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1 Innledning og problembeskrivelse 

 

 

Figur 1 viser oversikt over tiltakene som planlegges som del av E39 Rogfast. Planområdene 2, 3, 4 og 8 inngår ikke i 

reguleringsplanene omfattet av denne YM-planen. Kun en begrenset del av masseutfylling (6) på Kvitsøy inngår.   
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Denne planen for ytre miljø (YM-plan) skal være et grunnlag for ytre-miljø-plan 

som skal lages i byggeplanfasen. Dokumentet benevnes heretter YM-plan. 

E39 Rogfast er et stort samferdselsprosjekt som skal inngå i fergefri forbindelse 

langs vestlandskysten og bl.a. binde Nord- og Sør-Rogaland sammen. Den klart 

største delen av prosjektet er tunnelene, der det meste av disse er undersjøiske. De 

tre tunnelportalene, ventilasjonstårnene, utfyllingsområdene og dagsonene vil være 

synlige. Tunnelen er per dags dato den lengste kjente planlagte undersjøiske veg-

trafikktunnelen i verden. Delplaner som inngår i prosjektet E39 Rogfast framgår av 

figur 1. Tunnelene er i kommunene Randaberg, Kvitsøy og Bokn. I tunnelplanen 

inngår også en dagsone på holmen Kråga i Bokn kommune. Den er betegnet nr. 7 i 

figur 1. På Kråga er det planlagt ventilasjonstårn knyttet til tunnelanlegget. I tillegg 

til tunnelen behandler denne YM-planen planområder med veg i dagen på Kvitsøy, 

ved Arsvågen, ved Knarholmen og på Austre Bokn. Disse planområdene er num-

merert henholdsvis 5/ 6 (Kvitsøy), 9, 10 og 11 i figur 1. Kun en begrenset del av 

planlagt masseutfylling på Kvitsøy (6 i figur 1) inngår i denne YM-planen. 

Plangrunnlaget for reguleringsplanen som denne YM-planen er laget for, er omtalt 

i kapittel 1.2. Godkjent kommunedelplan for E39 Rogfast omfatter alle områder 

som er nødvendig for gjennomføring av prosjektet, se figur 1. Da denne YM-

planen ikke omfatter alle planområdene, er det valgt å ta med egne kapittel om 

«tilgrensende planområder» for hvert delområde YM-planen behandler. Det er her 

forutsatt at noen utløpspunkt for vannavrenning fra tunnel i anleggs- og driftsfasen, 

anleggsvei til deponi og midlertidig renseanlegg i anleggsfasen, vil bli regulert i 

tilgrensende planer. Permanente renseløsninger for tunnelavrenning ved Randa-

berg, Bokn og Kvitsøy vil i hovedsak ligge inne i tunnelløpene, men det forutsettes 

også sedimentasjonsbasseng på utfyllinger utenfor tunnelmunningene. Ved Kvitsøy 

er dette innarbeidet i reguleringsplanene som nå legges frem. For Randaberg og 

Bokn forutsettes dette innarbeidet i reguleringsplaner for utfyllingsområder. 

1.1 Hensikten med YM-plan  

YM-plan for reguleringsplaner er forankret i håndbok 151 om styring av utbyg-

gings-, drifts- og vedlikeholdsprosjekt. I håndboka er det krav om at mål og krav 

fra ytre miljø fra tidligere plannivå skal ivaretas og arbeides videre med i regule-

ringsplanarbeidet. Behov for eventuelle før- og etterundersøkelser av ulike miljø-

virkninger, skal også klarlegges på reguleringsplannivå.  

YM-plan som nå er utarbeidet er et styringsdokument knyttet til reguleringsplanfa-

sen og omfatter vurderinger av prosjektets ytre miljøpåvirkninger og fastsetting av 

miljømål for de reguleringsplanene i Rogfastprosjektet som er utarbeidet (se figur 

1). YM-planen (dette dokumentet) er tilpasset reguleringsplannivået. Det vises 

også til planbeskrivelsen til reguleringsplanen, der bl.a. forholdet til naturmang-

foldloven er behandlet. 

Ut fra den kunnskapen en har så langt, er problemstillinger en bør være oppmerk-

som på i byggeplanfasen, i anleggsfasen og ved videre drift også nevnt. For enkelte 

områder er det påpekt at en pr i dag har for liten kunnskap om miljøpåvirkningene 

og at disse bør undersøkes nærmere på ett senere tidspunkt.  
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I neste planfase overføres vurderinger fra YM-plan og utdypes videre. YM-plan i 

detaljprosjekteringsfasen skal følge Statens vegvesen sin veileder for utarbeidelse 

av YM-plan datert 16. april 2010.  

For å sikre samsvar mellom YM-planen og krav for YM-plan under detaljprosjek-

teringsfasen, har YM-planen (dette dokumentet) den samme dokumentstruktur som 

beskrevet i veilederen for YM-plan. Alle relevante YM-temaer fra veilederen er tatt 

med og vurdert.  Utfordringer angående ytre miljø, nødvendige tiltak og foreslåtte 

tekniske løsninger, må vurderes på nytt i byggeplanfasen.  

Kapittel 1.3 omtaler grunnlaget for fagtemaer generelt, og relevante standarder og 

dokumenter. I kapittel 2 – 6 vurderes relevante YM-temaer for dagsonene på 

Kvitsøy, Kråga, Arsvågen, Knarholmen og Austre-Bokn. Kapittel 7 behandler re-

levante YM-tema i tunnelløpet.  

1.2 Andre styrende dokumenter 

1.2.1 Kommunedelplan og konsekvensutredning for E39 
Rogfast 

I forbindelse med kommunedelplanene for E39 Rogfast er det utarbeidet konse-

kvensutredning med tilleggsdokumenter. 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, ok-

tober 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 

For øvrig omtales relevante kommunedelplaner mer detaljert i kapittel 5 av planbe-

skrivelsen. Kommunedelplan med KU for E39 Rogfast omhandler ikke planområ-
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dene Knarholmen og Austre Bokn i Bokn kommune. Disse planområdene er gitt en 

nærmere konsekvensbeskrivelse i planbeskrivelsen. 

1.3 Generelle grunnlag for de ulike fagtema 

1.3.1 Støy 

Anleggsfasen 

Miljøverndepartementet har i retningslinje T-1442/2012, kapittel 4, gitt anbefa-

linger til støygrenser fra bygg- og anleggsvirksomhet. Grenseverdiene er vist i Ta-

bell 1. 

Tabell 1: Anbefalte basis støygrenser utendørs for bygg- og anleggsvirksomhet. Alle grenser 

gjelder ekvivalent lydnivå i dB, innfallende lydtrykknivå og gjelder utenfor rom for 

støyfølsom bruk 

Bygningstype Støykrav på dag-

tid ( LpAeq12h 07-19) 

utendørs / in-

nendørs 

Støykrav på kveld ( LpAeq4h 19-23) 

eller søn-/helligdag ( LpAeq16h 07-

23)  utendørs / innendørs 

Støykrav på 

natt 

(LpAeq8h 23-07) 

utendørs / 

innendørs 

Boliger, fritids-

boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner 

65 / 40 60 / 35 45 / 30 

Arbeidsplass med 

krav om lavt støyni-

vå (skole, barneha-

ge) 

60 / 45 i brukstid 

Støyende aktiviteter bør normalt ikke forekomme om natten. I spesielle tilfeller kan 

det tillates avvik fra dette, men det foreligger da spesielle regler for varsling. 

Maksimalt lydtrykknivå, LAF,max, i nattperioden bør ikke overstige grensen for ek-

vivalentnivå med mer enn 15 dB. 

Støygrensene for dag og kveld skjerpes når anleggsperiodens lengde overstiger 6 

uker, se Tabell 2. 

Tabell 2 Korreksjon for anleggsperiodens eller driftsfasens lengde (avrundes til hele 

uker/måneder). Skjerping av støygrensene fra tabell 1 for drift som gir støy-ulemper i 

lengre tid enn 6 uker 

Anleggsperiodens eller driftsfa-

sens lengde 

Grenseverdiene for dag og kveld i tabell 1 

skjerpes med 

Fra 0 til og med 6 uker  0 dB 

Fra 7 uker til og med  

6 måneder 

 3 dB 

Mer enn 6 måneder 5 dB 
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Driftsfasen 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-

1442, er lagt til grunn for vurdering av støy fra vegtrafikk i driftsfasen. Retnings-

linjens grenseverdier for utendørs trafikkstøy ved støyfølsomme bruksformål er 

gjengitt i Tabell 3. 

Tabell 3  Anbefalte støygrenser ved etablering av ny støyende virksomhet. Alle tall opp-

gitt i A-veid dB, innfallende lydtrykknivå, iht. T-1442 

Støykilde 
Lydnivå på uteplass og utenfor rom 

med støyfølsom bruk Lden 

Lydnivå utenfor soverom, 

natt kl. 23 - 07 

Veg 55 Lden 70 L5AF 

 

Tabell 4 Anbefalte støygrenser i ulike typer friområder, frilufts- og rekreasjonsområder 

og stille områder, iht. T-1442 

Områdekategori Anbefalte støygrenser Lden 

Byparker, kirkegårder og friområder i tett-

bygd strøk 
55 dB 

Stille områder og større sammenhengende 
grønnstruktur i tettsteder 

50 dB 

Stille områder, nærfriluftsområder og by-
mark utenfor by/tettsted 

40 dB 

 

Grenseverdiene gjelder for støyfølsomme bruksformål som boliger, skoler og bar-

nehager. Kontorer og forretningslokaler omfattes ikke av retningslinjen. 

Retningslinjen forutsetter at lydnivået beregnes for situasjonen minst 10 år frem i 

tiden. 

Grenseverdien for gul sone er Lden = 55 dBA for vegtrafikk. Rød sone har grense-

verdien Lden = 65 dBA. 

1.3.2 Vibrasjoner 

Selv om tema vibrasjoner ikke er relevant på reguleringsplannivå, blir krav til vi-

brasjoner beskrevet da dette er et aktuelt tema i anleggsfasen (sprengningsarbei-

der). For vibrasjoner gjelder følgende standard. 

Grenseverdier vibrasjoner fra veg 

Vurderingen tar utgangspunkt i Norsk standard NS 8176 "Vibrasjoner og støt - 

Måling i bygninger av vibrasjoner fra landbasert samferdsel og veiledning for be-

dømmelse av virkning på mennesker" for grenseverdier av vibrasjoner fra bybane. 

Dog oppgir denne standarden kun anbefalte grenseverdier for boliger. I tråd med 
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Teknisk forskrift må det benyttes klasse C grenseverdier for planlegging av nye 

boliger og nye samferdselsanlegg.  

Grenseverdi for vibrasjoner fra samferdsel i henhold til NS 8176, utgave 2005 er 

gjengitt i tabellen nedenfor. 

Tabell 5 Grenseverdi for vibrasjoner ihht NS8176. 

Type vibrasjonsverdi Klasse C Klasse D 

Statistisk maksimalverdi for veid hastighet, vw,95 (mm/s) 0,3 0,6 

Statistisk maksimalverdi for veid akselerasjon aw,95 (mm/s2) 11 21 

 

Maksimal vibrasjonshastighet vw,95 gjelder i frekvensområdet 1-80 Hz. 

Grenseverdier strukturlyd fra tunneler og kulverter 

I "Forskrift om tekniske krav til byggverk" er det gitt funksjonskrav med hensyn på 

tilfredsstillende lydforhold i bygninger. I Veiledning til TEK 10, opplyses det at 

bygningsmyndighetenes krav om tilfredsstillende lydforhold kan dokumenteres ved 

å legge til grunn grenseverdiene i lydklasse C angitt i Norsk standard NS 8175 

"Lydforhold i bygninger - Lydklassifisering av ulike bygningstyper" for tallfestet 

grenseverdier. 

For trafikk fra kulverter og tunneler brukes de samme grenseverdier for A-veid 

maksimalt lydtrykknivå i sove- og oppholdsrom som for tekniske installasjoner 

gjengitt i Tabell 6. 

Tabell 6 Lydklasser for boliger. Grenseverdier lydnivå fra strukturlyd i tunneler og kulverter. 

Type brukerom-

råde 

Målestørrelse Klasse C Klasse D 

I oppholds- og 

soverom fra kulver-

ter og tunneler 

Lp,A,T 

Lp,AF,max 

30 

32 

35 

37 

For bygninger/brukerområder som ikke dekkes av NS 8175 presiserer veiledningen 

at lydforholdene skal være tilfredsstillende i forhold til bygningens/brukerområdets 

funksjon. 

1.3.3 Luftforurensning 

Temaet omfatter lokal, regional og global luftforurensing fra bygging av veganlegg 

og utslipp fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg, inkludert ferjedrift. 

I det nedenstående er det fokusert på luftforurensning knyttet til tunnelene og ut-

slippspunktene fra disse. Temaet er behandlet hos Statens vegvesen internt i rap-

port nr. 138 «E39 Rogfast. Tunnelventilasjon og luftkvalitet», datert 28.6.2012. 

Nedenstående er fra denne rapporten: 

Retningslinjer for luftkvalitet (T-1520) 

I Miljøverndepartementets retningslinjer for luftkvalitet i arealplanlegging av 25. 

april 2012, er anbefalte luftkvalitetskriterier fra Klima og forurensningsdirektoratet 



  
YM-PLAN  

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/08 Miljø/RAP_004_YM-Plan_20121008.docx 

13 

(Klif) lagt til grunn for gul sone. Innenfor denne sonen bør det ikke planlegges be-

byggelse eller legges til rette for langvarig opphold. I områder for en time opp-

holdstid er grenseverdien for NO2 fastsatt til 100 µg/m
3
. 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 luftkva-

litetskriteriene. 

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 

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. 

1.3.4 Forurensning av jord og vann 

Utslipp til jord, vann og sjø skal unngås i størst mulig grad. Dersom utslipp til jord, 

vann eller sjø ikke kan unngås, skal det etableres tiltak som begrenser utslipp i 

størst mulig grad. 

Følgende typer utslipp er aktuell i anleggsfasen i et vegprosjekt: 

› Utslipp av partikler og sprengstoffrester fra anleggsarbeid 

› Utslipp av olje fra anleggsmaskiner og kjøretøy 

› Sanitæravløp fra brakkerigger 
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› Utslipp fra vaskeplass for biler / anleggsmaskiner 

Følgende typer utslipp er aktuell i driftsfasen i et vegprosjekt: 

› Utslipp av kjemikalier ved trafikkuhell 

› Utslipp av rensekjemikalier, partikler og tungmetaller fra tunnelvask 

› Utslipp av partikler og tungmetaller i overflateavrenning fra veg 

Generelle avbøtende tiltak i anleggsfasen 

Avbøtende tiltak er nærmere omtalt i de enkelte områdebeskrivelser. Det er viktig 

at prosjektet forholder seg til følgende generelle prinsipper. 

› Fare for utslipp av oljeforurensning og partikkelspredning i anleggsfasen 

› Når forurensning oppstår, skal forurensningskilden lokaliseres og avstenges. 

Lekkasjer skal renses med oljebindemiddel.  

› Forurensede masser skal oppsamles og leveres til et godkjent deponi. 

Vann som følge av nedbør i dagsoner under anleggsfasen vil følge terrenget ut av 

anleggsområdet. Fordi overflaten alltid endrer seg under anleggsarbeid, er det ikke 

mulig å planlegge et sentralt utslippspunkt. Anleggspersonell bør derfor følge opp 

midlertidige vannløp i anleggsfasen og implementere små, midlertidige sedimente-

ringsbasseng før vannet renner ut fra anleggsområdet. Det er enkelt gjort ved å gra-

ve et lite basseng i bakken, legge geotekstil på bunnen og etablere en dam. Bas-

sengvolumet avhenger av oppholdstid og dermed vannføring og partikkelstørrelse. 

 

Figur 2: Skjema for midlertidig sedimenteringsbasseng under anleggsfasen 

Tabellen nedenfor illustrerer nødvendig bassengvolum i forhold til vannføring. 

Bassengstørrelsen er funksjon av vannføring og partikkelstørrelse. Vanligvis bru-

ker man en oppholdstid på 30 minutter. Med en større andel finstoffer bør opp-

holdstiden økes opp til 1 time. 

Terreng

Dam

Geotekstil
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Driftsfasen: 

For HB 017 er det normalt ikke behov for å rense overvannet hvis ÅrsDøgnTrafikk 

(ÅDT) < 8 000, men det kan være behov for det dersom det er utslipp til spesielt 

sårbare resipienter, som for eksempel små drikkevannskilder og naturreservater 

eller andre verneområder eller i nedbørsfelt som må renses eller oppgraderes for å 

nå kravene i EUs vannrammedirektiv.  For ÅDT 12 000 - 20 000 er det behov for 

rensetiltak i nedre del av ÅDT-intervallet for miljøgifter og partikler ved små eller 

sårbare resipienter. Siden vannmengden er liten og renner til sjø, er det i hovedsak 

ikke behov for spesielle tiltak for overvannshåndtering i dagsoner. 

Spesielle tiltak for de enkelte områdene er omtalt i beskrivelse for de spesifikke 

steder. 

1.3.5 Landskapsbilde  

Den nye vegen skal «integreres i et landskap med sine uregelmessige former på en 

måte som gjør at landskapet bevarer sitt særpreg samtidig som vegen uttrykker sin 

spesielle karakter» (Veileder SVV Ytre Miljø).  

Statens vegvesen håndbøker må ivaretas i det videre planarbeidet. Håndbøker med 

relevans for landskap:  

Håndbok 010 Vegen i landskapet 

Håndbok 021 Vegtunneler  

Håndbok 178 Planlegging av massetak: utforming og istandsetting 

Håndbok 204, Rasteplasser. Planlegging og utforming. 

Håndbok 169 Vegetasjon ved trafikkårer 

Håndbok 177 Veg og natur  

1.3.6 Nærmiljø og friluftsliv 

Planbeskrivelsen til reguleringsplanen omtaler detaljert forhold knyttet til nærmiljø 

og friluftsliv for de enkelte områdene. Et sammendrag er gjengitt i beskrivelsen av 

de enkelte områdene, der også aktuelle dokument for det enkelte planområde er 

angitt. Relevante dokument for alle planområdene er: 

› Fylkesdelplan for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK) 

Q [l/s] 0,5 1 2 3 4 5 

V [m3] 30 min 0,9 1,8 3,6 5,4 7,2 9 

V [m3] 60 min 1,8 3,6 7,2 10,8 14,4 18 
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1.3.7 Naturmiljø 

Naturmiljø omfatter det biologiske mangfoldet samt leveområdene til organismer. 

Temaet inkluderer både effekten av prosjektet på naturmiljø og hvordan det kan 

rehabiliteres etter inngrepet (SVV- veileder YM). Hovedproblemstillingen omfat-

ter: 

› Flora 

› Fauna 

› Berggrunn og løsmasser 

Temaet naturmiljø i YM-plan skal baseres på håndbok 017, 018, 025, 111, 140, 

169, Statens vegvesens Grønt anleggsveileder for Region vest, håndbok i økologisk 

restaurering og informasjon og anbefalinger fra fagorganisasjonen Fagus rådgiv-

ning. 

YM-planen tar utgangspunkt i forslag til oppfølging av naturmiljøforhold utredet i 

«kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 Rogfast utbygging av under-

sjøisk tunnel fra Mekjarvik i Randaberg til Arsvågen på Bokna, med arm til 

Kvitsøy» (KDP), utarbeidet av Statens vegvesen Region vest i 2007. Grunnlagsdata 

er oppdatert med de siste opplysninger fra Naturdatabase, kartportalen fra fylkes-

kommuner (www.temakart-rogaland.no/) og nettstedet SEAPOP 

(http://wms.nina.no/seapop/). Nye vurderinger med utgangspunkt i ovennevnte, gir 

ikke behov for tiltak utover det som kommer som følge av KDP. 

1.3.8 Kulturmiljø 

Både mangfoldet og et representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer skal 

bevares for framtiden og ivaretas og forvaltes med grunnlag i deres verdi som 

kunnskaps-, opplevelses- og bruksressurser. 

Vurderingen skal omfatte kulturminner som har en juridisk status og / eller kjente / 

identifiserte kulturminner som er gitt en verdi. I YM-planen benyttes forslag til 

kulturmiljø fra utredningen av «kommunedelplan med konsekvensutredning for 

E39 Rogfast utbygging av undersjøisk tunnel fra Mekjarvik i Randaberg til Arsvå-

gen på Bokn, med arm til Kvitsøy», utarbeidet av Statens vegvesen region vest i 

2007. 

Det er oppstartet prøvestikkinger i planområdene langs forslagene til vegtrasé disse 

forventes utført i løpet av høsten 2012. Det skal også gjennomføres marinarkeolo-

giske undersøkelser tilknyttet utfyllingsområdet på Krossøy i løpet av høsten 2012. 

Forholdet til kulturminner anses derfor ivaretatt. 

1.3.9 Energiforbruk 

Energiforbruk er et kjerneelement i bærekraftvurderinger.  YM-planen skal inne-

holde temaet «bruk av energi både fra fossile og fornybare kilder». Ved utarbeidel-

se av en YM-plan i detaljprosjekteringsfasen skal vurderingen om energiforbruk 

http://wms.nina.no/seapop/
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baseres på håndbok 237 og 264. Videre skal det gjennomføres livsløpsanalyser et-

ter ISO 14040. Vurderingene skal omfatte undertemaene direkte energiforbruk og 

indirekte energiforbruk. Det er for tidlig i nåværende reguleringsplanfase å gjen-

nomføre disse vurderingene. YM-plangrunnlaget vil derfor påpeke behov for slik 

vurdering dersom det kan identifiseres behov allerede i dag. Dette fagtema er spe-

sielt relevant for begrensning av vannlekkasjer i tunnelløpene for å minimere ener-

giforbruk ved vannpumping i driftsfasen. 

1.3.10 Materialvalg og avfallshåndtering inkl. 

massehåndtering 

Avfallshåndteringen skal utføres i henhold til avfallsforskrifter og regelverk fastsatt 

av KLIF. Naturlige masser og avfall skal ikke blandes. Det skal tilrettelegges ett 

system for separat håndtering av kompost-, papir- og næringsavfall. Avfallskontei-

nere skal stå sikret til fjell. Regelmessig tømming av avfallet skal organiseres i 

henhold til YM-plan under anleggsfasen. 

Massehåndtering løses gjennom massedisponeringsplan, som utarbeides av Statens 

vegvesen. Dette kapitlet omhandler overskuddsmasser fra anlegget. 

Massene er planlagt plassert i utfyllingsområder i Randaberg, på Kvitsøy og i 

Bokn. Endelig avklaring forventes gjennom massedisponeringsplan, og gjennom 

egne områdereguleringer med tilhørende YM-plan for disse utfyllingene. Massede-

poniene skal bare brukes for steinmasser og ikke for andre typer avfall. Prosjektets 

avfalls- og massehåndtering bygger på følgende grunnprinsipper: 

› Fyllingsvolumet skal begrenses maksimalt ved gjenbruk av massene i andre 

byggeprosjekter.  

› Hindre at avfall oppstår og redusere skadelige stoffer i avfallet. 

› Fremme gjenbruk, materialgjenvinning og etterbruk fremfor deponering, spe-

sielt for utsprengt stein. 

› Avfallhåndteringen skal utføres i henhold til Norske avfallsforskrifter og 

KLIFs regelverk. Naturlige masser og avfall etter avfallsforskriftene skal ikke 

blandes. Det skal tilrettelegges et system for separat håndtering av bygge-, pa-

pir- og næringsavfall. Avfallskonteinere må kunne lukkes. Regulær tømming 

av avfallet skal organiseres i henhold til YM-plan under anleggsfasen. 

› Dokumentere at avfall er levert til mottaksanlegg med godkjent tillatelse for 

håndtering av tilsvarende avfallstyper ved å innhente kopi av driftstillatelse og 

periodisk sjekk. 

› Periodisk avfallsoppsamling for å forhindre forsøpling av arealene langs veg. 

› Installere tilstrekkelig antall avfallskonteinere på synlige steder for å fremme 

bruk av disse. 



   
18 YM-PLAN 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/08 Miljø/RAP_004_YM-

Plan_20121008.docx 

› Periodisk tømming av avfallskonteinere. 
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2 Kvitsøy 

Kvitsøy er en øygruppe med svært mange naturtyper som er kategorisert som 

nasjonalt viktige. Noen av disse vil bli berørt av tiltaket. Naturtyper som blir berørt 

er rikt strandberg, naturbeitemark og områder med skjellsand. Prosjektet omfatter 

detaljregulering for tunnel (under bakkenivå, inkludert arm fra kryss i hovedløp 

opp til Kvitsøy), og dagsone fra tunnelportal til eksisterende fv. 551 på Kvitsøy. 

Dagsonen inneholder også ventilasjonstårn. Dette kapitlet omhandler dagsonen. 

Områdeplan for utfyllingsområder på Kvitsøy er utsatt. Kvitsøy er et 

sammenhengende kultur- og naturlandskap. Ny vegtrase vil skape endringer på 

nordøstsiden av Kvitsøy.  

Reguleringsforslaget fremgår av tegningene R601 – R603. Figur 3Figur 14 viser 

områdets plassering i forhold til de øvrige planområdene i E39 Rogfast. 

 

Figur 3 Oversikt over Rogfast-prosjektet. Planområdet som inngår på Kvitsøy markert med 

svart tekst og boks 
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2.1 Relevante dokumenter 

Område: Kvitsøy 

Tegningsgrunnlag: O611,O612, O613, X601, X602 

Referanser: 

E39 Rogfast – KU/ kommunedelplaner med delutredninger  

Håndbok 018, Håndbok 242, Håndbok 211, NOT 601 E39 

Rogfast Kvitsøy støy, E39 Rogfast, Tunnelventilasjon og 

luftkvalitet, rapport nr. 138, datert 28.6.2012 

2.2 Støy 

2.2.1 Anleggsfasen 

Det må gjøres beregninger av støy 

for anleggsfasen som sammenliknes 

med grenseverdier i kapittel 1.3.1. 

2.2.2 Driftsfasen 

Friluftsområder 

Området rundt ny veg er i følge 

Kvitsøy kommuneplans arealdel 

avsatt til landbruk og friluftsområde 

(LNF) uten bestemmelser der spredt 

boligbygging er tillatt. Det er ikke 

avsatt LNF-områder nær ny veg i 

Kvitsøy hvor friluftsliv eller natur-

vern er dominerende. 

Bebygde områder 

ekvivalentnivå  

Når det gjelder døgnveid ekvivalent 

lydnivå Lden er det én bolig (gnr/bnr 

16/35) som får lydnivå på fasade og 

uteplass over grenseverdien for gul 

støysone. Denne bør få tilbud om 

lokale tiltak. 

For øvrige støyfølsomme bygg 

langs ny veg er det ikke påkrevet 

tiltak. 

Oppfølgingsprogram for støy og vibra-

sjoner 

 

Byggeplanfasen 

› Det må gjøres beregninger av støy for 

anleggsfasen som sammenliknes med 

grenseverdier i kapittel 1.3.1. 

› Det må for berørt bolig gjøres en be-

faring/kartlegging av uteplass og sik-

re at denne ligger under grensever-

dien i T-1442.  

› For berørt bolig må innendørs lydnivå 

kartlegges.  

› Nødvendige tiltak for uteplasser og 

innendørs lydnivå utføres.  

›  Vurderinger/beregninger av vibra-

sjoner utføres og sammenliknes med 

grenseverdier i kapittel 1.3.2.  

Anleggsfasen 

› Støyende arbeider i anleggsfasen må 

følges opp slik at grenseverdier i ka-

pittel 1.3.1 ikke overskrides.  

› Om nødvendig utføres det vibra-

sjonsmålinger og lydmålinger imens 

anleggsarbeidet pågår.  

Driftsfasen 

›  Ingen 
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Bebygde områder maksimalnivå  

Det er vurdert statistisk maksimalt lydnivå og funnet at det er færre enn ti hendelser 

pr. natt over grenseverdien. 

2.3 Vibrasjoner 

I byggeplanfasen må det gjøres vurdering av vibrasjoner i forhold til driving og 

sprengning av tunnel under bebyggelse og sprengning i dagen for Kvitsøy. Gjel-

dende grenseverdier er presentert i kapittel 1.3.2. Det vil forekomme betydelig ar-

beid med sprengninger, også nær boliger, for Kvitsøy. 

2.4 Luftforurensning 

Siden traseen for hovedtunnelen er flyt-

tet nærmere Kvitsøy enn i kommunedel-

planen, er ventilasjonstårnene flyttet inn 

på land, dvs. i nærheten av tunnelmun-

ningen 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 byggepla-

ner utarbeides. Dette må holdes åpent i 

påvente av mer detaljerte vurderinger av 

bl.a. grunnforhold. 

Det er utarbeidet en egen rapport for 

ventilasjonsbehovet i tunnelene. En opp-

summering av sentrale deler av rappor-

ten angående problemstilling ved 

Kvitsøy er gitt nedenfor.  

Ved Kvitsøy trengs det to sjakter med 7 

– 8 meter i diameter. Vifter og tekniske 

anlegg kan plasseres i et kombinert bygg 

for ventilasjon og tekniske anlegg ved 

tunnelportalen. 

Ved tårnene er det liten risiko for overskridelse av grenseverdiene for NO2 ved 

bakken fordi lufta 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. Utslippet fra tunnelåpningen blir bety-

delig mindre enn fra ventilasjonstårnet og vil følgelig ikke være dimensjonerende. 

Støv fra anleggsveger, knuseverk eller utfyllingsarbeidene skal minimeres gjennom 

permanent vanning etter behov. Her skal det benyttes sjøvann istedenfor vann med 

magnesiumklorid. 

Oppfølgingsprogram for luftfor-

urensing 

 

Byggeplanfasen 

› Tilfredsstille kravene til luft-

kvalitet ved ventilasjonstårn og 

i tunnel. Nye beregninger må 

gjøres etter at plassering og ut-

forming av ventilasjonstårn og 

–sjakter, er endelig bestemt. 

Anleggsfasen 

› Vanning av anleggsveger etter 

behov for å minimere støvflukt 

Driftsfasen 

› Sørge for at kommunen ikke 

tillater bygninger for varig opp-

hold i nærheten av tår-

net/tårnene 
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2.5 Forurensning av jord og vann 

Tabell 7: Risikovurdering (0 ... ingen risiko 5... høy risiko) 

Kvitsøy 

Sannsynlighet  
(A) 

Effekt  
(B) 

Risiko  
(A x 
B) 

Krav om 
avbøtende 

tiltak 

(0 - 5) (0 - 5) 
 

(Ja / Nei) 

Anleggsfase 

Utslipp av partikler og spreng-

stoffrester fra anleggsarbeid 5 5 25 Ja 

Utslipp av olje fra anleggsmaski-

ner og kjøretøy 5 5 25 Ja 

Sanitæravløp fra brakkerigger 5 1 5 Ja 

Utslipp fra vaskeplass for biler / 

anleggsmaskiner 5 5 25 Ja 

Tunnelutslipp (behandles i eget 

kapittel) 5 5 25 Ja 

Driftsfase 

Utslipp av kjemikalier ved tra-

fikkuhell 2 3 6 Ja 

Utslipp av rensekjemikalier, par-

tikler og tungmetaller fra tunnel-

vask 2 3 6 Ja 

Utslipp av partikler og tungmetal-

ler i overflateavrenning fra veg 2 3 6 Ja 
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2.5.1 Anleggsfasen 

Masseutfylling i Kyrkjesundet. 

Partikkelspredning som følge av anleggs-

arbeid må påregnes. Det er derfor nød-

vendig å tilrettelegge plass for etablering 

av et siltgardin i anleggsfasen. Siltgardinet 

skal plasseres nærmest mulig fyllingen.  

Figur 4 viser anbefalt plassering av silt-

gardin i Kyrkjesundet på Kvitsøy. 

Spredning av partikler ved utfyllingsar-

beidene skal begrenses mest mulig ved 

hjelp av siltgardiner. 

 

Figur 4 viser anbefalt plassering av siltgardiner 

for å redusere partikkelspredning ved utfylling i 

Kyrkjesundet. Siltgardin er markert som tykk rød 

strek. 

 

Oppfølgingsprogram for foruren-

sing av jord og vann 

 

Byggeplanfasen 

› Prosjektere løsning for avløp fra 

brakkerigg og vaskeplasser.  

› Søknad om utslippstillatelse og 

tillatelse for mudring og dum-

ping i sjø og ferskvann i henhold 

til forurensningsforskriften. 

› Prosjektering av siltgardiner og 

fyllingsmetodikk for å redusere 

forurensningen. 

Anleggsfasen 

› Etablering av siltgardiner langs 

massefylling i sjø 

› Etablere små sedimenterings-

bassenger etter behov  

› Avskjerme bukta med systema-

tisk fylling av de massene i de 

ytterste fyllingsområdene for å 

avskjerme bukta før videre fyl-

lingsarbeider utføres. 

› Forurensede masser skal samles 

opp og leveres til et godkjent 

mottak. 

Driftsfasen 

› Kontroll med vannføring og 

vannkvalitet.  

› Fjerning av søppel fra vei. 

› Vedlikehold og kontroll av se-

dimentasjonsbassenget, tøm-

ming av sedimenteringsareal, 

kontroll av rørledninger og om 

disse ikke er tett.  
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Massefylling ved tunnelportal i sjøen nord for Krossøy 

Ved nordsiden av Kvitsøy, nord for Krossøy, må det legges ut en fylling i sjøen. 

Nord for fyllingen er det lite beskyttelse mot strøm, vind og bølger.  

Fyllingen utføres ved først å utfylle en dam mot nord (markert med gul farge i Fi-

gur 5) for å avskjerme bukta som ligger sør for fyllingen. Åpningen mellom fyl-

lingen og kystlinjen mot nordvest stenges med et lite siltgardin eller en midlertidig 

fylling. Når bukta er avskjermet, kan resten av bukta fylles ut. For den første utfyl-

lingen i forbindelse med etablering av fylling mot sjøen, må man akseptere partik-

kelspredning, fordi det ikke finnes teknisk realistiske løsninger for skjerming av 

partikkelspredning. 

Foreslått løsning for utfylling i sjøen er mindre enn for det tidligere planlagte utfyl-

lingsområdet i sjø. Fyllingsområdet ligger nærmere land og utfyllingsvolumet i 

vann er langt mindre enn for det tidligere planlagte sjødeponiet. Påvirkningsområ-

de og –periode er mindre og dermed er påvirkning av tareskog og skjellsandfore-

komst nord og øst for øya antatt å bli mindre.  

Planlagt utfylling medfører at ca. 100 000 – 110 000 m³ fjell må fylles opp under 

vannspeilet. Fyllingsperioden kan estimeres av tunnelfremdriften og er anslått til å 

bli 8-10 måneder. I denne perioden kan partikler spres. I neste fase foregår fylling i 

sjøen mellom fastlandet og den nylig fylte dammen, hvor dammaterialet filtrerer 

partiklene.  

 

Figur 5: Figuren viser planlagt utfyllingsområde i sjø nord for Krossøy. Den delen av fyllingen 

som skal legges ut først for å begrense partikkelspredningen er vist markert gul 

2.5.2 Driftsfasen: 

Det er planlagt et sedimentasjonsanlegg på utfylling ved tunnelmunningen. 

Bassenget skal rense vaskevann fra tunnelen i den grad dette ikke oppnås inne i 

tunnelen. 
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Sedimentasjonsbassenget har ett midtparti med maksimalt 2 m dybde og 220 m
3
 

volum. Med en skrånende strandsone med fall 1:3 blir strandbeltet 6 m bredt – som 

gir ca. 390 m
3
 volum. Sum volum for dammen blir litt over 600 m

3
. Rundt 

sedimentasjonsbassenget er det planlagt en veg med 3 meter bredde for 

vedlikehold.  

Følgende tema må behandles i YM-plan for driftsfasen: 

› Kontroll med vannføring og vannkvalitet.  

› Fjerning av søppel fra veg. 

› Vedlikehold og kontroll av sedimentasjonsbassenget, tømming av sedimente-

ringsareal, kontroll av rørledninger og om disse er tette.  

2.6 Landskapsbilde  

  

Typisk for landskapet på Kvitsøy er de lave øyene med små høydeforskjeller. Na-

turlandskapet 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 ka-

rakteristisk 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 landom-

rådene 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 land-

skapsbildet generelt på Kvitsøy. Kvitsøy kirke er et viktig landemerke i planområ-

det. 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 

2.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Planområdet omfatter ikke bebyggelse, men grenser til noe bebyggelse i søndre 

del. Hovedsakelig er bebyggelsen på Kvitsøy konsentrert til Ydstebøhavn, Kyrkje-

sundet/Vollsøy og Leiasundet. På nordre del av Krossøy, der planområdet starter, 

videre på Hellesøy og over på Nordbø er det ikke bebyggelse. Planområdet går 

innom nordøstre deler av Langøy, der det etableres nytt vegkryss inn til Leiasundet. 

Her ligger det enkelte hus noe øst for det nye vegkrysset, og to hytter vest for dette. 

Videre sørover traseen ligger det sporadisk bebyggelse. 

 

I søndre del av planområdet ligger Kvitsøy skole og barnehage. Disse ligger vel å 

merke ca. 100 meter øst for ny vegtrasé, og er dermed ikke direkte i tilknytning til 

planområdet. Kvitsøy skole er grunnskole med 1.-10. klasse. Barnehagen ligger 

like i nærheten, og inneholder også SFO. 
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Søndre del av planområdet går forbi Kvitsøy aktivitetspark, der det bl.a. er idretts-

hus-/hall og ballbinge. Like sør for planområdet er det etablert fotballbane. Anleg-

get brukes mye, 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 fros-

sen. 

2.8 Naturmiljø 

Kvitsøy er en øygruppe med mange naturtyper 

som er kategorisert som nasjonalt viktige (se 

også  

Figur 6). 

Iht. Naturbase er de mørkegrønne områdene mel-

lom Krossøy og Nordre Hestholmen knyttet til 

skjellsandforekomster. Disse betegnes i Natur-

base som “viktige”).  

Skjellsandforekomsten som blir overdekket med 

utsprengte masser, må tas ut før utfylling. Fore-

komsten tas ut for kommersiell bruk for å erstatte 

bruk av skjellsandforekomst på andre plasser. 

På land går vegen over områder som er registrert 

som lokalt viktige naturområder. Der er også re-

gistrert artsforekomster av fugl. Vegtraseen er 

godkjent i KDP. Det er viktig at entreprenørene 

holder seg strengt til reguleringsgrensen og ikke 

går utover disse.  

  

Oppfølgingsprogram for na-

turmiljø 

 

Byggeplanfasen  

› Innhente tillatelse til utgra-

ving av skjellsandforekomst 

for kommersiell bruk før 

etablering av fylling nord for 

tunnelåpning fra kystverket 

og fylkesmannen. 

› Lage forslag til miljøovervå-

kingsprogram. 

Anleggsfasen 

› Riggområder skal tilbakefø-

res slik at de blir tilnærmet 

lik dagens situasjon. Avta-

king av toppmasser for ran-

king 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. Jordmassene skal 

ikke ligge i haug høyere en 3 

meter. 

Driftsfasen 

› Ingen 
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Figur 6:  Kartutsnitt hentet fra Direktoratet for naturforvaltnings Naturbase. De grønne om-

rådene viser lokale og nasjonalt viktige naturområder, de brune skraverte områdene 

viser i hovedsak artsforekomster av fugl 

 

Figur 7 Oversiktskart fra Artsdatabanken som viser registrerte artsforekomster  
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2.9 Kulturmiljø 

Vurderinger i konsekvensutredning for kulturmiljø viser at det valgte alternativ 1 

skaper ingen eller liten negativ påvirkning på kulturmiljøet på Kvitsøy. 

 

Figur 8 Kartutsnitt over registrerte kulturminner innenfor planområdet på Kvitsøy 

(www.temakart-rogaland.no) 

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 anses også som et viktig kulturminne 

2.10 Energiforbruk 

Dette vurderes som ikke relevant for dette området i denne fasen. 

2.11 Materialvalg og avfallshåndtering inkl. 
massehåndtering 

De generelle kravene beskrevet i kapittel 1.3.10 må oppfylles. 

Massehåndtering løses gjennom massedisponeringsplan. Beregningene viser mas-

seunderskudd for dagsonen på Kvitsøy. Utfyllingsområder ved Kvitsøy vil derfor 

ta imot masser fra tunnelutbyggingen.  

http://www.temakart-rogaland.no/
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Oppfølgingsprogram for materialvalg og avfallshåndtering 

 

Byggeplanfasen 

Vurdere behov for ytterlige tiltak etter at reguleringsplan for masseutfyl-

lingsområdene er godkjent. 

› Søknad om utslippstillatelse og mudring og dumping i sjø jf. forurens-

ningsforskriftene. 

Anleggsfasen 

› Etablering av avfallhåndteringssystemet for ulike typer avfall (byggeav-

fall, næringsavfall, farlig avfall). 

› Kartlegge godkjente mottaksanlegg for ulike typer avfall. 

Driftsfasen 

› Avfall fra vedlikeholdsarbeid skal transporteres til godkjent mottak. 

› Sikre tilstrekkelig antall avfallskonteinere langs veien, spesiell på parke-

ringsplasser og busstopp. 

› Periodisk tømming av avfallskonteinere.  
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2.12 Grensesnitt mot andre reguleringsplaner 

 

Gjennomføring av reguleringsplaner for tunnel medfører betydelige masseover-

skudd av sprengstein. Godkjent mottak av overskuddsmassene fra tunnel må klar-

legges. For rasjonell drift av tunnel fra Kvitsøy er det ønskelig å utnytte massene 

lokalt. I godkjent KDP for E39 Rogfast på Kvitsøy er det planlagt større utfyl-

lingsområder utenfor Krossøy og Krågøy. Dette forutsettes behandlet i egen om-

rådereguleringsplan. For dette området gjelder følgende:. 

› For alle massene som fylles i sjø (kaianlegg, utfyllingsområde eller massede-

poni ) gjelder følgende: 

› Utarbeide søknad om utslippstillatelse og tillatelse til utfylling i sjø jf. 

forurensningsforskriften  

› Utarbeide tiltak for å minimere partikkelutslipp fra deponi. Undersøke 

effektene av deponiområde i sjø (partikkelspredning, tareskog, mulige 

skjellsandforekomster, endringer av strømningsforhold)  

› Regulering av anleggsveg fra anleggsområde til massedeponi. Anleggs-

veg skal ikke legges gjennom boligområder. 

› Innhente tillatelse til utgraving av skjellsandforekomst slik at den kan graves 

ut for kommersiell bruk, før etablering av massedeponi 
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3 Kråga 

Kråga er en liten holme på 4,6 dekar, 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 de "vakre 

landskap" i Rogaland. 

 

Figur 9 Landskapsplan(O-tegning) for Kråga 

Reguleringsplanen for ventilasjonstårnet på Kråga utformes som detaljregulering, 

og inneholder to arealbruksformål: annen veggrunn - tekniske anlegg for den eksis-

terende øya, og kai, som anlegges i sjø. Reguleringsplanen framstilles sammen med 

reguleringsplan for tunnel i Bokn, jfr. R222, plan ID 11452012001. 

 

Tårnet er ikke detaljutformet, men plasseringen av dette er illustrert i regulerings-

plan (omriss av planlagt bebyggelse), og det må være fleksibilitet til å flytte eller 

omforme tårnene innenfor reguleringsformålet annen veggrunn. 

 

Kaien som er planlagt er ca. 1.300 m². Størrelsen på kaiområdet er fastlagt av føl-

gende hensyn: 

› Det anses ikke aktuelt med utfylling som fundament for kai, pga. topografi, 

bølger mv. 

› Kaien må fundamenteres på fjell (like under vannflaten) 

› Kaien er plassert på en del av Kråga som ligger like under vannflaten 

› Utforming er omtrent minste mulige utstrekning for å få dybde nok til å legge 

til kaien 

http://www.temakart-rogaland.no/
http://www.temakart-rogaland.no/
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3.1 Relevante dokumenter 

Område: Kråga 

Profil fra: 23 100 Profil til: 23 200 

Tegningsgrunnlag: O811 

Referanser: 

E39 Rogfast – KU/ kommunedelplaner Ventilasjonstårn, juli 

2006 

 

3.2 Støy 

Støyproblematikk anses som ikke relevant for Kråga. 

3.3 Vibrasjoner 

Vibrasjonsproblematikk anses som ikke relevant for Kråga. 

3.4 Luftforurensning 

Beregninger i rapport No 138 E Rogfast, tunnelventilasjon og luftkvalitet viser at 

resulterende konsentrasjon for nitrøse gasser og svevestoff ligger langt under gren-

severdi. «Ved ventilasjonstårna er det liten risiko for overskridelse av grenseverdi-

ene for NO2 ved bakken fordi lufta blåses ut vertikalt og tynnes ut med frisk luft. 

Men ut fra føre-var-prinsippet, bør det ikke plasseres bygninger for varig opphold i 

området som ligger mindre enn 100 m fra tårna». Luftforurensningsproblematikk 

anses som ikke relevant for Kråga. 

3.5 Forurensning av jord og vann 

Tabell 8: Risikovurdering (0 ... ingen risiko 5... høy risiko) 

Kråga 

Sannsynlighet  
(A) 

Effekt  
(B) 

Risiko  
(A x 
B) 

Krav om 
avbøtende 

tiltak 

(0 - 5) (0 - 5) 
 

(Ja / Nei) 

Anleggsfase 

Utslipp av partikler og 

sprengstoffrester fra anleggs-

arbeid 2 3 6 Ja 

Utslipp av olje fra anleggs-

maskiner og kjøretøy 1 5 5 Ja 

Sanitæravløp fra brakkerigger 0 0 0 Nei 

Utslipp fra vaskeplass for bi-

ler / anleggsmaskiner 0 5 0 Nei 
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Kråga 

Sannsynlighet  
(A) 

Effekt  
(B) 

Risiko  
(A x 
B) 

Krav om 
avbøtende 

tiltak 

(0 - 5) (0 - 5) 
 

(Ja / Nei) 

Driftsfase 

Utslipp av kjemikalier ved 

trafikkuhell 0 0 0 Nei 

Utslipp av rensekjemikalier, 

partikler og tungmetaller fra 

tunnelvask 0 0 0 Nei 

Utslipp av partikler og tung-

metaller i overflateavrenning 

fra veg 0 0 0 Nei 

 

Utslipp til sjøen skal unngås i størst 

mulig grad. Dersom utslipp til sjøen 

ikke kan unngås, skal det etableres 

tiltak på land som begrenser påvirk-

ning i størst mulig grad. 

Fare eksisterer for utslipp av olje-

forurensning og partikkelspredning 

under anleggsfasen. Når forurens-

ning oppstår skal forurensningskil-

den lokaliseres og avstenges. Olje-

lekkasjer skal renses med oljebin-

demiddel. Forurensede masser skal 

samles opp og leveres til et godkjent 

deponi. 

 Leveranse av ferskvann i anleggs-

fasen skal utføres på en trygg måte 

og med minst mulig inngrep i natu-

ren. For tiden er det planlagt å leve-

re ferskvann for anleggsfasen med 

en tankbåt. Vannet skal lagres i luk-

kede vannkonteinere.  

3.6 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 

Oppfølgingsprogram for forurensning 

av jord og vann 

 

Byggeplanfasen 

› Ingen. 

Anleggsfasen 

› Etablere små sedimenteringsbasseng 

eller andre rensetiltak etter behov. 

› Beredskapsplanen revideres ved 

behov. 

› Plassere ferskvannskonteinere nær 

kaianlegget. 

› Forurensede masser skal samles opp 

og leveres til et godkjent deponi. 

› Etablere ståltak for å hindre at kon-

teinere fryser til om vinteren  

Driftsfase 

› Ingen 

http://www.temakart-rogaland.no/
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av "vakre landskap" i Rogaland. Det vurderes at ventilasjonstårnet på Kråga gir 

konflikter med temaene landskapsbilde. Det betyr med stor sannsynlighet, at status 

som "inngrepsfri sone" vil bortfalle. 

3.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Kråga er kun tilgjengelig med båt. Holmen er disponert som landbruks-, natur- og 

friluftsområde (LNF-område) i gjeldende kommuneplan for Bokn. Det vurderes at 

tunnelreguleringen og ventilasjonstårnet på Kråga ikke gir konflikter med nærmiljø 

og friluftsliv da holmen er relativt liten og ikke spesielt verdifull som ilandsstig-

ningssted for båtfolk. 

3.8 Naturmiljø 

For naturmiljø påpekes at det er registrert hek-

kende fugler på nærliggende holmer 

(SEAPOP), men ikke på Kråga. Kråga har be-

grenset størrelse og begrenset høyde over ha-

vet. Sistnevnte sannsynliggjør at det kan slå 

bølger over hele holmen, med fare for at hek-

keplasser vaskes bort. Dette gir begrensede 

hekkemuligheter. Dersom fuglene vurderes å 

bli påvirket av anleggsarbeid på Kråga, forsø-

kes anleggsvirksomheten tilpasset hekke-

sesongene. 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.  

Kaien er lagt i det grunneste området på nord-

østsiden 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. Anleggel-

sen av kaien berører dermed evt. tareskog på 

det grunneste området utenfor Kråga. Det ser 

ut som – ut fra ovennevnte - at anleggelsen av 

kai i begrenset grad berører tareskogforekoms-

tene rundt Kråga. I videre planlegging må tare-

skogforekomsten i området kartlegges slik at 

etablering av kai, berører denne minst mulig.  

For øvrig henvises til avsnitt 3.5 for øvrige til-

tak. 

Oppfølgingsprogram for 

naturmiljø 

Byggeplanfasen  

› Analysere konsekvenser 

som følge av utfylling i 

sjø/etablering av kaian-

legg 

› Hekking av sildemåke 

må vurderes  (-> 

SEAPOP) 

Anleggsfasen 

› Etablering av ventila-

sjonssjakt og tårn forsø-

kes tilpasset før eller et-

ter hekkperioden.  

Driftsfasen 

› Ingen 
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3.9 Kulturmiljø 

Det vurderes at hverken tunnelreguleringen eller ventilasjonstårnet på Kråga gir 

konflikt med kulturminner og kulturmiljø. 

3.10 Energiforbruk 

Dette vurderes som ikke relevant for dette området i denne fasen. 

3.11 Materialvalg og avfallshåndtering inkl. 
massehåndtering 

De generelle kravene beskrevet i kapittel 

1.3.10 må oppfylles. 

Alle utsprengingsmasser skal fjernes fra 

øya.  

I anleggsfasen skal det bygges et kaianlegg 

på holmens østside. Kaianlegget blir 

bygget som et permanent anlegg. Det skal 

ikke deponeres masser på Kråga eller i 

sjøen omkring Kråga. Uttak av masser fra 

ventilasjonssjaktene skal i hovedsak skje 

fra tunnel og er derfor ikke omtalt i denne 

kapittel Massene skal transporteres til 

godkjent massedeponi. 

 

Oppfølgingsprogram for avfall 

og massehåndtering 

 

Byggeplanfasen  

› Ingen 

Anleggsfasen 

› Fullføre kravene fra kapittel 

1.3.10 

› Etablere systematisk avfalls-

transport fra Kråga til land. 

› Kartlegge godkjente mot-

taksanlegg for ulike typer av-

fall. 

Driftsfasen 

› Avfall fra vedlikeholdsarbeid 

skal transporteres til land. 
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4 Arsvågen 

Området ligger nord fra tunnelportalen ved Arsvågen mellom Arsvatnet og 

Boknafjorden. Arsvatnet ligger like ved dagens ferjekai i Arsvågen. Vatnet ligger 

ca. 2 m.o.h og drenerer til sjø via en kort utløpsbekk. Stedegen fiskefauna: 

Stasjonær og anadrom aure, ål, trepigget stingsild. 

Reguleringsforslaget fremgår av tegningene R301 – R302. Figur 10:  Oversikt 

over Rogfast-prosjektet. Planområdet som inngår på Arsvågen er markert med 

svart tekst og boks viser områdets plassering i forhold til de øvrige planområdene i 

E39 Rogfast. 

 

Figur 10:  Oversikt over Rogfast-prosjektet. Planområdet som inngår på Arsvågen er 

markert med svart tekst og boks 
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4.1 Relevante dokumenter 

Område: Arsvågen 

Profil fra: 26 550 Profil til: 27 700 

Tegningsgrunnlag: O301, O302, X302 

Referanser: 

E39 Rogfast – KU/ kommunedelplaner med delutredninger 

Handbok 018, Handbok 242, NOT fiskevandring i Arsvatnet, 

Handbok 211, E39 Rogfast, Tunnelventilasjon og luftkvalitet, 

rapport nr. 138, datert 28.6.2012 

4.2 Støy 

4.2.1 Anleggsfasen 

Det må gjøres beregninger av støy 

for anleggsfasen som sammenliknes 

med grenseverdier i kapittel 1.3.1. 

4.2.2 Driftsfasen 

Friluftsområder 

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 unn-

tak av et større område i Skodehamn 

sør for planområdet. Dette frilufts-

områder er beregnet å ligge under 

grenseverdien for støy i fra E39. 

Bebygde områder 

ekvivalentnivå 

Når det gjelder døgnveid ekvivalent 

lydnivå Lden, er støysonekart 0-

alternativ fremtidig situasjon, vist i 

vedlegg X301, for hele området ved 

tunnel i Arsvågen. Fremtidig situa-

sjon med ny E39 og kryssløsning 

Arsvågen er vist i X302 med bereg-

ningshøyde 4 meter over terreng. 

Lydnivå Lden > 30 dBA på fasade er 

Oppfølgingsprogram støy og vibrasjo-

ner 

 

Byggeplanfasen 

› Det må gjøres beregninger av støy for 

anleggsfasen som sammenliknes med 

grenseverdier i kapittel 1.3.1.  

› Det må for berørt bolig gjøres en be-

faring/kartlegging av uteplass og sik-

re at denne ligger under grensever-

dien i T-1442.  

› For berørt bolig må innendørs lydnivå 

kartlegges.  

› Nødvendige tiltak for uteplasser og 

innendørs lydnivå utføres.  

› Vurderinger/beregninger av vibrasjo-

ner utføres og sammenliknes med 

grenseverdier i kapittel 1.3.2. 

Anleggsfasen 

› Støyende arbeider i anleggsfasen må 

følges opp slik at grenseverdier i ka-

pittel 1.3.1 ikke overskrides. 

› Om nødvendig utføres det vibra-

sjonsmålinger og lydmålinger imens 

anleggsarbeidet pågår.  

Driftsfasen 

› Ingen 
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også vist i vedlegget som tall på fasadene. Høyeste lydnivå er vist uavhengig av 

etasje. 

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. . 

Bebygde områder maksimalnivå 

Det er vurdert maksimalt lydnivå og funnet at dette ikke er dimensjonerende for 

lydnivå til boliger langs vegen pga. avstand.  Lden vil derfor være dimensjonerende 

for lydnivå utenfor rom med støyfølsom bruk og på uteplasser. 

4.3 Vibrasjoner 

I byggeplanfasen må det gjøres vurdering av vibrasjoner i forhold til driving og 

sprengning av tunnel under bebyggelse og sprengning i dagen. Gjeldende grense-

verdier er presentert i kapittel 1.3.2. Det vil forekomme betydelig arbeid med 

sprengninger ved Arsvågen. 

4.4 Luftforurensning 

I Statens vegvesens rapport nr. 138 «E39 

Rogfast. Tunnelventilasjon og luftkvalitet», 

datert 28.6.2012, vises det at området rundt 

tunnelmunning har NO₂-nivå over anbefalt 

grenseverdi. Det anbefales en avgrensing av 

området med byggerestriksjoner ved Arsvågen. 

Langs vegen ut fra portalen kan det oppstå NO
2
-

konsentrasjoner over 100 µg/m
3
 flere ganger 

årlig. Figur 11 viser forslag til avgrensing av et 

område ved Arsvågen der det ikke bør plasseres 

bygninger for varig opphold. Sannsynligheten 

for høgt NO
2
-nivå ved bakken er størst på varme 

og vindstille dager.  

Støv fra anleggsveger, knuseverk eller utfyl-

lingsarbeid skal minimeres gjennom vanning 

etter behov. Her skal det foretrekkes sjøvann 

istedenfor vann med magnesiumklorid. 

 

 

 

 

Oppfølgingsprogram luft-

forurensing 

 

Byggeplanfasen 

› Avgrensing av området 

med byggerestriksjoner. 

Anleggsfasen 

› Vanning av anleggsveier 

etter behov for å reduse-

re støvflukt. 

Driftsfasen 

› Sørge for at kommunen 

ikke tillater bygninger 

for varig opphold innen 

område avmerket i figur 

11. 
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Figur 11:  Forslag til avgrensing av område der det ikke bør oppføres bygninger for varig opp-

hold ved Arsvågen pga. fare for NO2-nivå over anbefalt grenseverdi på 100 µg/m3 

(timemiddelverdi) 

4.5 Forurensning av jord og vann 

Tabell 9: Risikovurdering (0 ... ingen risiko 5... høy risiko) 

Arsvågen 

Sannsynlighet  
(A) 

Effekt  
(B) 

Risiko  
(A x 
B) 

Krav om 
avbøtende 

tiltak 

(0 - 5) (0 - 5) 
 

(Ja / Nei) 

Anleggsfase 

Utslipp av partikler og spreng-

stoffrester fra anleggsarbeid 5 3 15 Ja 

Utslipp av olje fra anleggsmaski-

ner og kjøretøy 2 5 10 Ja 

Sanitæravløp fra brakkerigger 5 5 25 Ja 

Utslipp fra vaskeplass for biler / 

anleggsmaskiner 5 5 25 Ja 

Tunnelutslipp (behandles i eget 

kapittel 0) 5 5 25 Ja 

Driftsfase 

Utslipp av kjemikalier ved tra-

fikkuhell 1 5 5 Ja 

Utslipp av rensekjemikalier, par-

tikler og tungmetaller fra tunnel-

vask 0 0 0 Nei 

Utslipp av partikler og tungmetal-

ler i overflateavrenning fra veg. 1 5 10 Ja 
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4.5.1 Generelt 

Det vurderes at jord og vannforuren-

sing er relevant tema i dette avsnitt 

fordi vegen går langs østsiden av 

Arsvatnet. All avrenning fra vegen i 

dette området må derfor føres mot øst 

for å unngå forurensing av Arsvatnet. 

4.5.2 Tiltak 

Anleggsfasen: 

For anleggsfasen legges det til grunn 

å benytte prinsippene som er beskre-

vet i kapittel 1.3.4. Alt vann som ren-

ner mot Arsvatnet i anleggsfasen skal 

avskjermes og ledes mot øst. Olje-

lenser som flyter på vannoverflate 

skal hindre oljelekkasje til myrområ-

det.  

Det anbefales å gjøre biologiske un-

dersøkelser i Arsvatnet før og etter 

byggetiltak for å kunne dokumentere 

at tiltak ikke påvirker biologisk 

mangfold.  

Det er antatt at brakkeriggområde og 

vaskeplasser ligger ved massedeponi 

og må koples til en godkjent avløps-

løsning som kommunal avløp eller 

tank. Dette bør vurderes i regule-

ringsplanfasen for massedeponi. 

Som følge av den nye vegtraseen 

etableres det massefylling i ferskvann 

langs Arsvatnet. Spredning av partik-

ler fra utfyllingsarbeidene skal be-

grenses så mye som mulig med hjelp 

av siltgardiner. Siltgardinet skal plas-

seres nærmest mulig fyllingen. Figur 

12 viser anbefalt plassering av silt-

gardin i Arsvatnet. 

Oppfølgingsprogram for forurensing 

av jord og vann  

Byggeplanfasen 

› Kartlegge Arsvatnet i henhold til 

biologisk mangfold før og etter veg 

er bygget.  

› Prosjektere løsning for avløp fra 

brakkerigg og vaskeplasser.  

› Prosjektering av siltgardiner 

› Søknad om utslippstillatelse og 

tillatelse for mudring og dumping i 

sjø og ferskvann i henhold til for-

urensningsforskriften. 

› Kontrollere vannføringskapasitet i 

eksisterende rør og bytter disse 

dersom nødvendig. 

Anleggsfasen 

› Installere midlertidige sedimente-

ringsbassenger etter behov. Sikre at 

intet overvann fra anleggsområde 

renner ut mot vest til Arsvatnet.  

› Etablere sedimenteringsbassenger og 

oljelenser i sedimenteringsbassenget 

for å hindre oljeutslipp i vassdraget. 

› Installere siltgardiner og oljelenser i 

Arsvatnet som hjelpekonstruksjon.  

› Etablere fungerende fiskepassasje 

dersom det i byggeplanfasen kon-

kluderes med bygging (se også ka-

pittel 4.8). 

Driftsfasen: 

› Fjerning av søppel fra vei.. 
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Figur 12: Arsvågen ved Arsvatnet med anbefalt plassering av siltgardin. 

Det anbefales at det utføres kontroll av eksisterende rør i dagens vegbane med hen-

syn til klimaendringer og økt nedbør. Dermed sikres at økende vannføring i bekke-

løpet kan føres gjennom vegbane på en trygg måte med tilstrekkelig kapasitet. Der-

som det viser seg at dagens kapasitet på eksisterende rør er utilstrekkelig, skal rø-

rene oppgraderes og tilpasses til den nye bredden av vegbane. 

4.6 Landskapsbilde  

› Det anbefales 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 ny lokalveg og utfylling ikke må få for stor barriereef-

fekt. Generelt må konstruksjoner detaljeres med utforming av høy estetisk 

kvalitet. 

› Ettersom området ligger i et flatt kystlandskap, og mellom fjorden og en inn-

sjø, er det vektlagt best mulig landskapstilpasning. I tillegg til høyde på vegan-

legget er også breddene vurdert - og i enda større grad plasseringene av "han-

kene" for krysset. 

  

siltgardine



   
42 YM-PLAN 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/08 Miljø/RAP_004_YM-

Plan_20121008.docx 

4.7 Nærmiljø og friluftsliv 

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 E39. Det fiskes også i Arsvatnet, og områdene 

rundt kan benyttes til turgåing. Disse 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. 

 

Fra gjeldende kommunedelplan og konsekvensutredning (KDP/KU) er det ikke 

anført spesielle konflikter med nærmiljø og friluftsliv i anleggsfasen på Arsvågen. 

4.8 Naturmiljø 

I godkjent KU er det vurdert at kun Ars-

vatnet og Arsbekken i tillegg til Laksa-

berget (som ikke blir berørt siden regule-

ringsplan for utfyllingsområdene er ut-

satt) har verdi for naturmiljø på Arsvå-

gen. De øvrige arealene, med det store 

asfalterte ferjeleiet og moloanlegget uten-

for dette, har i følge KU ingen verdi for 

naturmiljø. 

Arsbekken 

Eksisterende utløpsbekk fra Arsvatnet går 

i rør under E39. Selve utløpsoset ligger på 

fjell i dagen og bekken går i en smal 

renne i fjellet ned til eksisterende fylling 

hvor bekken er lagt i betongrør. 

Nedstrøms fyllingen går bekken over fjell 

i dagen. Bekkeløpet er her forgreinet og 

grunt. Bekken faller relativt bratt til sjø. 

Dagens fisketrapp ved Arsvatnet fungerer 

ikke. Dette er observert ved befaring i 

området. Naturmangfoldet i Arsvatnet 

vurderes derfor som allerede negativt på-

virket. 

Tiltak for å ivareta fiskevandring mellom 

sjøen og Arsvatnet vurderes som relativt 

komplisert, fordi Arsbekken er grunn i 

hele sin lengde, går over svaberg og er 

uten konstant vannføring. Bekken er ut-

satt for uttørking og vil være problema-

tisk å forsere for laksefisk bortsett fra på 

relativt høy vannføring.  

Oppfølgingsprogram for naturmiljø  

Byggeplanfasen 

› Fiskebiologisk vurdering av Arsvatnet 

og vurdere behov for bygging av 

fiskepassasje inkl. beregning av vann-

balanse for  Arsvatnet for å kunne 

etablere fiskepassasje. 

› Søknad om utslippstillatelse og tilla-

telse for mudring og dumping i sjø og 

ferskvann i henhold til forurensnings-

forskriften. 

› Utarbeide miljøovervåkingsprogram.  

Anleggsfasen 

› 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 rigg-

områder legges duk på eksisterende 

terreng slik at tilførte masser kan fjer-

nes etter at anlegget er avsluttet. 

Jordmassene skal ikke ligge i haug 

høyere en 3 meter.. 

Driftsfasen 

› Fiskebiologisk vurdering av Arsvatnet 

etter tiltak og 3 – 5 år etter at tiltaket 

er avsluttet.  
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I tillegg vurderes det at laksefisk er vàr for å vandre gjennom rør over en viss leng-

de. 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 utløps-

oset 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. 

I byggeplanfasen må det vurderes om tiltakene er gjennomførbare ut fra kost-/ 

nyttevurderinger, nye undersøkelser av naturmiljøet, og videre detaljering av 

anbefalte tiltak. 

Dersom fiskepassasje etableres anbefales det videre en fiskebiologisk vurdering av 

Arsvatnet før tiltak begynner og etter utbyggingsprosjektet. I perioden 3 – 5 år etter 

at vegen er ferdigstilt, skal vurdering gjøres på nytt for å finne ut om forbedret 

biologisk mangfold på grunn av fisketrapp og bedre kvalitet i bekkeløpet er 

oppnådd.  

Arsvatnet 

Utvidelse av E 39 Rogfast kan gi effekter på naturmangfoldet i Arsvatnet. Dagens 

fylling mellom vannet og sjøen planlegges utvidet i bredden slik at fyllingsfoten vil 

strekke seg ut i Arsvatnet – og til flomålet på sjøsiden. Både Arsvatnet og utløps-

bekken vil bli influert av denne utvidelsen. 

Inngrepet vil ha permanente effekter på strandsone/littoralsone i Arsvatnet og ut-

løpsbekken til sjøen. Det kan oppstå temporære effekter på fysisk/kjemiske forhold 

i vannet og bekk grunnet partikkelflukt (Avbøtende tiltak er beskrevet i avsnitt 

4.5). 

Andre registreringer  

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. Det ble registrert en rekke ulike plantearter, men ingen som er 

rødlistet. I følge Naturbase er det ønskelig med fortsatt beiting, at en unngår gjøds-

ling, tilleggsforing og fysiske inngrep. Det er kun søndre del av området som ligger 

innenfor planområdet. Artsdatabanken viser forekomst her som “livskraftig”, jfr. 

utsnitt under. 

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 
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registreringer av diverse sjøfugl knyttet til Lauplandsholmen, men denne ligger i 

overkant av 300 meter sørøst for den aller mest nordligste delen av parsellen.  

Tiltaket berører ikke område sør for Arsvatnet der det iht. SEAPOP og gjeldende 

KU er registrert hegre. 

4.9 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 kul-

turminneloven.  

KU for E39 Rogfast fastslår at det ikke anses å være spesielle konsekvenser knyttet 

til kulturminner og kulturmiljø i anleggsperioden på Arsvågen. Avbøtende tiltak 

kan være å merke eller gjerde inn kulturminner som ligger i nærheten av anleggs-

området, noe som vil gjøre anleggsarbeidere oppmerksomme på minnene. 

På Arsvågen er det iht. KU/KDP for E39 Rogfast gjort registrering av en fornmin-

neflate sørøst for tunnelportalen. Av brev fra Rogaland fylkeskommunes kultursek-

sjon til Statens vegvesen, datert 29.02.12, skal det igangsettes prøvestikking på 

Arsvågen. Forholdet til kulturminner anses derfor ivaretatt. 

 

Figur 13 Oversikt over registrerte kulturminner ved kryssområdet på Arsvågen. Kart fra 

http://www.temakart-rogaland.no 

N 

http://www.temakart-rogaland.no/
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4.10 Energiforbruk 

Dette vurderes som ikke relevant for dette området i denne fasen. 

4.11 Materialvalg og avfallshåndtering inkl. 
massehåndtering 

De generelle kravene beskrevet 

i kapittel 1.3.10 må oppfylles. 

 Massehåndtering løses gjennom 

massedisponeringsplan. Bereg-

ningene viser et lite masseover-

skudd ved dagsonen på Arsvå-

gen. Overskuddsmasser ved 

Arsvågen vil derfor bli overført 

til fyllingsområder ved Knar-

holmen. Endelig avklaring av 

dette forholdet forventes avklart 

gjennom massedisponerings-

plan. 

  

Oppfølgingsprogram for materialvalg og 

avfallshåndtering 

 

Byggeplanfasen 

› Vurdere behov for ytterlige tiltak etter at 

reguleringsplan for massedeponiene er 

godkjent 

› Tilrettelegge i YM– og avfallsplan for at 

avfall fra vedlikeholdsarbeid skal trans-

porteres til godkjent mottaksanlegg. 

Anleggsfasen 

› Etterleve kravene fra kapittel 1.3.10 

› Etablering av avfallssystem for ulike 

typer avfall som ligger trygt på land og 

er sikret mot vind og bølger 

› Kartlegge godkjente mottaksanlegg for 

ulike typer avfall. 

Driftsfasen 

› Avfall fra vedlikeholdsarbeid skal trans-

porteres til godkjent mottak. 

› Sikre tilstrekkelig antall avfallskonteine-

re langs veien, spesiell på parkerings-

plasser og busstopp 

› Periodisk tømming av avfallskonteinere 
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4.12 Grensesnitt mot andre reguleringsplaner 

 

Når reguleringsplan for E39 Rogfast, Knarholmen, blir godkjent, kan over-

skuddsmassene fra Arsvågen kjøres dit.  

Gjennomføring av reguleringsplaner for tunnel medfører betydelige masseover-

skudd av sprengstein. Godkjent mottak av overskuddsmassene fra tunnel må klar-

legges. For rasjonell drift av tunnel fra Arsvågen er det ønskelig å utnytte massene 

lokalt. I godkjent KDP for E39 Rogfast på Arsvågen er det planlagt større utfyl-

lingsområder utenfor dagens fergeleie. Dette forutsettes behandlet i egen område-

reguleringsplan. For dette området gjelder følgende:  

› For alle massene som fylles i sjø (kaianlegg, utfyllingsområde eller massede-

poni) gjelder følgende: 

› Utarbeide søknad om utslippstillatelse og tillatelse til dumping for mas-

sedeponi i henhold til forurensningsforskriften.  

› Utarbeide tiltak for å minimere partikkelutslipp fra deponi. Undersøke 

effektene av deponiområde i sjø (partikkelspredning, tareskog, mulige 

skjellsandforekomster, endringer av strømningsforhold)  

› Regulering av anleggsveg fra anleggsområde til massedeponi. Anleggs-

veg skal ikke legges gjennom boligområder. 
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5 Knarholmen 

Planområdet ligger langs E39 ved Knarholmen. Området ligger sør for brua som 

krysser Boknasundet. Med Boknasundet i øst og skog mot vestsiden av vegen føres 

vegtraseen gjennom naturlig skogsterreng uten bebyggelse. Vegstrekningen krysser 

ikke viktige bekkeløp. Områder ved siden av vegen kan beskrives som skogs- og 

myrområde. I den nordlige delen av denne strekningen passerer vegen et boligfelt 

som ligger øst for vegtraseen mot Boknasundet. 

Reguleringsforslaget fremgår av tegningene R401 – R403. Figur 14 viser områdets 

plassering i forhold til de øvrige planområdene i E39 Rogfast.  

 

Figur 14: Oversikt over Rogfast-prosjektet. Planområdet som inngår på Knarholmen markert 

med svart tekst og boks 
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5.1 Relevante dokumenter 

Område: Knarholmen 

Profil fra: 325 Profil til: 1750 

Tegningsgrunnlag: O401, O402, X401, X402, X403 

Referanser: 
Håndbok 018, Håndbok 242, Håndbok 211; NOT 401 – E39 

Rogfast - Knarholmen støy 

5.2 Støy 

5.2.1 Anleggsfasen 

Det må gjøres beregninger av støy for an-

leggsfasen som sammenliknes med grense-

verdier i kapittel 1.3.1. 

5.2.2 Driftsfasen 

Friluftsområder 

Området på vestsiden av ny E39 er i følge 

Bokn kommuneplans arealdel avsatt til land-

bruk og friluftsområde (LNF). På østsiden av 

ny E39 er det avsatt til friområde i nord og et 

mindre næringsområde i sør. Det er ellers ikke 

avsatt LNF-områder nær E39 i Knarholmen 

hvor friluftsliv eller naturvern er dominerende 

med unntak av et større område i nordvest 

rundt Boknafjellet som ligger langt utenfor 

området som er berørt av støy fra E39. 

› Det anbefales å lage en voll langs østsi-

den av ny E39 Knarholmen nord for 

krysset som har høyde minst 3 meter 

over senterlinje veg. Denne vil da også 

skjerme det meste av friområdet på østsi-

den. 

› Det vurderes å lage en voll langs østsiden 

av ny E39 Knarholmen sør for krysset 

med tanke på fremtidig arealbruk. 

› Det er ikke nødvendig med lokale tiltak 

for boliger/hytter dersom voll bygges nord for krysset. 

Oppfølgingsprogram for støy 

Byggeplanfasen 

› Det må gjøres beregninger av 

støy for anleggsfasen som sam-

menliknes med grenseverdier i 

kapittel 1.3.1.  

› Støyskjerm/-voll planlegges og 

nye støyberegninger kontrollerer 

disse  

› Vurderinger/beregninger av vi-

brasjoner utføres og sammenlik-

nes med grenseverdier i kapittel 

1.3.2. 

Anleggsfasen 

› Støyende arbeider i anleggsfasen 

må følges opp slik at grensever-

dier i kapittel 1.3.1 ikke over-

skrides. 

› Om nødvendig utføres det vibra-

sjonsmålinger og lydmålinger 

imens anleggsarbeidet pågår.  

Driftsfasen 

› Ingen 
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Bebygde områder ekvivalentnivå 

Når det gjelder døgnveid ekvivalent lydnivå Lden er støysonekart 0-alternativ frem-

tidig situasjon er vist i vedlegg X401 for hele kryssområdet Knarholmen. Fremtidig 

situasjon med ny E39 og kryssløsning Knarholmen er vist i X402. Støysonekart 

med forslag til langsgående støyvoller på østsiden av E39 sør og nord for krysset er 

vist i X403. 

Beregningshøyde er 4 meter over terreng. Lydnivå på fasade med verdi Lden > 30 

dBA er også vist i vedlegget som tall på fasadene. Høyeste lydnivå er vist uavheng-

ig av etasje og en oppsummering av ulike typer bygg i ulike støysoner er gitt i Ta-

bell 10. 

Tabell 10 Oversikt over antall boliger i gul og rød støysone fremtidig situasjon. 

Beskrivelse 0-
alternativ 

X401 

Ny E39 
X402 
før 

tiltak 

Ny E39 
X403 
etter 
tiltak 

Antall boliger over grenseverdien for rød støyso-
ne 

0 0 0 

Antall boliger over grenseverdien for gul støyso-
ne 

7 20 0 

Antall andre typer boliger over grenseverdien for 
gul støysone 

0 0 0 

Antall bygninger for religiøse aktiviteter, forret-
ningsbygg, overnattingssteder, kontor o.l. over 
grenseverdien for gul støysone 

0 0 0 

Antall ikke-støyfølsomme bygg over grensever-
dien for gul støysone 

3 9 3 

Antall ukjente byggtyper over grenseverdien for 
gul støysone 

0 0 0 

Antall bygninger i rød støysone 0 0 0 

Antall bygninger i gul støysone 10 29 3 

 

Bygging av ny kryssløsning for E39 Knarholmen vil kreve voll med høyde minst 1 

meter over senterlinje veg for at ingen boliger øst for E39 og nord for krysset skal 

oppleve et lydnivå over grenseverdien for gul støysone på fasade eller oppholds-

plass. I tegning X403 er det vist støysonekart for voll 3 meter over senterlinje veg 

slik det er regulert. 

Det er også med i støysonekart X403 en voll 3 meter over senterlinje veg sør for 

krysset med tanke på fremtidig utbygging i dette området. Da dette området forelø-
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pig er tenkt som et næringsområde stilles det ikke krav i T-1442/2012 om lydnivå 

på uteplasser eller på fasade slik at tiltaket ikke er nødvendig.  

Bebygde områder maksimalnivå 

Det er vurdert maksimalt lydnivå og funnet at dette er ikke dimensjonerende for 

lydnivå til boliger langs vegen pga. avstand. Lden vil derfor være dimensjonerende 

for lydnivå utenfor rom med støyfølsomt bruk og på uteplasser. 

5.3 Vibrasjoner 

I byggeplanfasen må det gjøres vurdering av vibrasjoner i forhold til sprengning i 

dagen. Gjeldende grenseverdier er presentert i kapittel 1.3.2. Det vil forekomme 

minimalt med sprengningsarbeid for Knarholmen. 

5.4 Luftforurensning 

 

Støv fra anleggsveger, knuseverk eller utfyl-

lingsarbeider skal minimeres gjennom vanning 

etter behov. Her skal det fortrekkes sjøvann 

istedenfor vann med magnesiumklorid. 

5.5 Forurensning av jord og 
vann 

5.5.1 Vurdering av nødvendighet 
for avbøtende tiltak 

Tabell 11: Risikovurdering (0 ... ingen risiko 5... høy 

risiko) 

Knarholmen 

Sannsynlighet  
(A) 

Effekt  
(B) 

Risiko  
(A x 
B) 

Krav om 
avbøtende 

tiltak 

(0 - 5) (0 - 5) 
 

(Ja / Nei) 

Anleggsfase 

Utslipp av partikler og spreng-

stoffrester fra anleggsarbeid 5 3 15 Ja 

Utslipp av olje fra anleggsma-

skiner og kjøretøy 2 5 10 Ja 

Sanitæravløp fra brakkerigger 5 5 25 Ja 

Utslipp fra vaskeplass for biler 

/ anleggsmaskiner 5 5 25 Ja 

Driftsfase 

Oppfølgingsprogram for 

luftforurensing 

 

Byggeplanfasen 

› Ingen 

Anleggsfasen 

› Vanning av anleggsveier 

etter behov for å for-

hindre støvflukt  

Driftsfasen 

› Ingen 
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Utslipp av kjemikalier ved tra-

fikkuhell 1 3 3 Nei 

Utslipp av rensekjemikalier, 

partikler og tungmetaller fra 

tunnelvask 0 0 0 Nei 

Utslipp av partikler og tungme-

taller i overflateavrenning fra 

veg. 1 2 2 Nei 

5.5.2 Generelt 

Det vurderes at jord og vannforuren-

sing er et tema som krever avbøtende 

tiltak i anleggsfasen, men antas ikke å 

kreve tiltak for driftsfasen, jf. tabellen 

ovenfor. Det anbefales likevel nye 

vurderinger av dette i byggeplanfasen.   

5.5.3 Tiltak 

Anleggsfasen: 

For anleggsfasen legges det til grunn 

de prinsippene som er beskrevet i ka-

pittel 1.3.4. Alt vann som renner mot 

bekkeløp/myr i anleggsfasen skal fø-

res gjennom et sedimenteringsbas-

seng. Oljelenser skal hindre oljelekka-

sje til myrområdet.  

Det anbefales å gjøre biologiske un-

dersøkelser i bekkeløp før og etter 

byggetiltak for å kunne dokumentere 

at tiltak ikke påvirker biologisk mang-

fold. 

Avløp fra vaskeplasser og sanitærav-

løp må tilkoples til en godkjent av-

løpsløsning som kommunal avløp el-

ler tank. Dette bør prosjekteres i neste 

planfase. 

Driftsfasen: 

 

Det anbefales beregning av de eksiste-

rende rør i dagens vegbane med hen-

syn til klimaendringer og økt nedbør. 

Dermed sikres at økende vannføring i 

bekkeløpet kan føres gjennom vegba-

ne på en trygg måte med tilstrekkelig 

kapasitet. Dersom det viser seg at da-

Oppfølgingsprogram for forurensing 

av jord og vann 

Byggeplanfasen 

› Kartlegge dagens bekkeløp i henhold 

til biologisk mangfold før og etter at 

vegen er bygd. 

› Prosjektere løsning for avløp fra 

brakkerigg og vaskeplasser  

› Søknad om midlertidig utslippstillatel-

se etter forurensningsforskriften for ut-

slipp i anleggsfasen. 

› Vurdere om deler av overflatevannet 

vil gå til sårbare resipienter og i så fall 

prosjektere nødvendige rensetiltak.  

› Kontrollere vannføringskapasitet i ek-

sisterende rør og bytte disse dersom 

nødvendig. 

Anleggsfasen 

› Installere midlertidige sedimenterings-

basseng etter behov.  

› Etablere oljelenser i sedimenterings-

bassenget for å hindre olje- og partik-

kel utslipp fra anleggsområde og vas-

keplasser til Boknasundet. 

› Beholde myr mest mulig intakt, da 

dette har gunstig effekt på vannkvalite-

ten 

› Evt. bygge rensetiltak for overvann fra 

veg dersom dette vurderes nødvendig. 

Driftsfasen: 

› Fjerning av søppel fra vei. 
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gens kapasitet ikke er tilstrekkelig, skal rørene forlenges til den nye bredden av 

vegbane.  Beregning viser en ÅDT 13 000. I nedre del av ÅDT-intervallet vil det 

som regel være behov for å rense overvannet for miljøgifter og partikler ved små 

eller sårbare resipienter. Vi anser myrområdet og Boknafjorden som robuste resipi-

enter. Samtidig er det lite fare for utslipp av miljøgifter. Det er derfor ikke behov 

for spesielle rensetiltak iht. gjeldende håndbøker pga. begrenset trafikkmengde. I 

fall deler av overflatevannet fra veg kan bli ført til mindre robuste resipienter, må 

det bygges renseanlegg før utslipp til disse. 

5.6 Landskapsbilde  

I vurderingene knyttet til utforming av kryssområdet har hovedhensikten vært å 

unngå inngrep i eksisterende skrent nordvest for bro/kulvert. For øvrig legges res-

ten av kryssområdene på eller innenfor arealer som i hovedsak allerede må anses 

som disponert til vegformål. 

 

Det etableres ny rundkjøring i eksisterende kryssområde. Krysset legges godt til-

passet i landskapet mellom koller i landskapet. Vegens sideterreng bygges opp med 

grønne støyvoller mot boligområdet øst for vegen. Støyvollen legges gjennom et 

skogsområde og det er ikke utsikt til skjærgården. Vollen medfører dermed ikke 

forringelse av utsikt i denne strekningen. 

Reguleringsplanen på Knarholmen medfører permanent innløsning av 59.286 m² 

utmark. Dyrket mark berøres ikke som følge av planforslaget. 

5.7 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 hel-

ler ikke registrert idretts- eller andre nærmiljøanlegg ved Knarholmen i FINK. 

5.8 Naturmiljø 

Det er ikke registrert områder knyttet til naturvern ved Knarholmen i Fylkesdelplan 

for friluftsliv, idrett, naturvern og kulturvern (FINK). Det finnes ingen registre-

ringer av prioriterte naturtyper eller rødlistearter i eller i umiddelbar nærhet av pla-

nområdet iht. Naturbase, Artsdatabanken eller http://www.temakart-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. 

Planforslaget innebærer utbedring av eksisterende kryss og vil ha liten konsekvens 

for naturmiljøet.  

Myrområdene på østsiden av dagens E39 berøres ikke av den nye rundkjøringen. 

Størrelsen på rundkjøringen er dimensjonert etter gjeldende vegnormaler, og det 

anses ikke aktuelt med annen utforming eller størrelse. Det kan tenkes at myrområ-

dene 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 

http://www.temakart-rogaland.no/


  
YM-PLAN  

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/08 Miljø/RAP_004_YM-Plan_20121008.docx 

53 

problem om noe myrområder berøres. Overvann som evt. renner til myr anses ikke 

som et problem. Se også avsnitt 5.5.3 for ytterlige tiltak i anleggsfasen.  

 

 

5.9 Kulturmiljø 

Det er ikke registrert kulturminner i planområdet. 

5.10 Energiforbruk 

Dette vurderes som ikke relevant for dette området i denne fasen. 

5.11 Materialvalg og avfallshåndtering – inkl. 
massehåndtering 

De generelle kravene beskrevet i kapittel 1.3.10 må oppfylles. 

Det er et stort masseunderskudd i planområdet. Det må legges til rette for å bruke 

overskuddsmasser fra tunnelen for E39 Rogfast. Det forutsettes at disse fraktes 

langs E39 fra Arsvågen.  

Oppfølgingsprogram for naturmiljø 

Byggeplanfasen 

› Det skal utarbeides planer for vegetasjonsetablering med sikte på å reetable-

re grønne sidearealer i veganlegget 

› Det forekommer kryssing av vegen av hjortedyr på en lengre strekning. Fo-

reløpig konklusjon er at det ikke er mulig å samle kryssingen til ett krys-

ningspunkt. Dette bør imidlertid vurderes på nytt. 

› Påvirkning av myrområde skal begrenses mest mulig. Sikre at nedbørareal 

som ligger oppstrøms langs vestsiden av veien ikke stenges fra innløp til 

myrområdet. 

Anleggsfasen 

› Riggområder skal tilbakeføres slik at de blir tilnærmet lik dagens situasjon. 

Avtaking av toppmasser for ranking og bevaring av toppjord utføres der det-

te er mulig. Før planering av riggområder legges duk på eksisterende terreng 

slik at tilførte masser kan fjernes etter at anlegget er avsluttet. Jordmassene 

skal ikke ligge i haug høyere en 3 meter. 

Driftsfasen 

› Ingen 



   
54 YM-PLAN 

http://projects.cowiportal.com/ps/A016140/Documents/3 Prosjektdokumenter/3.1 Notater og rapporter/08 Miljø/RAP_004_YM-

Plan_20121008.docx 

 

5.12 Grensesnitt mot andre reguleringsplaner 

 

 

 

 

› Gjennomføring av reguleringsplaner for tunnel medfører betydelige masse-

overskudd av sprengstein. Gjennomføring av reguleringsplan for Arsvågen 

vil også føre til noe overskudd av sprengstein. I planområdet E39 Rogfast, 

Knarholmen, er det et stort masseunderskudd som forutsettes å dekkes opp 

med masser fra Arsvågen og tunnelmasser. Dette vil betinge plan for masse-

transport langs E39 fra Arsvågen til Knarholmen. 

› Det er forutsatt at det skal utarbeides reguleringsplan for å kunne gjennomfø-

re støyskjermingstiltak langs E39 nordover fra Knarholmen-parsellen til over 

Boknasundet. Det er derfor ikke tatt med lydnivå fra veg utenfor dette plan-

området i denne rapporten. 

Oppfølgingsprogram for materialvalg og avfallshåndtering 

Byggeplanfasen 

› Legge til rette for at tunnelmasser brukes i vegfyllingene 

› Tilrettelegge i YM– og avfallsplan for at avfall fra vedlikeholdsarbeid skal 

transporteres til godkjent mottaksanlegg. 

Anleggsfasen 

› Oppfylle kravene fra kapittel 1.3.10 

› Etablering av avfallssystem for ulike type avfall som ligger trygt på land og 

er sikret mot vind og bølger 

› Kartlegge godkjente mottaksanlegg for ulike typer avfall. 

Driftsfasen 

› Oppfylle kravene fra kapittel 1.3.10  

› Avfall fra vedlikeholdsarbeid skal transporteres til godkjent mottak. 

› Sikre tilstrekkelig antall avfallskonteinere langs veien, spesiell på parke-

ringsplasser og busstopp 

› Periodisk tømming av avfallskonteinere 
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6 Austre Bokn 

Planområdet ligger langs E39 på Austre Bokn. Området ligger øst og nord for brua 

som krysser Boknasundet og nesten nord til Håklepptunnelen.  

Reguleringsforslaget fremgår av tegningene R501 – R503. Figur 15 viser områdets 

plassering i forhold til de øvrige planområdene i E39 Rogfast. 

 

Figur 15:  Oversikt over Rogfast-prosjektet. Planområdet som inngår på Austre Bokn market 

med svart tekst og boks 
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6.1 Relevante dokumenter 

Område: Austre-Bokn 

Profil fra: 100 Profil til: 1880 

Tegningsgrunnlag: O501, O502, O503, X505 

Referanser: 

YM, Håndbok 018,  

Håndbok 242, Håndbok 211, NOT 501 E39 Rogfast Austre-

Bokn Støy 

 

6.2 Støy 

6.2.1 Anleggsfasen 

Det må gjøres beregninger av 

støy for anleggsfasen som 

sammenliknes med grensever-

dier i kapittel 1.3.1. 

6.2.2 Driftsfasen 

Friluftsområder 

Området rundt ny E39 er i følge 

Bokn kommuneplans arealdel 

hovedsakelig avsatt til landbruk 

og friluftsområde (LNF) der 

spredt boligbygging er tillatt. 

Det finnes et campingområde 

sør for E39 like ved brua. Ellers 

er det ikke avsatt LNF-områder 

nær E39 i Austre Bokn hvor 

friluftsliv eller naturvern er 

dominerende med unntak av to 

små områder på østsiden som 

ligger langt utenfor området 

som er berørt av støy fra E39. 

› Det anbefales å bygge 

støyskjerm langs E39 i sør 

mot støyfølsomme områ-

der. 

› Det gjøres en vurdering i 

senere fase om bygging av 

tett rekkverk på vestsiden 

av E39 i nord for å skjer-

Oppfølgingsprogram for støy og vibrasjoner 

Byggeplanfasen 

› Det må gjøres beregninger av støy for anleggsfa-

sen som sammenliknes med grenseverdier i kapit-

tel 1.3.1.  

› Støyskjerm/-voll planlegges og nye støybereg-

ninger kontrollere disse.  

› For berørte støyfølsomme bygg må det gjøres en 

befaring/kartlegging av uteplass og sikre at denne 

ligger under grenseverdien i T-1442.  

› For berørte boliger må innendørs lydnivå kartleg-

ges.  

› Nødvendige tiltak for uteplasser og innendørs 

lydnivå utføres.  

› Vurderinger/beregninger av vibrasjoner utføres 

og sammenliknes med grenseverdier i kapittel 

1.3.2. 

Anleggsfasen 

› Støyende arbeider i anleggsfasen må følges opp 

slik at grenseverdier i kapittel 1.3.1 ikke over-

skrides.. 

› Om nødvendig utføres det vibrasjonsmålinger og 

lydmålinger imens anleggsarbeidet pågår.  

Driftsfasen 

› Ingen 
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me 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-

1442/2012 for 9 boliger/hytter. 

› Det må vurderes støyreduserende tiltak for campingområde sør for E39. 

Bebygde områder ekvivalentnivå 

Når det gjelder døgnveid ekvivalent lydnivå Lden er støysonekart 0-alternativ frem-

tidig situasjon er vist i vedlegg X501 for hele kryssområdet Austre Bokn. Fremti-

dig situasjon med ny E39 og kryssløsning Austre Bokn er vist i X502 med bereg-

ningshøyde 4 meter over terreng. Det er utført beregninger av skjermingsforslag 

vist i tegning X503 og X504 med henholdsvis 4 meter og 2 meters beregningshøy-

de. Beregningshøyde 4 meter anbefales i T-1442/2012 og er derfor brukt. 2 meters 

beregningshøyde er tatt med da uteplasser for boliger med større sannsynlighet be-

finner seg i denne høyden enn 4 meter. 

Dersom støyskjerming langs vegen viser seg lite hensiktsmessig pga. kostnader, 

estetikk eller annet bør det vurderes lokal skjerming og gjøres befaringer på boliger 

for å sikre tilfredsstillende lydnivå innendørs. 

Tabell 12 Oversikt over foreslått støyskjerming for E39 Austre Bokn. 

Skjermområde Profil fra/til 

Høyde i 

meter over 

senter-linje 

veg 

Estimert kost-

nad 

Lengst sør langs østsiden av E39 100-260 2,5 1 600 000 

Tett rekkverk lengst nord langs vestsiden av E39 1570-1920 1,0 350 000 

 

Det er vurdert to skjermer som oppsummert i tabell 13. Det er vurdert at støy-

skjermen i sør kan bygges fordi det vanskelig å gjøre effektiv skjerming lokalt ved 

støyfølsomme bygg og kostnaden er vurdert som akseptabel. Denne foreslås derfor 

å inngå i reguleringsforslaget. Tett rekkverk (lav støyskjerm) i nord trenger ikke 

reguleres og vurderes i en senere fase av prosjektet. Da må tett rekkverk vurderes 

opp mot mulighetene for lokale tiltak for de enkelte bygg. Støysonekart med for-

slag til skjerming er vist i tegning X505, høyde 4 meter over terreng. (Dvs. skjerm i 

sør for reguleringsplan, men uten andre støyskjermede tiltak). 

Bebygde områder maksimalnivå 

Det er beregnet statistisk maksimalt lydnivå L5AF og dette er ikke dimensjonerende 

for boliger langs vegen. Bygningen med gnr/bnr 7/4 nærmest Fv898 er merket som 

hytte/fritidsbolig/sommerhus og har ikke innendørs krav til lydnivå. Likevel bør 

det gjøres tiltak for å sikre et lavest mulig maksimalt lydnivå utenfor eventuelle 

soverom mot vegen i tillegg til sikring av lydnivå på uteplass. 
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6.3 Vibrasjoner 

I byggeplanfasen må det gjøres vurdering av vibrasjoner i forhold til sprengning i 

dagen. Gjeldende grenseverdier er presentert i kapittel 1.3.2. Det vil forekomme 

noe sprengningsarbeid. 

6.4 Luftforurensning 

Støv fra anleggsveger, knuseverk eller utfyllingsarbeider skal minimeres gjennom 

vanning etter behov. Her skal det fortrekkes sjøvann istedenfor vann med magne-

siumklorid. 

6.5 Forurensning av jord og vann 

6.5.1 Vurdering av nødvendighet for avbøtende tiltak 

Tabell 13: Risikovurdering (0 ... ingen risiko 5... høy risiko) 

Austre Bokn 

Sannsynlighet  
(A) 

Effekt  
(B) 

Risiko  
(A x 
B) 

Krav om 
avbøtende 

tiltak 

(0 - 5) (0 - 5) 
 

(Ja / Nei) 

Anleggsfase 

Utslipp av partikler og spreng-

stoffrester fra anleggsarbeid 5 3 15 Ja 

Utslipp av olje fra anleggsmaski-

ner og kjøretøy 2 5 10 Ja 

Sanitæravløp fra brakkerigger 5 5 25 Ja 

Utslipp fra vaskeplass for biler / 

anleggsmaskiner 5 5 25 Ja 

          

Driftsfase 

Utslipp av kjemikalier ved tra-

fikkuhell 1 3 3 Nei 

Utslipp av rensekjemikalier, par-

tikler og tungmetaller fra tunnel-

vask 0 0 0 Nei 

Utslipp av partikler og tungmetal-

ler i overflateavrenning fra veg. 1 2 2 Nei 
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6.5.2 Generelt 

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. Beregning viser en ÅDT av 

13 000. I nedre del av ÅDT-intervallet vil 

det som regel være behov for å rense 

overvannet for miljøgifter og partikler 

ved små eller sårbare resipienter. Det 

vurderes at Boknasundet er en svært stor 

resipient som fint takler å ta imot avren-

ning fra planområdet. 

Det er derfor ikke behov for spesielle 

rensetiltak.  

 

Eksisterende bekker er vist på tegninger 

laget som illustrasjon til reguleringspla-

nen (GHI-tegningene). Det er ikke fore-

tatt kartlegging av evt. vegetasjon langs 

eksisterende bekkedrag. På minst tre ste-

der krysser bekker dagens E39. Når nytt 

anlegg etableres legges det til grunn at 

dagens kryssingsrør for bekkedrag for-

lenges i nødvendig grad under nye veg-

anlegg, og at eksisterende bekkedrag der-

etter følges. 

6.5.3 Tiltak 

Anleggsfasen: 

For anleggsfasen legges til grunn og be-

nyttes de prinsippene som er beskrevet i 

kap. 1.3.4. Alt vann som renner mot disse 

bekkeløpene i anleggsfasen skal føres 

gjennom et sedimenteringsbasseng. Olje-

lenser som flyter på vannoverflate skal 

hindre oljelekkasje til Boknasundet. Det 

anbefales å gjøre biologiske undersøkel-

ser i de enkelte bekkeløpene før og etter 

byggetiltak for å kunne dokumentere at 

tiltak ikke påvirker biologisk mangfold. 

Avløp fra vaskeplasser og sanitæravløp 

må tilkoples til en godkjent avløpsløs-

ning som kommunal avløp eller tank. 

Dette bør prosjekteres i neste planfase. 

Oppfølgingsprogram for foruren-

sing av jord og vann 

Byggeplanfasen 

› Kartlegge dagens bekkeløp i 

henhold til biologisk mangfold 

før og etter at vegen er bygd. 

› Prosjektere løsning for avløp fra 

brakkerigg og vaskeplasser 

› Søknad om midlertidig utslipps-

tillatelse etter forurensningsfor-

skriften for utslipp i anleggsfa-

sen. 

› Kontrollere vannføringskapasitet 

i eksisterende rør og bytte disse 

dersom det viser seg at rørene har 

for liten dimensjon.  

Anleggsfasen 

› Installere midlertidige sedimente-

ringsbassenger etter behov.  

› Etablere oljelenser i sedimente-

ringsbassenget for å hindre olje-

utslipp i Boknasundet. 

› Hindre tilslamming av bekkelø-

pet. 

› Erosjonssikring / steinsetting av 

utløpet ved forlengelse av over-

vannsrør under vei. 

Driftsfasen 

› Fjerning av søppel fra vei. 
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Driftsfasen: 

 

Det anbefales kontroll av kapasitet av de eksisterende rørene i dagens vegbane med 

hensyn til klimaendringer og økt nedbør. Dersom det viser seg at dagens kapasitet 

av de eksisterende rørene er tilstrekkelig, skal rørene forlenges til den nye bredden 

av vegbane. Utløpspunktet fra rør steinsettes som erosjonssikring. 

6.6 Landskapsbilde  

Reguleringsplanen for Austre Bokn medfører permanent innløsning av ca 7 daa 

dyrket mark og 33 daa utmark. 

 

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. 

Eksisterende steingjerder videreføres i størst mulig grad uten endringer. På seks 

steder er det behov for å sikre/flytte steingjerder langs traseen. Det vises i denne 

sammenhengen til landskapsplaner (O-tegninger). 

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. 

6.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Veganlegget vil medføre forbedrede fotgjengerløsninger i kryssområdet mellom 

boligområdet og bussholdeplassene. Det vises til utsnitt av landskapsplan i avsnit-

tet over. For øvrig vurderes det at planforslaget ikke får negative konsekvenser for 

nærmiljø og friluftsliv. Kryssutbedringen medfører støytiltak i form av støyskjerm 

på broen fram mot avkjøringsrampen og rekkverk/lav skjerm i nordre deler av 

planforslaget. 

6.8 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 Varafjellet. Området er iht. Naturbase regist-

rert som "BN00082278, Austre Bokn, Vardefjellet"- naturtype kystlynghei. Plan-

forslaget vurderes å ikke påvirke denne lokaliteten, da det i nordre del av parsellen 

ikke gjøres inngrep vestover mot registrert naturtype. 
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Figur 16 Utsnitt av registrert naturtype kystlynghei på Vardafjellet sett ift. E39 

Planforslaget kommer ikke i berøring med registrert edelløvskog sør for eksiste-

rende 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. Krav om vannhåndtering i 

anleggs- og driftsfasen er beskrevet i kap 6.5. 

 

Oppfølgingsprogram for naturmiljø 

Byggeplanfasen 

Det skal utarbeides planer for vegetasjonsetablering med sikte på å reetablere 

grønne sidearealer i veganlegget 

Anleggsfasen 

Riggområder skal tilbakeføres slik at de blir tilnærmet lik dagens situasjon. Avta-

king av toppmasser for ranking og bevaring av toppjord utføres der dette er mu-

lig. Før planering av riggområder legges duk på eksisterende terreng slik at tilfør-

te masser kan fjernes etter at anlegget er avsluttet. Jordmassene skal ikke ligge i 

haug høyere en 3 meter. 

Driftsfasen 

Ingen 
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6.9 Kulturmiljø 

Det vurderes at planforslaget ikke berører kultur-

minner i vesentlig grad. Avbøtende tiltak kan 

være å merke eller gjerde inn kulturminner som 

ligger i nærheten av anleggsområdet, noe som vil 

gjøre anleggsarbeider oppmerksomme på minne-

ne.  

 

Figur 17 Oversikt over registrerte kulturminner ved kryssområdet på Austre Bokn. Kart fra 

http://www.temakart-rogaland.no 

Rogaland fylkeskommunes kulturseksjon vil utføre prøvestikking og sjakting på 

Austre Bokn, trolig i løpet av høsten 2012 Forholdet til kulturminner anses derfor 

ivaretatt. 

Eksisterende steingjerder videreføres i størst mulig grad uten endringer. På seks 

steder er det behov for å flytte/sikre steingjerder langs traseen. Det vises i denne 

sammenhengen til landskapsplaner (O-tegninger) 

Oppfølgingsprogram for 

kulturmiljø 

 

Byggeplanfasen 

› Ingen 

Anleggsfasen 

› Merke eller gjerde inn 

kulturminner som ligger 

i nærheten av anleggs-

området, noe som vil 

gjøre anleggsarbeiderne 

oppmerksomme på min-

nene. 

Driftsfasen 

› Ingen 

http://www.temakart-rogaland.no/
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6.10 Energiforbruk 

Dette vurderes som ikke relevant for dette området i denne fasen. 

6.11 Materialvalg og avfallshåndtering inkl. 
massehåndtering 

De generelle kravene beskrevet i kapittel 1.3.10 må oppfylles. 

Det er et stort masseunderskudd i planområdet. Det må legges til rette for å bruke 

overskuddsmasser fra tunnelen for E39 Rogfast. Det forutsettes at disse fraktes på 

E39 fra Arsvågen. 

6.12 Grensesnitt mot andre reguleringsplaner 

 

 

 

 

Oppfølgingsprogram for materialvalg og avfallshåndtering 

Byggeplanfasen 

› Legge til rette for at tunnelmasser brukes i vegfyllingene 

› Tilrettelegge i YM– og avfallsplan for at avfall fra vedlikeholdsarbeid skal 

transporteres til godkjent mottaksanlegg. 

Anleggsfasen 

› Oppfylle kravene fra kapittel 1.3.10 

› Etablering av avfallssystem for ulike type avfall som ligger trygt på land og 

er sikret mot vind og bølger 

› Kartlegge godkjente mottaksanlegg for ulike typer avfall. 

Driftsfasen 

› Oppfylle kravene fra kapittel 1.3.10 

› Gjennomføring av reguleringsplaner for tunnel medfører betydelige masse-

overskudd av sprengstein. I planområdet E39 Rogfast, Austre Bokn, er det et 

stort masseunderskudd som forutsettes å dekkes opp med tunnelmasser. Det-

te vil betinge plan for massetransport på E39 fra Arsvågen.  

› Det er planlagt å lage reguleringsplan for å kunne gjennomføre støyskjerm-

ingstiltak langs E39 nordover fra Knarholmen-parsellen til over Boknasundet 

og frem til parsellen «Austre Bokn». Det er derfor ikke tatt med lydnivå fra 

veg utenfor dette planområdet i denne rapporten. Og det er heller ikke bereg-

net støyutbredelse fra Austre-Bokn-parsellen mot området vest for Bokna-

sundet. 
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7 Tunnel 

 

 

Figur 18 Oversiktskart og lengdeprofil for tunneler som inngår i E39 Rogfast 

Reguleringsforslaget fremgår av tegningene R201-R203 i Randaberg, R211-R213 i 

Kvitsøy og R221-R222 i Bokn. I Figur 17 ovenfor er tunnel markert med rød 

stiplet strek.  

Saltvanninnlekkasje i tunnelløpene og prosessvann fra anleggsvirksomhet må 

oppsamles og pumpes ut fra tunnel. Lengdeprofil med oversiktskart for tunnelene 

er vist i figuren ovenfor.  

Det er forventet at avløpsvannet fra tunnel vil ha følgende forurensninger: 

› Høy pH (bruk av sprøytebetong), 

› Høy partikkelkonsentrasjon på grunn av anleggstrafikk under tunnelutbyg-

ging, 

› Stadig økende saltvannsmengde, 

› Stor andel av plastfiber fra sprøytebetongarmering og 

› Eventuell oljeforurensning på grunn av lekkasjer i hydraulisk utstyr 

 

Alt vann bør renses i et renseanlegg før det pumpes til et utløpspunkt i sjøen. 
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7.1 Relevante dokumenter 

Område: Tunnel generelt 

Profil fra: 

1100 (for E39) 

440 (for arm 

Kvitsøy) 

Profil til: 

26 570 8for E39) 

4530 (for arm 

Kvitsøy) 

Referanser: Handbok 017, 018, 021, 242, 211, 261  

7.2 Støy 

Dette vurderes som ikke rele-

vant for dette området. 

7.3 Vibrasjoner 

I byggeplanfasen må det gjø-

res vurdering av vibrasjoner i 

forhold til driving og spreng-

ning av tunnel under bebyg-

gelse. Gjeldende grensever-

dier er presentert i kapittel 

1.3.2. 

Det må også vurderes struk-

turlyd fra trafikk i tunnel og i 

forbindelse med anleggs- og 

byggearbeider. 

 

7.4 Luftforurensning 

Det er utarbeidet en egen rapport for ventilasjonsbehovet i tunnelene. Det vises til 

kapittel 1.3.3. Spesielle tiltak for de enkelte dagsonene er presentert i de relevante 

avsnittene for Kvitsøy, Kråga og Arsvågen hhv. i kapitlene 2.4, 3.4 og 4.4. 

  

Oppfølgingsprogram for vibrasjoner 

Byggeplanfasen 

› Det må gjøres beregninger av strukturlyd 

og vibrasjoner for anleggsfasen som sam-

menliknes med grenseverdier i kapittel 

1.3.1.  

Anleggsfasen 

› Støyende arbeider i anleggsfasen må følges 

opp slik at grenseverdier i kapittel 1.3.1 ik-

ke overskrides. 

Om nødvendig utføres det vibrasjonsmålinger 

og lydmålinger imens anleggsarbeidet pågår.  

Driftsfasen 

› Ingen 
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7.5 Forurensning av jord og vann 

Tabell 14: Risikovurdering (0 ... ingen risiko 5... høy risiko) 

Tunnelløpet 

Sannsynlighet  
(A) 

Effekt  
(B) 

Risiko  
(A x 
B) 

Krav om 
avbøtende 

tiltak 

(0 - 5) (0 - 5) 
 

(Ja / Nei) 

Anleggsfase 

Utslipp av partikler og spreng-

stoffrester fra anleggsarbeid 5 5 25 Ja 

Utslipp av olje fra anleggsmaski-

ner og kjøretøy 5 5 25 Ja 

Sanitæravløp fra brakkerigger 5 5 25 Ja 

Utslipp fra vaskeplass for biler / 

anleggsmaskiner 5 5 25 Ja 

Tunnelutslipp (behandles i eget 

kapittel) 5 5 25 Ja 

Driftsfase 

Utslipp av kjemikalier ved tra-

fikkuhell 5 5 25 Ja 

Utslipp av rensekjemikalier, par-

tikler og tungmetaller fra tunnel-

vask 5 5 25 Ja 

Utslipp av partikler og tungmetal-

ler i overflateavrenning fra veg 5 5 25 Ja 

7.5.1 Anleggsfasen 

I begynnelsen av tunnelbyggingen vil vannvolumet ut av tunnelen bli i 

størrelsesorden 1 - 20 m
3
/time. Det tilsvarer vannforbruk som følge av 

anleggsarbeidene i tunnel. Når tunnelbyggingen kommer under grunn- og 

sjøvannsspeilet, vil vanninnlekkasje i tunnelen bli stadig høyere. Maksimal 

vanninnlekkasje vil bli 200 l/min x km, med stadig økende andel av innløp av 

saltvann. På grunn av tunnelhellingen vil vannet renne inn mot stasjonene 6 500 og 

19 000. Vannet vil ha følgende egenskaper: 

› høy pH-verdi som følge av bruk av sprøytebetong, 

› høye ammoniumverdier som følge av bruk av dynamitt, 

› fare for oljeinnhold som følge av lekkasjer fra maskinutstyr, og 

› høy konsentrasjon av partikler som følge av sprengningsarbeid og trafikk i 

tunnel under bygging. 
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Vannet bør renses før utslipp til sjø fordi partikler vil skape synlig forurensing. På 

grunn av saltkonsentrasjonen til utløpsvannet kan ikke vannet slippes ut rett ved 

siden av tunnelen i en bekk med ferskvann. Vann må føres i en egen ledning til sjø 

for å unngå negative effekter av saltvann på ytre miljø i bekken. Separering av 

saltvann og bruksvann under anleggsfasen er ikke mulig i denne fasen av 

prosjektet. Rørledning for utslipp av vann til sjø skal legges langs anleggsveg fra 

tunnelmunning til massedeponi. Dermed kan rørtraseen ikke beskrives før 

deponiområder og anleggsveg er regulert. 

 

Figur 19: Behandlingsskjema for tunnelvann under anleggsfasen 

Driftssikkerhet under anleggsfasen krever to bassenger som ligger ved siden av 

hverandre, for på den måten ha tilstrekkelig tid til vedlikehold av hvert basseng ved 

å bruke det andre bassenget. Som det fremgår, er arealbehovet dermed 30 m x 90 m 

dersom begge bassengene ligger ved siden av hverandre og det ligger en veg i 

mellom for vedlikehold. Midlertidige rensebasseng under anleggsfasen kan ligge 

enten i vegtraseen eller på massedeponi. 

 

Figur 20: Arealbehov for oppsett av to parallelle behandlingsbasseng med hver tunnelinngang 

(for begge tunnelløpene) 

Oljeforurensning: 

Dersom oljeforurensning oppstår, skal forurensningskilden lokaliseres og 

avstenges. Lekkasjer skal renses med oljebindemiddel. Forurensede masser skal 

samles opp og leveres til et godkjent mottaksanlegg. Dersom oljelekkasje spres 

også utenfor anleggsområdet, skal brannvesenet kontaktes for å få hjelp. 

Tunnel

Pumpe APumpe BPumpe CPumpe DPumpe E

Samleledning

Sedimenteringsbasseng I

Oljeutskiller

Sedimenteringsbasseng II
pH regulering 
carbondioxid

Utslipp til sjø
innenfor sjødeponi
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7.5.2 Driftsfasen 

Håndbok 261 (HB 261) anbefaler et behandlingsbasseng for tunnelvaskevann med 

oppholdstid på 14 dager. Ut fra 135 l/m vaskevann og tunnellengde for 2 løp 

tilsvarer dette nødvendige bassengvolum 7 779 m3, med 3 645 m3 i Arsvågen og 

Randaberg, og 489 m3 bassengvolum i Kvitsøy. 

Hvis det velges å vaske tunnelene med såpe, bør man bruke fullstendig nedbrytbar 

såpe. 

Vaskevannet bør dermed renses i et sedimenteringsbasseng for olje og partikler før 

man slipper ut vannet til sjø etter behandling. Størrelsen på behandlingsbassenget 

og arealbruk er beregnet fra erfaringstall fra Statens vegvesen med 135 l/m. 

Tverrsnitt langs tunneltraseen kan deles i to deler. Vann fra stasjon 0 opp til 13.500 

renner mot stasjon 6.500, og vann fra stasjon 13.500 – 26.000 renner mot stasjon 

19.000. Vi forutsetter at bassengene plasseres inne i tunnelløpet.  

Maksimalt arealbehov for et behandlingsbasseng under driftsfasen ved hver 

tunnellengde i Arsvågen og Harestad er 50 m x 15 m (bassengarealet pluss 5 meter 

veg på hver side). Ved Kvitsøy ligger behandlingsbasseng i svingen ved 

rundkjøring foran tunnelmunning. Det kan være aktuelt i detaljprosjekteringsfasen 

å finne en løsning for et behandlingsbasseng i tunnelløpet eller under vegbane og at 

man kan revurdere volumet når et konkret tunneldesign foreligger. Arealbehovet på 

50 m x 15 m representerer et maksimalt arealbehov dersom bassenget ligger i 

dagsonen. 

Vannhåndtering av innlekkasjevann (saltvann) 

Under driftsfasen er saltvanninnlekkasje fysisk skilt fra vegbaneavrenning og skal 

ikke blandes. Det rene saltvannet kan slippes rett tilbake til sjø i en egen ledning 

uten videre behandling så lenge det er garantert at avløp fra vegbane og saltvann 

ikke kommer i samme ledning. Saltvannet kan ikke slippes i ferskvann og må føres 

i en egen saltvannsledning til sjøen.  

Dimensjonering av sandfang og oljeutskiller 

HB 021 stiller krav om dimensjonering av undersjøiske tunneler fordi disse typer 

tunneler er utsatt for gjengroing. Drenssystemet skal derfor overdimensjoneres med 

50 % eller mer i forhold til dimensjonerende kapasitet i ikke-undersjøiske tunneler. 

Sandfang skal monteres med største avstand 80 m midt mellom 

inspeksjonskummene på drensledningen. Sandfang skal ha tett bunn, og de bør 

kunne ta et slamvolum på minst 0,6 m
3
. Høyden fra bunn til underkant av utløpsrør 

bør være minst 0,75 m. HB 021 stiller også krav ved bruk av kjemikalier under 

tunnelutbygging. 
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7.6 Landskapsbilde  

Dette vurderes som ikke relevant for dette området. 

7.7 Nærmiljø og friluftsliv 

Dette vurderes som ikke relevant for dette området. 

Oppfølgingsprogram for forurensing av jord og vann 

 

Byggeplanfasen 

› Prosjektere løsning for avløp fra brakkerigg og vaskeplasser ved masseut-

fyllingsområde 

› Søknad om utslippstillatelse og tillatelse for mudring og dumping i sjø og 

ferskvann i henhold til forurensningsforskriften. 

› Renseanlegg forutsettes lagt i utfyllingsområde og må prosjekteres etter at 

disse er regulert. 

› Prosjektere oljeutskillere i tunnel. 

Anleggsfasen 

› Installere midlertidige sedimenteringsbasseng etter behov.  

› Sikre at intet overvann fra anleggsområdet renner ut uten sedimentering.  

› Etablere oljelenser i sedimenteringsbassenget for å hindre oljeutslipp i 

overvann. 

› Behov for renseanlegg for pH, sediment og olje avklares. 

› Tunnelavløp slippes ut til sjø gjennom utfyllingsmasser. 

› Bruk av nedbrytbare, miljøvennlige kjemikalier. Overvåking av 

kjemikaliebruk. 

› Overvåking av tunnelutslipp. 

Driftsfasen 

› Overvåking av tunnelutslipp. 

› Vedlikeholde rensebasseng i tunnelløpet (og på utfyllingsområder). 

› Vedlikeholde oljeutskillere. 
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7.8 Naturmiljø 

Dette vurderes som ikke relevant for dette området. 

7.9 Kulturmiljø 

Dette vurderes som ikke relevant for dette området. 

7.10 Energiforbruk 

Dersom saltvanninnlekkasje til tunnel begrenses 

til mindre enn 200 l/km x min, blir antall 

negative effekter for ytre miljø mindre. Enklere 

vannhåndteringstiltak, lavere energiforbruk for 

vannpumping og behov for mindre renseanlegg 

fører til økologiske og økonomiske fordeler for 

tunnelutbygging og er prosjektets viktigste 

bidrag for begrensning av skadelige effekter til 

ytre miljø. Det fins to mulige alternativer for å 

minimere vanninnlekkasje: 

› Optimalisere injisering med sement og/eller 

› Bruk av tunnelboring med betongkledning 

(TBM med casing) i stedet for tradisjonell 

sprengning.  

Det skal brukes lett nedbrytbar hydraulikkolje 

for alle anleggsmaskiner. 

7.11 Materialvalg og avfallshåndtering inkl. 
massehåndtering 

 

De generelle kravene beskrevet i kapittel 1.3.10 må oppfylles. 

Massehåndtering 

Utsprengingsmassene fra tunnelutbygging skal håndteres i henhold til prinsippene 

beskrevet under kapitel 1.3.10. Overskuddsmassene fra tunnelutbygging legges i 

utfyllingsområder / massedeponier i nærheten av tunnelportalen. Massedeponiene 

for overskuddsmassene reguleres i egne planer uavhengig av denne reguleringspla-

nen. 

Bruk av kjemikalier i tunnelarbeider 

Håndbok 021, Statens vegvesen 2006, beskriver at alle kjemikalier og 

injeksjonsmidler som er i bruk under tunnelutbygging blir dokumentert. Minste 

dokumentasjonskrav er farlighetsklasse, leverandør, produsent og et fullstendig 

Oppfølgingsprogram ener-

giforbruk 

 

Byggeplanfasen 

› Minimere vanninnlekka-

sje i tunnelen. 

Anleggsfasen 

› Ingen 

Driftsfasen 

› Ingen 
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HMS-datablad. 

Prosedyrene for anskaffelse 

av kjemikalier bør 

reguleres i HMS-plan av 

ansvarlige 

entreprenørfirma. 

Vurderingen av miljørisiko 

for bruk av de aktuelle 

stoffene foretas av 

fagkyndige personell. 

Bruk av kjemikalier for 

tunnelvask 

Nedbrytbar såpe skal bru-

kes ved tunnelvask. 

  

Oppfølgingsprogram for materialvalg og 

avfallshåndtering 

 

Byggeplanfasen 

› Tilrettelegge i YM– og avfallsplan for at av-

fall fra vedlikeholdsarbeid skal transporteres 

til godkjent mottaksanlegg. 

Anleggsfasen 

› Etterleve kravene fra kapittel 1.3.10 

› Etablering av avfallssystem for ulike typer 

avfall. 

› Kartlegge godkjente mottaksanlegg for ulike 

typer avfall. 

Driftsfasen 

› Avfall fra vedlikeholdsarbeid skal transporte-

res til godkjent mottak. 
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7.12 Grensesnitt mot andre reguleringsplaner 

 

Gjennomføring av reguleringsplaner for tunnel medfører betydelige masseover-

skudd av sprengstein. Godkjent mottak av overskuddsmassene må klarlegges. For 

rasjonell drift av tunnel er det ønskelig å utnytte massene lokalt – nær tunnelmun-

ningene. I godkjent KDP for E39 Rogfast er det planlagt større utfyllingsområder 

utenfor tunnelmunningene. Dette forutsettes behandlet i egne områderegulerings-

planer. For tilgrensende planer ved tunnelmunningene gjelder følgende: 

› For alle massene som fylles i sjø (kaianlegg, utfyllingsområde eller massede-

poni ) gjelder følgende: 

› Utarbeide søknad om utslippstillatelse og tillatelse til dumping for masse-

deponi etter forurensningsforskriften. 

› Utarbeide tiltak for å minimere partikkelutslipp fra deponi. Undersøke ef-

fektene av deponiområde i sjø (partikkelspredning, tareskog, mulige 

skjellsandforekomster, endringer av strømningsforhold)  

› Regulering av anleggsveg fra anleggsområde til massedeponi.  

› Anleggsveg skal ikke legges gjennom boligområder. 

› Regulering for et midlertidig renseanlegg for tunnelvann og rensing av pro-

sessvann fra andre byggeaktiviteter 

› Regulering areal for håndtering / rensing av tunnelvann under anleggsfa-

sen. 

› Definisjon av utslippspunkt til sjø for utslipp av tunnelvann i anleggs- og 

driftsfasen.  

› Detaljprosjektering av renseanlegg i anleggsfasen etter prinsippene i kapit-

tel 7.5. 

› Søknad om utslippstillatelse for tunnelutslipp i anleggsfasen etter for-

urensningsforskriften. 
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