelse av planforslaget 

11.4.1 Generelt 
Reguleringsplanen for veg i dagen på Austre Bokn har plannummer 11452012005, 
og omfattes av plankartene R501, R502 og R503. Reguleringsforslaget starter ca 
100 meter nordøst for broen over Boknasundet, og slutter ca 50 meter sør for 
Håklepp,tunnelen. Dette utgjør totalt ca 1.700 meter langs E39. Strekningen vises i 
sin helhet på figuren nedenfor. 

 

Figur 98 Landskapsplan for hele parsellen 

Ved dagens kryss med lokalvegene fv. 897 og fv. 898) er det planlagt nytt 
toplanskryss. Illustrasjon av kryssutformingen fremgår av figuren nedenfor. 

N 
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Figur 99 Illustrasjon av kryssområdet på Austre Bokn. Øverst: Utsnitt av O'tegning 

(landskapsplan). I midten: Utsnitt av 3d'modell sett fra broen. Nederst utsnitt av 3d'

modell fra fugleperspektiv. . 

N 
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Forslaget til reguleringsplan inneholder i all hovedsak formål innenfor kategorien 
samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur iht. pbl 2008.  Dette omfatter 
reguleringsformålene kjøreveg, fortau, kollektivanlegg, annen veggrunn ' 

grøntareal og annen veggrunn ' tekniske anlegg. Sistnevnte omfatter skråninger, 
fyllinger, midtrabatter, trafikkøyer osv. 
 
I tillegg inneholder planforslaget arealer som foreslås regulert til 
bestemmelsesområde ' anlegg' og riggområde. Dette omfatter bl.a. midlertidige og 
permanente arealer som benyttes ved etableringen av anlegget. Skråningsutslagene 
er ikke innbefattet i disse arealene (disse ligger innenfor annen veggrunn ' 

grøntareal). Det er også regulert et fareområde (annen fare) like nord for krysset 
(ca pr 725), der Kårstø,ledningen krysser under E39. 

11.4.2 Dimensjonering av vegsystemet 
Standarden for E39 som er lagt til grunn for reguleringsplanen, er to felts hovedveg 
med midtdeler dimensjonert for 90 km/t, S5,veg. Normalprofiler for vegene i 
planområdet er vist på tegningene F501 og F511. Normalløsning for S5,veg er vist 
i figuren nedenfor. 

 

 

Figur 100 S5'veg er tofeltsveg med midtdeler. Standarden foreslås benyttet for E39 

 

Figur 101 Normalprofil for S5'veg med forbikjøringsfelt i en retning. I kryssområdet utvides 

profilet med fartsendringsfelt som hver er 3,5 meter brede 

Som følge av valg av S5,veg som standard, forutsettes det at krysset utformes som 
et toplanskryss, der det legges til rette for nye av, og påkjøringsramper både i nord, 
og sørgående kjøreretning.  

11.4.3 Vegsystem og trafikale forhold 
Reguleringsforslaget starter like etter broen over Boknasundet, og ender ved 
Øvrabø i nord, like før Håklepptunnelen. I hovedsak beholdes dagens kryss fra E39 
mot sørøst, men det legges inn et noe lengre retardasjonsfelt enn i dag. Nordover 
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legges det opp til etablering av nytt akselerasjons, og forbikjøringsfelt. Dette 
strekker seg over ca 1.150 meters lengde. 
 
I sørgående kjøreretning legges det opp til avkjøringsrampe som starter i profil ca 
700 meter, dvs. ca 800 meter fra broen. Denne føres ned på nivå med dagens fv. 
898 Krovegen og går sammen med denne inn mot eksisterende kulvert under E39. 
Dagens fv. 898 legges som følge av ny rampe noe om og lenger mot vest, og gis 
underordnet tilknytning til rampen ca 100 meter sør for bedehuset. 
 
Fra fv. 898 Krovegen etableres det også “hank” med ny påkjøringsrampe til 
sørgående kjørefelt. Påkjøringsrampen “snor seg” rundt eksisterende bedehus, og 
ender like før dagens kulvert under E39. 
 
Eksisterende kulvert forlenges. Det er 5,0 meter etablert bredde her, og ved ny 
opparbeidelse legges det til rette for ett kjørefelt med 3,5 meter bredde, og fortau 
med 1,5 meter bredde. Dette fortauet bidrar til å knytte arealer sør for kulverten 
med busslommen som må reetableres noe lenger nord pga. påkjøringsrampen. 
Løsningen innebærer også at det reguleres 2,0 meter bredt fortau fra kulverten og 
fram til den flyttede busslommen, langs påkjøringsrampen. Det er også aktuelt å 
etablere en “snarveg” i form av tråkk noe lenger sør, opp til den flyttede 
busslommen. Med etablering av fortau gjennom kulverten gir dette også 
tilknytning til gang,/sykkelveg som går på broen over Boknasundet. 
 
På østsiden av E39 legges det til rette for nytt fortau langs av,/påkjøringsrampe 
fram til busslomme, som også her må flyttes pga. nye rampeløsninger. Bussen 
forutsettes her å benytte deler av retardasjonsfeltet og så kjøre i egen bussveg til 
busslommen ved kryssing av nordgående påkjøringsrampe. Tilsvarende løsning er 
planlagt på vestsiden av E39. Det vises til figuren nedenfor. 

 

Figur 102 Utsnitt fra O'tegning. Det er planlagt egne bussveger fra avkjøringsrampe til 

påkjøringsrampe på begge sider av E39 for betjening av hver sin kjøreretning 

(markert med rød ring) 

I søndre del av planområdet reguleres det en avkjørsel som må anses som privat. 
Tilsvarende reguleres det ytterligere tre landbruksavkjørsler nordover, to på 

N 
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østsiden og en på vestsiden av E39. Dette innebærer ingen nye etableringer, men en 
stadfestelse av allerede eksisterende forhold. 

11.5 Konsekvenser av planforslaget 

11.5.1 Landskapsbilde 
Anlegget omfatter kryssutvidelse på eksisterende beiteareal ved Austre Bokn. 
Vegkrysset med forbindelser mellom lokalveg og E39 er arealkrevende. Anlegget 
er plassert slik at rampene legger seg i skråningen ned mot strandlinjen og slik at 
de langsgående landskapsformene beholdes. Veganlegget tilpasses eksisterende 
vegprofil over broen. Nye gresskledde vegskråninger vil gjenskape det grønne 
uttrykket og vil kunne fungere som beite også etter at veganlegget er ferdig. 
 
Vegføringen følger eksisterende veg nordover mot tunnel i nord (Håklepp). Vegen 
innordner seg landskapet med beliggenhet ved foten av åsryggen. Breddeutvidelse 
av vegen medfører nye fyllinger på utsiden av vegen. Fyllingene vil reetableres 
med grasbakke og landskapsrommet vil på sikt igjen framstå tilnærmet likt dagens 
veganlegg. 
 
Veganlegget vil omfatte støyskjermingstiltak for bebyggelsen og campingområdet 
sør for broen. Støyskjermen vil gi redusert støy for bebyggelsen uten at skjermen 
forringer utsikten i vesentlig grad sett fra bebyggelsen. 

 

Figur 103 Utsnitt av landskapsplan. Foreslått plassering av støyskjerm langs sørøstsiden av 

E39, mellom kjøreveg og gang/sykkelveg, er vist som en «sort bård» 

11.5.2 Nærmiljø og friluftsliv 
Veganlegget vil medføre forbedrede fotgjengerløsninger i kryssområdet mellom 
boligområdet og bussholdeplassene. Det vises til utsnitt av landskapsplan i 
avsnittet over. For øvrig vurderes det at planforslaget ikke får negative 
konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv. Kryssutbedringen medfører støytiltak i 
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form av støyskjerm på broen fram mot avkjøringsrampen og rekkverk/lav skjerm i 
nordre deler av planforslaget. 

11.5.3 Naturmiljø 
Forslaget innebærer utbedring av eksisterende kryss og vil ha liten konsekvens for 
naturmiljøet. Det er ikke registrert områder knyttet til naturvern ved Austre Bokn i 
Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK). I nordre del av 
planområdet er det iht. Naturbase en registrering av “nasjonalt og regionalt viktig 
naturtype”, som berører store deler av Vardafjellet. Registreringen framkommer 
ikke av http://www.temakart,rogaland.no. Området er iht. Naturbase registrert som 
"BN00082278, Austre Bokn, Vardefjellet", naturtype kystlynghei. Planforslaget 
vurderes ikke å påvirke denne lokaliteten, da det i nordre del av parsellen ikke 
gjøres inngrep vestover mot registrert naturtype. 

 

Figur 104 Utsnitt av registrert naturtype kystlynghei på Vardafjellet sett ift. E39 

Planforslaget kommer ikke i berøring med registrert edellauvskog sør for 
eksisterende kryssområde. Det vurderes at tiltaket heller ikke påvirker registrert 
fugleliv i Boknasundet. Det er ingen prioriterte arter registrert i Naturbase eller på 
www.temakart,rogaland.no i området. 
 
Det vurderes at det ikke er sårbare resipienter i området. Det legges til grunn at 
eksisterende vannveger benyttes også etter at anlegget er etablert, dvs. at overvann 
og vegvann ledes naturlig til eksisterende bekkedrag uten tiltak. Det er ikke krav 
om spesielle rensetiltak iht. gjeldende håndbøker pga. moderat trafikkmengde. Det 
vurderes at Boknasundet er en svært stor resipient som takler å ta imot avrenning 
fra planområdet. Ytre miljø,plan anbefaler å kartlegge eventuelle bekkeløp med 
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tanke på biologisk mangfold før og etter at vegen er bygget. Det anbefales også å 
installere midlertidige sedimentasjonsbasseng etter behov, og å sikre at overvann 
fra anleggsområde renner via sedimentasjonsbasseng. 
 
Eksisterende bekker er vist på GHI,tegningene (kabler, ledninger) som er 
utarbeidet til prosjektet. Det er ikke foretatt kartlegging av evt. vegetasjon langs 
eksisterende bekkedrag. På minst tre steder krysser bekker dagens E39. Når nytt 
anlegg etableres legges det til grunn at dagens kryssingsrør for bekkedrag forlenges 
i nødvendig grad under nye veganlegg, og at eksisterende bekkedrag deretter 
følges. Det forutsettes at det under anlegget treffes nødvendige tiltak for å hindre 
tilslamming og/eller erosjon langs bekkeløp slik at negative konsekvenser hindres. 
Eksisterende steingjerder videreføres i størst mulig grad uten endringer. På seks 
steder er det behov for å flytte steingjerder langs traseen. Det vises i denne 
sammenhengen til landskapsplaner (O,tegninger). 
 
Kryssende hjortedyr kan muligens bli et større problem (enn i dagens situasjon) når 
vegen får midtdeler. Avbøtende tiltak for å ivareta vilt kan derfor være oppsetting 
av viltgjerder innen areal regulert til annen veggrunn. I byggeplanfasen må det 
vurderes på nytt om det er mulighet for å samle kryssingen til ett ønsket punkt. 

11.5.4 Naturressurser og landbruk 
Reguleringsplanen på Austre Bokn medfører permanent innløsning av ca 7 daa 
dyrket mark og 33 daa utmark. Landbruket sikres mest mulig tilsvarende drifts, og 
adkomstforhold som i dagens situasjon ved at avkjørsler langs E39 reguleres som 
en del av planforslaget. 

11.5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Det skal igangsettes prøvestikking og sjakting på Austre Bokn før planforslaget 
legges ut til offentlig ettersyn. Forholdet til kulturminner anses derfor ivaretatt. 

11.5.6 Støy 
Det er utarbeidet støyrapport og støykart knyttet til reguleringsplanen på Austre 
Bokn. Støyrapporten konkluderer med at: 

• Det bør vurderes å bygge støyskjerm langs E39 i sør mot støyfølsomme 
områder. Plasseringen av støyskjermen framgår av reguleringsplan og 
landskapsplan 

• Det bør vurderes å bygge tett rekkverk på vestsiden av E39 i nord for å 
skjerme mot støyfølsomme områder 

• Det bør vurderes videre i byggeplanfasen lokale støyskjermende tiltak og sikre 
at utendørs og innendørs lydnivå ligger under grenseverdiene gitt i T,1442 for 
ni boliger/hytter 
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11.5.7 Trafikale forhold 
Reguleringsforslaget legger til rette for utbedring av dagens kryssituasjon og 
vegforhold, som anses som relativt utfordrende og ikke spesielt trafikksikre. 
Spesielt er dette knyttet til påkjøring,/akselerasjon inn på E39, som både for 
nordgående og sørgående retning skjer fra østsiden av E39. Kjøring mot sør 
innebærer således kryssing av begge kjøreretningene inn på E39. Med den nye 
løsningen får man således eliminert en betydelig trafikksikkerhetsrisiko knyttet til 
påkjørende trafikk i sørgående retning. 
 
Også for trafikk i nordgående retning anses løsningen å innebære en betydelig 
forbedret situasjon, i og med at det blir etablert et langt akselerasjonsfelt. Det 
etableres i praksis to kjørefelt på en lang strekning i nordgående retning, noe som 
også gir mulighet for forbikjøring. På store deler av strekningen etableres det også 
midtrabatt/midtrekkverk, slik at faren for møteulykker blir tilnærmet null. 
 
Det er planlagt fortau i eksisterende kulvert under E39, som gir kobling fra gang,/ 
sykkelveg over Boknasundbrua. Dermed blir det også kobling mot ny busslomme 
på vestsiden av E39 gjennom kulverten. Planlagt løsning vurderes å gi bedret 
avvikling og trafikksikkerhet for gående, syklende, kjørende og kollektivreisende. 
 

 

Figur 105 Utsnitt av 3d'modell av planforslaget sett fra fugleperspektiv mot sør. Planforslaget 

forutsetter forbikjøringsfelt i stigningen nordover fra krysset. 

11.5.8 ROS 
Det vises til ROS,analyse. For Austre Bokn anbefales det vurdert tiltak, dersom det 
finnes kostnadseffektive tiltak som reduserer risikoen, for følgende hendelser: 

• Trafikkulykke i overgang fra utbedret strekning til "gammel" vegstandard 
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I reguleringsforslaget er dette gitt en tilfredsstillende løsning i nordenden med en 
lengre overgang mot dagens løsning. I sørenden er det ikke funnet 
kostnadseffektive tiltak i forhold til reguleringen. Dette har sammenheng med at 
aktuelt kryssområde ligger så nær broen over Boknasundet at det ikke er 
tilstrekkelig lengde for tilpasning. Den beste løsningen vi ser på denne 
problematikken er at vegprofilet sør for reguleringsgrensen utvides. Dette medfører 
imidlertid betydelige tiltak på eksisterende broen. Så lenge dette ikke er utført, bør 
det vurderes nedsatt fartsgrense i kryssområdet for å avbøte på manglende standard 
i overgangen. 

11.5.9 Grunnerverv 
Det er nødvendig å innløse to eldre bygninger, som ligger langs fv. 898, på gnr. 4 
bnr. 1. Dette omfatter et mindre forsamlingslokale og et mindre landbruksbygg. I 
tillegg er det behov for innløsning av arealer, både midlertidige (bl.a. anleggs, og 
riggområder) og permanente (veganlegg, skråningsutslag m.m.). For eierforhold 
knyttet til anlegg, og riggområdene vises det til egne temategninger (W,tegninger). 
Planforslaget medfører permanent innløsning av ca 7 daa dyrket mark og 33 daa 
utmark. Ca 37 daa arealer beslaglegges midlertidig. 

11.5.10 Forholdet til naturmangfoldloven 
Det finnes ingen registreringer for temaet naturmangfold for planområdet i kjente 
offentlige kartdatabaser. 
 
Det vurderes at det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i reguleringssaken, jfr. 
naturmangfoldloven. 
 
Som avbøtende tiltak anbefales det å kartlegge eventuelle bekkeløp med tanke på 
biologisk mangfold før og etter at vegen er bygget. Det anbefales også å installere 
midlertidige sedimentasjonsbasseng etter behov, og å sikre at overvann fra 
anleggsområde renner via sedimentasjonsbasseng. 

11.5.11 Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 
Deler av reguleringsplanen for Ørenfeltet, vedtatt 9. mai 1995, blir endret som 
følge av ny reguleringsplan for kryssområdet på Austre Bokn. Gjeldende 
reguleringsplan finnes ikke tilgjengelig i digital form. Det er ikke gjort arbeid med 
å digitalisere gjeldende analog reguleringsplan. Ny reguleringsplan vil “legge seg 
oppå” gjeldende reguleringsplan og overskrive de sammenfallende delene. I all 
hovedsak omfatter dette allerede regulerte trafikkarealer. 

11.5.12 Massehåndtering 
Planforslaget medfører behov for noe sprengning, men betydelige mer oppfylling 
slik at vi totalt forventer et masseunderskudd på ca 140.000 m³ (tilsvarer om lag 
90.000 m³ fast fjell fra tunnel). Masseunderskuddet kan dekkes opp av masser fra 
tunnelen under Boknafjorden. 
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11.5.13 Rekkefølgekrav og kommunalteknisk infrastruktur 
Det knyttes rekkefølgekrav til “avslutningen” av anleggs, og riggområdene, ved at 
terrengbehandling/,bearbeiding skal opparbeides samtidig med veganlegget og skal 
være gjennomført senest ved åpning av veganleggene. Det stilles også 
rekkefølgekrav om at nødvendige støyskjermingstiltak (for Austre Bokn,området) 
skal være ferdigstilt senest ved åpning av veganleggene. 
 
I tillegg er det satt krav i reguleringsbestemmelsene om at det skal igangsettes 
tiltak for å sikre gjennomføringen av støytiltak på dem mellomliggende strekningen 
fra reguleringsplanen for kryssområdet på Knarholmen fram til reguleringsplanen 
for kryssområdet på Austre Bokn. Det er også satt som rekkefølgekrav at den delen 
av reguleringsplanen som gjelder ombygging til planskilt kryss med av, og 
påkjøring, skal være ferdigstilt til åpningen av Rogfast. 
 
Ut over etablering av nye veganlegg legges det ikke opp til endringer i øvrig 
kommunalteknisk infrastruktur. Det er utarbeidet egne tegninger for drenering, 
VA,ledninger og kabler. Disse viser kun eksisterende forhold. Kårstø,ledningen 
krysser over dagens E39, og er foreslått regulert som hensynssone i forslaget til 
reguleringsplan. 
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Bilag A Oversikt over dokumenter 
utarbeidet i samband med 
reguleringsplanforslagene. 

 
Reguleringsplankart med tilhørende bestemmelser 

• Tunnel i Randaberg kommune, plan nr. 11272011005 (plankart R201, 
R202 og R203) 

• Tunnel i Kvitsøy kommune, plan nr. 11442012001 (plankart R211, R212 
og R213) 

• Tunnel i Bokn kommune inkludert ventilasjonstårn på Kråga, plan 
nr1145201200 (plankart R221 og R222) 

• Veg i dagen på Kvitsøy, plan nr. 11442012002 (plankart R601, R602 og 
R603) 

• Veg i dagen på Arsvågen i Bokn, plan nr. 11452012003 (plankart R301 og 
R302) 

• Veg i dagen på Knarholmen i Bokn, plan nr. 11452012004 (plankart R401 
og R402) 

• Veg i dagen på Austre Bokn i Bokn, plan nr. 11452012005 (plankart R501, 
R502 og R502) 

 
(Planbeskrivelse (dette dokumentet) felles for alle planer) 
 
 
Som vedlegg til reguleringsplanene er det utarbeidet følgende dokumenter: 

• Illustrasjonsplan tunnel  
• Illustrasjonsplan Kvitsøy 

• Illustrasjonsplan Arsvågen 
• Illustrasjonsplan Knarholmen 
• Illustrasjonsplan Austre Bokn 

• Ytre miljøplan 
• ROS,analyse dagstrekninger 
• ROS,analyse tunnel 

• Støyrapporter 
• Tunnelventilasjon / luftkvalitet 
• Geologisk rapport 

• Oppsummering av innkomne uttalelser til planoppstart 
  

extbam
Tekst i maskinskrift

extbam
Tekst i maskinskrift

extbam
Tekst i maskinskrift
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Oversikten viser tiltakene som planlegges som del av E39 Rogfast. Planområdene 2, 3, 4 og 8 inngår ikke i 

reguleringsplanene omfattet av denne planbeskrivelse. Kun en begrenset del av masseutfylling (6) på Kvitsøy inngår 
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