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1 Innledning 

Norconsult utarbeider reguleringsplan for utvidelse av E39 på strekningen fra Smiene til Harestad på vegne 

av Statens vegvesen, region vest. Det utarbeides forprosjekt i tidlig fase som grunnlag for senere 

reguleringsprosess. I forprosjektet inngår bl.a. miljøkulvert på Tasta. Til reguleringsplanen utarbeides det 

også tekniske planer. Planarbeidet baseres på vedtatt kommunedelplan for E39 Smiene – Harestad. I 

kommunedelplanen er det vedtatt en løsning med kulvert på 470 meter. 

 

Det er tidlig i prosjektet avholdt et idéseminar der det har kommet opp alternative forslag til linjeføring i 

området. Bakgrunnen for dette var at nye vegnormaler gjorde at kommuneplanalternativet måtte ses på med 

nye øyne, og at idéseminar er en del av Norconsults innovasjonsprogram for å finne mest mulig optimale 

løsninger. Ideene ble behandlet i prosjektmøter rundt sommeren 2014, og deretter bearbeidet videre. Det er 

ut fra dette tegnet ut veglinje for fem ulike alternativer med kulvert, som i varierende grad følger vedtatt 

kommunedelplan, og ett alternativ med bru, som ligger lenger vest enn vedtatt kommunedelplan. Formålet 

med denne alternativsvurderingen er å gi færre alternativer å jobbe videre med i forprosjektfasen. 

 

1.1 KULVERT VS. BRU 

Alternativene som ble vurdert i ideseminaret kan grupperes i to hovedideer; kulvert og bru. 

Kulvertalternativene prøver å løse utfordringene gitt i kommunedelplanen ved å legge E39 i kulvert. 

Alternativene varierer i plassering av veglinjen i plan. Flere av kulvertalternativene er veldig like, men 

tverrfallet varierer. 

 

Kulverten vil kunne bli delvis nedgravd i eksisterende terreng, ved at noe av kulverten ligger på fylling og noe 

i skjæring. Dette gir trolig en relativt god massebalanse i prosjektet. Statens vegvesen har supplert 

eksisterende grunnboringer (fra 2010) i løpet av høsten 2014. Det er påtruffet gode faste masser, og det 

forventes masser som er lite setningsgivende. Ved krysset med fv. 409 Kvernevikvegen er det tidligere 

påvist gode grunnforhold. Generelt vurderes det at grunnforholdene er av en slik grad at dette ikke gir 

grunnlag for å skille mellom alternativer. 

 

Brualternativet ligger lenger mot vest enn vedtatt kommunedelplan, og lenger vest enn de øvrige 

alternativene. Her legges traseen på ei bru i sør, over eksisterende rensepark i området som kalles 

Mississippi. Denne brua blir om lag 160 meter lang. Deretter går E39 gjennom en kort kulvert på 55 meter 

gjennom et grøntområde. Her kan det bli grønn passasje over E39, på «lokk». Videre nordover går E39 på 

fylling eller ei ca 180 meter lang bru videre til det eksisterende vegkrysset ved E39/fv. 409 Kvernevikvegen. 

Her legges E39 i kulvert under en ny rundkjøring som gir tilknytning til lokalvegnettet i området, dvs. fv. 409 

Kvernevikvegen, fv. 413 Eskelandsvegen, og eksisterende E39. Sistnevnte vil kunne ha funksjon som 

lokalveg vest for ny E39.   
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1.2 «LANG» ELLER «EKSTRA LANG» KULVERT 

I reguleringsplan 2236 E39 dagsone Eiganes nord (del av E39 Eiganestunnelen-/rv. 13 Ryfast-prosjektet) er 

det regulert en gang-/sykkelveg-kryssing av E39 ned mot Mississippi. Denne er nå flyttet over til Smiene – 

Harestad-prosjektet. Med kulvertlengde på 470 meter i tråd med vedtatt kommunedelplan, såkalt «lang» 

kulvert, vil det være nødvendig å bygge ei gang/sykkelvegbru for denne kryssingen. 

 

På ideseminaret ble det lansert et alternativ med å forlenge kulverten med 170 meter, til 640 meter. 

Kulvertmunningen i sør kan da trekkes sør for grøntdraget ved Kornblomstvegen/Aspelundtunet. Dette gir 

mulighet for kryssing av E39 oppå kulverten, i forlengelsen av eksisterende grøntdrag og turvegsystem. 

Denne varianten omtales i det videre som «ekstra lang kulvert», siden «lang kulvert» er vedtatt løsning i 

kommunedelplanen. Ovennevnte gang-/sykkelvegbru kan utgå med denne løsningen. 

 

1.3 RISIKOVURDERING 

For alle vegtunneler lengre enn 500 meter stiller håndbok N500 krav om at det skal gjennomføres en 

risikoanalyse. Håndboken sier at dersom det for kortere tunneler dokumenteres forhold som kan gi økt risiko, 

skal det også gjennomføres risikoanalyser for disse. For en kulvert som er lengre enn 500 meter og med en 

ÅDT på ca 30.000 (som i dette tilfellet), tilsier dette at tunnelklasse E skal brukes, jfr. håndbok N500. 

Kulvertvarianten på 640 meter vil derfor havne i tunnelklasse E, med tilhørende krav til sikkerhetsutrustning 

for denne tunnelklassen. 

 

For en kulvertløsning kortere enn 500 meter er det færre krav til sikkerhetstiltak og sikkerhetsutrustning iht. 

håndbok N500. Denne kulverten er imidlertid spesiell fordi den ligger nær tilstøtende kryssområder og på en 

vegstrekning med ÅDT over 30.000. I tillegg ligger den nær opptil grensen på 500 meter i håndboka, som 

utløser flere krav til sikkerhetsutrustning. Løsningen er også avhengig av at det innvilges fravik. Disse 

forholdene tilsier dermed at risikoanalyse også skal gjennomføres for kulverten på 470 meter. 

 

Det er derfor gjennomført risikovurdering av alternativ 5, både med 470 og 640 meter lengde. Alternativ 5 

anses representativ for samtlige kulvertalternativer. Rapporten anbefaler noen av de sikkerhetstiltakene som 

kreves for tunnel med lengde over 500 meter også for kulverten på 470 meter. I kostnadsoverslaget er det 

derfor lagt inn en kostnad for sikkerhetstiltak på 15.000 kr per meter kulvert. Risikorapport foreligger parallelt 

med denne alternativsvurderingen. 

 

1.4 FRAVIK 

1.4.1 Kulvertalternativene 

Håndbok N100 har blitt innført etter at kommunedelplanen ble vedtatt. Denne stiller strengere krav til 

avstand fra kryss og fram til tunnelportal enn tidligere versjoner (håndbok 017 «Vegnormalen»). Håndbok 

N100 stiller krav til avstand fra kulvertåpning til start retardasjonsfelt/slutt akselerasjonsfelt i en lengde lik 

stoppsikt. Stoppsiktlengden er her ca 150 meter. 

 

Det såkalte nullalternativet tilfredsstiller dette kravet. Dette er utarbeidet med tanke på at det ikke skal være 

behov for fravikssøknad. Alternativet har to kjørefelt i hver retning, men gir bare mulighet for ca 110 meter 

lang kulvert, og innebærer dermed et stort avvik fra vedtatt kommunedelplan. For de øvrige 

kulvertalternativene må det avklares om det må søkes om fravik fra standardkravet. 

 

Et mulig avbøtende tiltak for å ivareta intensjonene om økt trafikksikkerhet er å legge inn akselerasjons- og 

retardasjonsfelt gjennomgående i kulverten. Kulvertløsningene 1-5 er derfor tegnet med seks felt, dvs. tre felt 

i hver kjøreretning, mens gjeldende kommunedelplan legger til grunn to kjørefelt i hver kjøreretning. 

Løsningen er trolig avhengig av innvilget fravik dersom det ikke aksepteres at dette er en løsning iht. vedtatt 
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kommunedelplan, og etter krav i gjeldende håndbøker på det tidspunktet. Det er foreløpig usikkert om en 

fravikssøknad med disse tiltakene vil bli godkjent. 

 

For alle kulvertalternativene er det brukt et forenklet rektangulært snitt på tverrprofilene med minimum fri 

høyde 5,3 meter. Det må søkes fravik for krav i håndbøkene om forvarsling av kryss. Kryssene i begge 

endene av kulverten skal normalt forvarsles 500 meter før, noe som innebærer at skiltene kommer inne i 

kulverten. Her må det søkes om fravik og man må sette skiltene før kulverten i begge ender, dvs. ca 700 

meter før. 

 

I følge håndbok N500 framkommer det at horisontalgeometri bør velges konstant 2/3 av stoppsikt innenfor 

og utenfor tunnelmunning. Dette er et krav det må søkes fravik for. 

 

I håndbok N500, under punkt 3.11.2.3 utforming, hovedpunkt estetikk, står det videre at tunneler ikke bør 

begynne med en vertikalkurve. Det må vurderes å søke om fravik fra dette bør-kravet. 

 

1.4.2 Brualternativet 

For brualternativet er det ikke avdekket noen forhold som vil kreve fraviksbehandling. 

 

1.5 SILINGSKRITERIER 

For samtlige alternativer er det vurdert følgende silingskriterier: 

 Vegløsning 

 Avvikssituasjoner 

 Trafikksikkerhet 

 Anleggsgjennomføring 

 Drift og vedlikehold 

 Nye friområder og utsiktsforhold 

 Inngrep i rensepark ved Mississippi og øvrige friområder 

 Berørt naturmangfold 

 Landskapstilpasning 

 Berørte bygg 

 Berørte automatisk fredede kulturminner 

 SEFRAK, nyere tids kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap 

 Gang-/sykkelvegløsninger 

 Tilknytningsmulighet til eventuelt omlagt fv. 413 Eskelandsvegen 

 Støyforhold 

 Luftforurensning 

 Arealregnskap 

 Kostnader 

 

Som det framgår av denne rapporten vurderes kun alternativene 2, 5 og 6. Alternativene sammenliknes med 

hverandre, og er gitt poeng fra 1-3 innenfor hvert silingskriterium, der 1 er best og 3 er dårligst. Kostnadene 

er utarbeidet med tanke på å få fram forskjeller mellom de ulike alternativer og må ikke benyttes som kalkyle 

for anlegget. 
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2 Mindre aktuelle/ikke aktuelle alternativer 

Det er tegnet ut seks alternative linjeføringer, der fem utgjøres av kulvertalternativer og det sjette er 

brualternativet. Nærmere beskrivelse av alternativene 2, 5 og 6 følger i egne kapitler. 

 

2.1 NULLALTERNATIVET 

Kulvertalternativene 1-5 kan være avhengige av at det innvilges fravik. Det er derfor ikke sikkert at disse 

faktisk kan gjennomføres, men dette forholdet er så langt ikke avklart. Nullalternativet er utarbeidet med 

tanke på at det ikke skal være behov for fravikssøknad. Dette innebærer at det er avstand fra kulvertåpning 

til start retardasjonsfelt/slutt akselerasjonsfelt i en lengde lik stoppsikt. For å oppnå dette, gitt forutsetning om 

kryssplassering fra E39 Eiganestunnelen ved fv. 446 Randabergvegen og plassering av Tastakrysset, kan 

kulverten kun etableres på en kort strekning i profil 200 til 310. Dersom fv. 413 Eskelandsvegen legges om, 

slik Stavanger kommune ønsker (del av arbeidet med områderegulering 2468 Dusavik næringsområde), kan 

kulverten økes til 200 meter, fra profil 200 til profil 400. Lengden på kulverten og plasseringen av den 

vurderes å gi et betydelig avvik fra vedtatt kommunedelplan. Nullalternativet vurderes derfor som lite aktuelt. 

 

Figur 1 Plantegning av nullalternativet, med Tastakrysset utformet prinsipielt som i 

kommunedelplanen. 
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Figur 2 Plantegning av nullalternativet, dersom Tastakrysset bygges med omlagt fv. 413 

Eskelandsvegen. 

2.2 ALTERNATIV 1 – KULVERT I TRÅD MED KOMMUNEDELPLAN 

Linjen følger stort sett kommunedelplanen, og har samme lengdeprofil som denne. Kulverten er utvidet fra to 

til tre kjørefelt i hver retning, og således er løsningen ikke i tråd med kommunedelplanen. Linjen er rettet opp 

litt på strekningen med kulvert, og her er det tverrfallsvridninger på +/- åtte prosent. Linjen har radier på 500 

meter, og det oppnås ikke stoppsikt i kulverten. På grunn av dette vurderes alternativ 1 som ikke aktuelt. 

 

2.3 ALTERNATIV 3 – KULVERTLØSNING 

Alternativ 3 ligger opp mot syv meter vest for kommunedelplanen i starten av traseen, ved inngangen til 

søndre portal. Det er planlagt med minsteradius r=1110 gjennom hele kulverten for å få stoppsikt. 

Veggtykkelse er forutsatt maksimalt 0,8 meter (som alternativ 2). Tverrfallet er redusert til maksimalt seks 

prosent. Alternativ 3 er ganske likt alternativ 2 gjennom kulverten, men linjen er rettet ut nord for kulverten. 

Traseen for alternativ 3 ligger lenger øst enn både alternativ 2 og kommunedelplanen, nord for kulverten. 

Alternativ 3 vurderes å gi betydelig behov for trafikkomlegginger, spunting mv. i anleggsfasen. I tillegg er 

alternativet presset på siktkrav, og vurderes som mindre aktuelt. 

 

2.4 ALTERNATIV 4 – KULVERTLØSNING 

Linjen er lagt utenfor dagens E39, dvs. at miljøkulverten vil ligge en god del lenger vest enn i vedtatt 

kommunedelplan, på det meste opp mot 20 meter mot vest. I dette alternativet oppnås en rettere linje enn 

alternativ 1, 2 og 3, og det blir tverrfall på tre prosent gjennom nesten hele kulverten. Kulverten er også 

senket med ca tre meter i profil 800 i forhold til kommunedelplanen. Linjen er stort sett sammenfallende med 

alternativ 3 nord for kulverten, men ligger noe lenger vest enn alternativ 3 fram til profil ca 900, og går 

deretter øst for alternativ 3 fram til et punkt der alle linjene sammenfaller fra profil ca 1.200. Linjen er allikevel 

ikke like optimal som alternativ 5, og alternativ 4 vurderes derfor som mindre aktuell. 
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3 Alternativ 2 – kulvertløsning 

 

Figur 3 Oversiktstegning av alternativ 2 – kulvertløsning. 

 
Figur 4 Detaljutsnitt ved overgangen fra E39 Eiganestunnelen til søndre portal, alternativ 2. 
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3.1 VEGLØSNING 

Alternativ 2 sammenfaller i stor grad med kommunedelplanen fram til profil 70 og fra profil 520 og videre 

nordover. Mellom profil 70 og 520 ligger linja opp mot syv meter lenger vest enn kommunedelplanen. 

Alternativ 2 er planlagt med minsteradius r=1110 gjennom hele kulverten for å få stoppsikt. Veggtykkelse er 

forutsatt maksimalt 0,8 meter. Dersom veggtykkelsen økes utover 1,0 meter oppnås det ikke stoppsikt i 

kulverten. Kulverten må i så tilfelle utvides ytterligere. Tverrfallet er redusert til maksimalt seks prosent. 

Alternativ 2 vurderes som svært presset på nødvendige siktkrav, og kun mindre justeringer i veggtykkelse 

gjør at det ikke oppnås stoppsikt. Alternativ 2 vurderes som det dårligste av de tre aktuelle alternativene når 

det gjelder linjeføring, og er ikke iht. krav til horisontalkurvatur. 

 

Figur 5 Plantegning for alternativ 2. 

 

3.2 AVVIKSSITUASJONER 

Ved ulykker må kulverten stenges, og dette vil medføre endret kjøremønster. Automatisk feltstengingssoner 

og skilting ifbm. tovegstrafikk i ett løp bør vurderes i sammenheng med E39 Eiganestunnelen og ev. E39 

Rogfast. Dette er også påpekt i risikovurderingen som er gjennomført. 

 

Dersom ett løp i kulverten må stenge, eksempelvis ved vedlikehold eller etter en hendelse, vil den 

gjennomgående trafikken langs E39 bli ledet i motsatt løp. Dette vil kreve åpninger i rekkverk og manuell 

dirigering og skilting. Bilene som kommer fra påkjøringsrampene fra rundkjøringene på hver side av 

kulverten vil imidlertid ikke kunne benytte motsatt kulvertløp som omkjøring, da det er for kort avstand fra 

kryss til tunnelportal til at bilene får vekslet over i motsatt kjørefelt. 

 

I tilfeller hvor nordgående løp er stengt vil trafikken måtte omdirigeres ved toplanskrysset ved fv. 446 

Randabergvegen sør for kulverten via fv. 446 Randabergvegen, og vil komme ut ved Finnestadkrysset. 

Dette innebærer omkjøring via fv. 446/fv. 412 Randabergvegen, fv. 412 Gjerdevegen/Gabbrovegen, fv. 411 

Dusavikvegen, fv. 411/fv. 413 Eskelandsvegen og fv. 413 Tastamyrvegen/Finnestadgeilen. Vegsystemet er 

utformet som ordinær tofeltsveg, og har stort sett ensidig gang-/sykkelvegløsning eller fortau. 

 

I tilfeller der sørgående løp er stengt må trafikken ledes av ved Finnestadkrysset, og trafikken må benytte 

ovennevnte vegsystem øst for E39, ev. på kort sikt fv. 480 Randabergvegen og videre fv. 474 Goavegen og 
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fv. 476 Kyrkjevegen fram til fv. 409 Kvernevikvegen. Dette vegsystemet har svært begrenset kapasitet og 

smal vegbredde, men har gjennomgående separert gang-/sykkelveg. På noe lengre sikt vil trafikk som må 

ledes om ved stengt sørgående tunnelløp kunne ledes av ved Finnestadkrysset og via ny diagonal på/til 

Transportkorridor Vest, som alternativ til omkjøring via Tasta. 

 

Alternativ 2 vurderes ikke å skille seg fra alternativ 5 i denne forbindelsen, og begge kulvertalternativene 

vurderes som dårligere enn brualternativet når det gjelder avvikssituasjoner. Kulvertalternativene vurderes 

som mer sårbare ifbm. ulykker enn brualternativet (alternativ 6) fordi stengningsperioden kan bli lengre. 

 

3.3 TRAFIKKSIKKERHET 

De ovennevnte omkjøringsrutene (kap. 3.2 avvikssituasjoner) har relativt lav standard, og vil trolig ikke 

kunne takle økt trafikk i avvikssituasjoner uten at dette går ut over trafikksikkerheten. I hovedsak gjelder 

dette allikevel stort sett for lokaltrafikk, som for eksempel ikke vil kunne benytte toplanskrysset ved fv. 446 

Randabergvegen for påkjøring mot nord dersom tunnelen er stengt. Gjennomgående trafikk langs E39 vil 

trolig kunne flettes inn/ut av motgående tunnelløp i tilstrekkelig grad til at trafikken ikke trengs å omdirigeres 

til lokalvegnettet. 

 

Kulvertløsningene (alternativ 2 og 5) vurderes som mer sårbare ifbm. ulykker enn brualternativet (alternativ 

6) og stengningsperioden kan bli lengre, og dermed gi større belastning på områder med omkjøring. Slik sett 

vurderes brualternativet som noe bedre enn kulvertalternativene med tanke på trafikksikkerhet, fordi 

ulempene i det bakenforliggende vegnettet trolig får kortere belastningsperiode. 

 

Trafikksikkerheten i forbindelse med feltskifte inne i kulverten vil bety at alternativ 2 og 5 er dårligere enn 

alternativ 6. I forbindelse med drift og vedlikehold vil trafikksikkerheten være noe dårligere for alternativ 2 og 

5 enn alternativ 6. Med to kjørefelt i hver retning og fysisk midtdeler vurderes trafikksikkerheten generelt å 

øke betydelig sett opp mot dagens forhold. Dette gjelder for alle alternativene. 

 

3.4 ANLEGGSGJENNOMFØRING 

Ut fra erfaringene med byggingen av Ryfast-/Eiganestunnelen er det enighet om at man bør tillegge 

anleggsfasen betydelig vekt ved valg av løsning. Alternativ 2 vurderes å gi betydelig behov for omlegginger, 

spunting mv. i anleggsfasen. Alternativet ligger nærmest eksisterende bebyggelse av de alternativene som 

anses aktuelle, og vurderes ut fra dette å gi de største ulempene for eksisterende boliger. Store inngrep i 

eksisterende terreng vil medføre ulemper i byggetiden for lokalbefolkningen og E39 ved at midlertidige veger 

må etableres. Byggetiden vil av den grunn også sannsynligvis øke. Nærheten til E39 vil gi utfordringer med 

trafikkavvikling i anleggsperioden. 

 

Løsning for etablering av kulverten kan være å dele konstruksjonen «på langs» slik at det ene løpet med 

takplate etableres mens E39-trafikken går på siden. Vegkroppen etableres permanent i det nye løpet før to 

felt (ett i hver retning) legges midlertidig inn i dette løpet. Dette krever justering/omlegging/innsnevring i fase 

en (inkludert håndtering av kryss). Dette krever også erverv av eksisterende støyvoll langs boliger, eller 

langsgående spunt. Det er også nødvendig med midlertidig spunt ved Tasta skole på ca 150 meter. 

Alternativ håndtering av trafikk vil være omkjøring via 

 Eksisterende vegnett. Dette krever sannsynligvis en del avbøtende tiltak og/eller vil gi en dårlig 

trafikkavvikling. 

 En ny midlertidig omkjøringsveg vest for traseen, anslagsvis 800 meter tofeltsveg. Dette vil kreve en 

del ekstra terrenginngrep med tilhørende grunnerverv og ca 6.300 kr/m for midlertidig tofeltsveg med 

istandsetting. 
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Sistnevnte vil innebære ny tofeltsveg gjennom Mississippi, og medfører inngrep nær bolighuset og tunet til 

Maiblomstsvingen 28 (objekt nr. 531 i Stavanger kommunes kulturminneplan 2010-2025). Løsningen vil 

også gi inngrep i eller svært nær bolighuset og tunet til Randabergvegen 200 (objekt 532 i 

kulturminneplanen). Driftsbygningen knyttet til denne eiendommen vil måtte fjernes som konsekvens av 

miljøkulverten. Det er trolig mulig å benytte deler av den omlagte fv. 413 Eskelandsvegen midlertidig i 

anleggsgjennomføringen, slik at inngrep i den aktuelle boligen trolig ikke er nødvendig for å gjennomføre 

selve veganlegget. Imidlertid vil permanent trase for gang-/sykkelveg trolig kreve fjerning av boligen, men 

dette er ikke nødvendig for anleggsgjennomføringen. 

 

Alternativ 2 gir stort behov for trafikkomlegginger og de antatt største ulempene på nærliggende boliger i 

byggeperioden. Alternativet krever mye midlertidig veg i anleggsfasen, og trolig størst andel spunting av alle 

alternativene. Pga. stor nærhet til boliger på østsiden av E39 vurderes alternativ 2 som dårligst når det 

gjelder anleggsgjennomføring. 

 

3.5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

I kulvertalternativene generelt ligger det utfordringer for drift og vedlikehold. Ved jevne intervaller må 

kulverten vaskes og vedlikeholdes. Det forutsettes at kulverten kan ha åpen trafikk ved vedlikehold, men 

med redusert feltantall. De to kulvertalternativene vurderes som likestilt på dette området, og det er ikke 

grunnlag for å skille mellom alternativ 2 og 5 her, og begge vurderes som noe dårligere enn brualternativet. 

Dette vurderes å gjelde både for kostnader og sikkerhet. 

 

3.6 NYE FRIOMRÅDER OG UTSIKTSFORHOLD 

 

Figur 6 Snitt gjennom alternativ 2 med «ekstra lang» kulvert, ved Aspelundtunet 21. 

 

Figur 7 Snitt gjennom alternativ 2 med «lang» kulvert, ved Aspelundtunet 21. 
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Figur 8 Snitt gjennom alternativ 2 ved Maiblomstsvingen 18. 

 

Kulverten vil i seg selv tilføre nye friområder til området, da «taket» på kulverten blir tilgjengelig for opphold. 

Plasseringen i plan vil derimot bety mye for beliggenheten og egnetheten av disse tilførte friområdene. 

Alternativ 2 ligger nærmest eksisterende bebyggelse av de tre alternativene. Snittene over viser situasjonen 

ved Aspelundtunet 21, og innebærer varianten med «ekstra lang» kulvert. Med «lang» kulvert vil det ikke bli 

tilført grøntanlegg så langt sør, og her vil E39 i praksis følge dagens trase, men utvidet til seks felt. Det vil da 

være behov for skjermingstiltak mot tomtene sør for kulverten. Med «ekstra lang» kulvert vil kulverten her 

ligge ca 15 meter fra eksisterende tomtegrense, og pga. av konstruksjonen blir det nødvendig å etablere en 

skråning fra kulverten og ned til tomtegrensa på østsiden. Dette betyr at kulverten stikker opp over 

tilliggende tomtenivå i øst, og eiendommene får dermed ikke utsikt forbi («over») kulverten. 

 

Boligene i Aspelundtunet har i dag varierende utsiktsforhold pga. skjermingstiltak mot E39. Bebyggelsen her 

varierer mellom en- og toetasjes småhus/eneboliger. Det er usikkert om det er utsikt fra de øverstliggende 

etasjene og ut over Mississippi-skogen og skogen ved Nordalssvingene i retning Stokkavatnet. Det er ikke 

mulig å se Stokkavatnet fra bakkeplan i dette området, eller fra eksisterende E39. Bygging av kulvert 

vurderes ikke å påvirke eller å forbedre utsiktsforholdene i området, fordi kulverten vil «stikke opp» over 

tilliggende boligtomter. 

 

Alternativ 2 vurderes som likestilt med alternativ 5 når det gjelder utsiktsforhold, og begge 

kulvertalternativene vurderes som dårligere enn brualternativet når det gjelder utsiktsforhold. Det vurderes 

som en større ulempe å se mot en voll eller støyskjerm (som er nødvendig med kulvert) enn å se mot åpent 

landskap med bru lenger borte. 

 

Plasseringen mot øst har derimot negative effekter ved å ligge for nært boligområdet og dermed gi dårligere 

overganger mellom kulvert og boligfelt. Det vurderes også som negativt for nye friområder at fv. 413 

Eskelandsvegen krysser over kulverten i nordre del, for å kobles til fv. 409 Kvernevikvegen vest for 

kulverten. Dette skiller imidlertid ikke alternativ 2 og alternativ 5. Tilsvarende vil gjelde også for 

brualternativet. Totalt sett vurderes alternativ 2 som det dårligste alternativet når det gjelder nye friområder, 

bl.a. fordi områdene på østsiden av kulverten blir relativt små og lett kan framstå som «private». 

 

3.7 INNGREP I RENSEPARK VED MISSISSIPPI OG ØVRIGE FRIOMRÅDER 

Alternativ 2 medfører at store deler av friområdene og renseparken ved Mississippi vil måtte bygges om eller 

flyttes. Friområdene ved Mississippi vil være utilgjengelig for brukere over lengre perioder ved bygging av 

kulvert, bl.a. pga. behovet for trafikkomlegginger. Som det framkommer av terrengsnittet i kapittelet over vil 

også terrenget på vestsiden av kulverten, dvs. dagens friområder og rensepark, måtte fylles opp og vil i 

utbygd situasjon framstå med større skråning enn i dag. Alternativ 2 vurderes som bedre enn alternativ 5, 

men dårligere enn brualternativet, når det gjelder inngrep i friområder og rensepark ved Mississippi. 
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Eskelandsskogen er registrert som «statlig sikra friluftsområde». Dette området berøres ikke av alternativ 2, 

men alternativ gang-/sykkelrute lengst mot vest kan berøre en mindre del av området. Samtidig vurderes en 

slik gang-/sykkelrute å gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten. 

 

Et større sammenhengende LNF-område er vist fra Mississippi rensepark og nordvestover og videre langs 

fv. 409 Kvernevikvegen i kommuneplanens arealdel 2010-2025. Området er vist med hensynssone 

«grønnstruktur». I området skal landbruk dominere, men det skal tas hensyn til friluftslivet. Området er i dag 

enten fulldyrka jord eller beite (begge er definert som innmark) og er etter friluftsloven ikke tilgjengelig for 

allmenn ferdsel annet enn ved frost i bakken. Eventuell ferdsel (friluftsliv) er dermed begrenset til 

eksisterende gårdsveier, og området må anses som mindre viktig for friluftsliv. Alternativ 2 berører ikke dette 

området, og skiller seg ikke fra alternativ 5. På dette området vurderes allikevel kulvertalternativene å gi 

marginalt mindre konsekvens enn brualternativet. 

 

For begge kulvertalternativene vurderes det som negativt for friområder at fv. 413 Eskelandsvegen krysser 

over kulverten i nordre del, for å kobles til fv. 409 Kvernevikvegen vest for kulverten, jfr. plantegning i kapittel 

3.1. Dette skiller imidlertid ikke kulvertalternativene, og begge vurderes som likestilt med brualternativet på 

dette punktet. 

 

3.8 BERØRT NATURMANGFOLD 

I naturbase.no er «Eskelandsskogen» registrert som «naturtype». Her er det registrert forekomst av rådyr 

(beiteområde). Her er det også registrert vipe («nær truet»). Alternativ 2 kommer ikke i berøring av dette 

området, men alternativ gang-/sykkelrute lengst mot vest kan berøre en mindre del. 

 

Like nord for Maiblomstsvingen 28 og direkte øst for selve renseparken (forekomsten er kartfestet like inntil 

E39, på vestsiden), er det registrert forekomster av stær («nær truet»). Begge forekomstene berøres av 

alternativ 2. 

 

Norconsult har foretatt kartlegging av området. Det er vurdert at det trolig finnes en del verdier i renseparken 

og friområdet ved Mississippi. Renseparken kan trolig defineres som den prioriterte naturtypen Dam (E09) 

og har nok også en viss betydning for amfibier, vanninsekter, fugl og kulturlandskapsarter som f. eks. rådyr 

og piggsvin. Vegetasjonen er imidlertid triviell, uten sjeldne eller rødlistede arter. Dette området berøres av 

alternativ 2, og det vil være nødvendig med omarbeidelse av store deler av anlegget, men i mindre grad enn 

alternativ 5. Alternativ 2 vurderes totalt sett å gi minst konsekvenser av de to kulvertalternativene når det 

gjelder berørt naturmangfold. Brualternativet vurderes ikke å gi tilsvarende konsekvens for naturmangfold i 

Mississippi som kulvertalternativene, men vil ha negativ konsekvens for naturmangfold andre steder. 

 

3.9 LANDSKAPSTILPASNING 

Kulverten vil ligge nær den eksisterende bebyggelsen. For å få nok overhøyde på kulverten må det legges 

inn en bratt skråning mellom bebyggelsen og boligene for å komme opp på kulverten. En slakere og mer 

variert skråning ville vært fordelaktig for å få en mer naturlig overgang mellom kulvertlokket og bebyggelsen. 

Dette alternativet gir på den annen side mer plass til området ved Mississippi, men det vil være behov for 

justering av plasseringen av renseparken. Terrengforming av skråningene fra kulvertlokket til Mississippi vil 

være avgjørende for hvordan inngrepet vil bli oppfattet fra det eksisterende friområdet. En god 

terrengutforming og tilplantning vil binde sammen friområdet på nytt kulvertlokk med eksisterende friområde, 

og kan danne et nytt sammenhengende landskapsrom. Alternativ 2 vurderes som mindre negativt for 

landskapet enn alternativ 5 og alternativ 6, sett fra friområdet ved Mississippi. 

 

Vegen vil gå ut av kulverten ved Tasta skole og passerer nesten på toppen av beitemarka nord for skolen. 

Plasseringen her vurderes å gi negative konsekvenser for landskapsrommet som har utgangspunkt i dette 
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beiteområdet, og som har utsyn mot vest. Alternativet vurderes som dårligere enn alternativ 5 med tanke på 

bevaring av landskapsrommet nord og øst for Tasta skole. 

 

Figur 9 Fotomontasje av kulvertalternativ 2, sett fra Tasta mot Stokkavatnet. 
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Figur 10 Fotomontasje av kulvertalternativ 2, sett fra fv. 409 Kvernevikvegen mot Tasta. 
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3.10 BERØRTE BYGG 

 

Figur 11 Oversiktskart, bygg som må innløses/rives, alternativ 2. 

 

Alternativ 2 gjør at følgende bygninger må innløses: 

Byggtype Antall 

Boliger 14 

Garasje og uthus til bolig 11 

Lagerbygning 1 

Fiskeri- og landbruksbygning 7 

Forretningsbygning 1 

Total 34 

Tallene er tatt fra GAB-registeret og bygningsbase, som ikke er «live-data». Det er derfor noe usikkerhet 

knyttet til «ferskheten» av dataene. 

 

Det gjøres oppmerksom på at de ulike alternativene så langt ikke har blitt satt opp mot hverandre 

kostnadsmessig med tanke på innløsning av bygninger, og det er heller ikke gjort en vurdering av 

beskaffenheten av de ulike bygningene som må innløses. Det er heller ikke foretatt vurderinger av verdien 

av en bolig sett opp mot for eksempel verdien av en lagerbygning. Alternativene er kun vurdert mot 

hverandre med tanke på hvor mange bygninger som må innløses totalt sett. Alternativ 2 er det alternativet 

som krever innløsning av nest flest bygninger totalt sett, og nest flest eneboliger. Dette plasserer alternativ 2 

på andreplass når det gjelder berørte bygg. 
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3.11 BERØRTE AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER 

 

Figur 12 Oversiktskart, berørte automatisk fredede kulturminner, alternativ 2. 

 

 

Figur 13 Kulturminne, lokalitet 95494. 
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Navn: Nedre Tasta (95494) 

Art: Bosetning-aktivitetsområde 

Beskrivelse: Åkerrein, kulturlag og 125 forhistoriske anlegg framkommet ved sjakting. Av totalt 125 anlegg 

er 95 stolpehull, 25 kokegroper/ildsteder, 1 okerflekk og 2 udefinerte anlegg. Det ble også funnet keramikk, 

hestetenner, brent bein, fragment av bryne, keramikk og brent leire. Kilde: Askeladden. 

 

 

Figur 14 Kulturminne, lokalitet 95495. 

 

Navn: Nedre Tasta (95495) 

Art: Bosetning-aktivitetsområde 

Beskrivelse: 17 forhistoriske anlegg framkommet ved sjakting, hvorav 11 stolpehull og 6 udefinerte. Kilde: 

Askeladden. 

 

Figur 15 Kulturminne, lokalitet 95496. 
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Navn: Nedre Tasta (95496) 

Art: Bosetning-aktivitetsområde 

Beskrivelse: 22 forhistoriske anlegg fremkommet ved sjakting, hvorav 16 stolpehull, 1 ildsted og 5 

kokegroper. Mulig bevart kulturlag Ø-enden av sjakta. Kilde: Askeladden. 

 

Som det framkommer av oversiktskartet vil alternativ 2 gå gjennom et svært rikt kulturminneområde ved 

Tastakrysset. Kulturminnene 95494 og 95495 vurderes å bli svært berørt av dette alternativet, mens 

kulturminnet 95496 i mindre grad blir berørt. Forskjellen i hvor mye man tar av de to andre kulturminnene er 

relativt lik sammenliknet mellom de to alternativene 2 og 5, og trolig vil nok Arkeologisk museum (AM) 

uansett alternativ grave ut like mye av 95494. Totalt sett vurderes derfor alternativ 2 og alternativ 5 omtrent 

likt med hensyn til konsekvens for automatisk fredede kulturminner, og med større negativ konsekvens enn 

brualternativet. 

 

3.12 SEFRAK, NYERE TIDS KULTURMINNER, KULTURMILJØ OG 

KULTURLANDSKAP 

 

Figur 16 Oversiktskart, SEFRAK-registrerte bygg. 

 

Kartreferanse SEFRAK-ID Gård Kulturminne Datering Kategori 

S1 110327045 Høyebakken 6 Våningshus 1850-1874  

S2 110327044 Randabergvegen 263 Våningshus 1900-1924  

S3 110327043 Kvivollstien 4 Våningshus 1800-1899  

S4 110327042 Kvivollstien 3 Ruin etter smie 1800-1899  

S5 110327122 Randabergvegen 200 Maskinhus 1900-1924  
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Alternativ 2 berører fire SEFRAK-registrerte bygg. S1 og S2 er registrert som er «annen SEFRAK-bygning». 

Disse to berøres også av de to andre trasealternativene, og skiller således ikke ett alternativ i negativ eller 

positiv retning. Både S3 og S4, som begge er «meldepliktig ved riving/ombygging», må fjernes ved alternativ 

2. Dette gjelder også for alternativ 5. Alternativ 2 berører derimot ikke S5 (slik alternativ 5 vil gjøre), og 

vurderes dermed å ha mindre negativ konsekvens når det gjelder SEFRAK-registrerte bygg enn alternativ 5. 

 

I Stavanger kommunes kulturminneplan 2010-2025 inngår området vest for E39, fra Byhaugen/Gustav 

Vigelandsveg og videre nordover til Tastatorget og østover til Kvernevikvegen 331, i område F som 

«kulturlandskap med høy kulturhistorisk verdi». Området er kalt «Litle Stokkavatn - Byhaugen – Eskeland». I 

følge kulturminneplanen er området et «svært variert og fortettet småskala jordbrukslandskap med mange 

kulturspor, høy miljøkvalitet og stor pedagogisk verdi. Struktur, og til dels vegetasjon og bygninger 

verneverdig». Vegen vil gå ut av kulverten ved Tasta skole og passerer nesten på toppen av beitemarka 

nord for skolen. Plasseringen her vurderes å gi negative konsekvenser for landskapsrommet som har 

utgangspunkt i dette beiteområdet, og som har utsyn mot vest. Dette vurderes også å påvirke det tilhørende 

kulturlandskapet til en viss grad, men i mindre grad enn alternativ 5. 

 

Alternativ 2 berører delvis tunet på Randabergveien 200, som er ett av objektene i Stavanger kommunes 

kulturminneplan (objekt 532). Driftsbygningen knyttet til denne eiendommen må rives som følge av tiltaket, 

men boligen kan trolig beholdes. Det vil trolig måtte etableres lokale skjermingstiltak ved boligen. Alternativ 2 

berører også marginalt objekt 264 (nordøstre del), som er «gammel gårdsvei med steinmurer mot 

Stokkavatnet», og har status som «spesialområde bevaring eller hensynssone iht. plan og bygningsloven av 

1985/2008». Denne gårdsvegen springer ut fra eiendommen Randabergveien 200, mer spesifikt 

driftsbygningen her. Det samlede kulturmiljøet knyttet til denne eiendommen vurderes derfor å bli sterkt 

redusert som følge av tiltaket, men i mindre grad enn alternativ 5 og i større grad enn i brualternativet. 

 

Alternativ 2 berører ikke objekt 531 eller 219 direkte. Når det gjelder objekt 531 (Maiblomstsvingen 28) vil 

fyllingen fra miljøkulverten slutte ca ti meter fra gårdsrommet og ca 40 meter fra selve boligen. Det må 

legges til grunn at midlertidig omkjøringsveg knyttet til anleggsgjennomføringen av miljøkulverten legges så 

nært opp til kulvertkonstruksjonen som mulig, slik at inngrep i denne eiendommen reduseres. Det er allikevel 

trolig ikke mulig å unngå nærulemper i anleggsfasen, og anlegget ligger relativt nær eiendommen i etablert 

fase også. Det samlede kulturmiljøet knyttet til denne eiendommen vurderes derfor å bli redusert som følge 

av tiltaket, men i betydelig mindre grad enn alternativ 5, som krever fjerning av hele gårdstunet, og i større 

grad enn i brualternativet. 
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Figur 17 Utsnitt fra Stavanger kommunes kulturminneplan 2010-2025, område F ved Stokkavatnet. 

3.13 GANG-/SYKKELVEGLØSNINGER 

I alternativ 2 vil hovedrute for gående og syklende ligge gjennomgående på vestsiden av E39, med koblinger 

mot øst på sentrale steder som Myrveien bru, ved Maiblomsvingen og ved eksisterende fv. 413 

Eskelandvegen/Tasta skole. Løsningen er i prinsippet lik for samtlige kulvertalternativer, inkludert passering 

av Tastakrysset, og det vurderes ikke å være forskjell på alternativ 2 og alternativ 5. 

 

I kulvertalternativene er det tegnet to løsninger for gang-/sykkelveg fra Myrveien bru fram til 

Maiblomstsvingen. Traseen som ligger tettest mot E39 vurderes som vanskelig gjennomførbar pga. 

nærheten til E39, svært vanskelige stigningsforhold på denne strekningen, og at den vil bli liggende på en 

«hylle» i skråningen fra kulverten i retning Stokkavatnet. Pga. av dette anbefales det vestlige 

trasealternativet for gang-/sykkelveg på denne strekningen, slik at dette i realiteten er likt for alle de tre 

alternativene. 

 

Kulvertalternativene vurderes allikevel å være noe bedre enn brualternativet når det gjelder gang-/ 

sykkelvegløsninger, primært fordi kryssingen i retning nord/sør gjennom Tastakrysset (dvs. under ny 

rundkjøring ved fv. 409 Kvernevikvegen) blir noe mer «direkte» i kulvertalternativene. 
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3.14 TILKNYTNINGSMULIGHET TIL EVENTUELT OMLAGT FV. 413 

ESKELANDSVEGEN 

Alternativ 2 vurderes som fullt ut kompatibel med en eventuell omlegging av fv. 413 Eskelandsvegen. 

Rundkjøringen på vestsiden kan beholdes som vist i plantegningene. Dersom fv. 413 Eskelandsvegen 

ønskes lagt om vurderes det allikevel som mer fornuftig å plassere avkjøringsrampe til fv. 413 

Eskelandsvegen på østsiden av E39 enn å knytte denne til rundkjøring på vestsiden av ny E39. Uten slik 

løsning blir krysset på vestsiden av E39 komplisert og lite forståelig. De to kulvertalternativene vurderes som 

likeverdige i dette forholdet, og med denne forutsetningen kommer begge kulvertalternativene bedre ut enn 

brualternativet. 

  

Figur 18 Tastakrysset, med og uten omlagt fv. 413 Eskelandsvegen, alternativ 2. 

 

3.15 STØYFORHOLD 

I løsningene med kulvert ligger det en åpenbar fordel ved at støy dempes i områdene der kulverten ligger 

under bakken. Ved portalåpningene må støyproblematikk løses for å sikre at områdene rundt ikke får økt 

støybelastning. Støyberegningene som er utført som del av kommunedelplanen viser at boligene sørøst for 

kulverten («lang» kulvert), dvs. boligene i Aspelundtunet, ligger i rød og gul støysone i framskrevet situasjon. 

Kommunedelplanen viser omfattende støyskjermingstiltak helt fra Maiblomsvingen og sørover til søndre 

ende av Aspelundtunet, ved «lang» kulvert. 

 

Det legges til grunn at støyskjerming ivaretas iht. gjeldende støyforskrift T-1442 (2012). Aktuelle tiltak kan 

være støyskjerm eller voll mellom vegen og boliger, lokale tiltak, fasadetiltak osv. På nåværende tidspunkt er 

det ikke funnet grunnlag for å skille vesentlig mellom de to kulvertalternativene, bortsett fra en antakelse om 

at alternativ 2 påvirker boliger i større grad enn alternativ 5, pga. avstand til bebyggelsen. Begge 

kulvertalternativene vurderes som dårligere enn brualternativet, primært fordi brualternativet ligger med 

større avstand til bebyggelsen. Utførte støyberegninger i forbindelse med kommunedelplanen for E39 

Smiene – Harestad viser at store deler av friområdene ved Mississippi vil havne i gul støysone selv med 

kulvertalternativet. Det vurderes ut fra dette å være behov for ytterligere støyskjerming for å redusere 

støybildet. 

 



 Oppdragsnr.: 5142496 

 Dokument nr.: 004 

E39 Smiene - Harestad | Vurdering av alternative veglinjer på Tasta Revisjon: 3 

 

n:\514\24\5142496\4 resultatdokumenter\41 rapporter\silingsrapport\rapport004_e39-smiene-

harestad_alternativsvurdering_v3.docx 

2015-02-13 | Side 24 av 58 

 

3.16 LUFTFORURENSNING 

Luftforurensing fra vegtrafikk er et økende problem med økende trafikkmengde. Kunnskapen om 

påvirkningen av luftforurensing på menneskers helse blir stadig bedre og kravene til lokal luftkvalitet blir 

strengere. Miljødepartementets retningslinje T-1520 for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging og 

kravene til luftkvalitet i forurensningsforskriften medfører at også luftkvalitet må hensyntas ved 

vegplanlegging. Retningslinjen T-1520 anbefaler grenser for luftforurensning og deler inn i rød og gul sone. 

Nedre grense for sonene skal legges til grunn ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse med 

bruksformål som er følsomt for luftforurensning, det vil si grensene for gul sone. Det er luftforurensning i form 

av svevestøv (PM10) og nitrogendioksid (NO2) som vurderes i plansammenheng. 

 

I områder med spredt bebyggelse og relativt åpent terreng bidrar vind og vær til å fortynne og spre 

luftforurensningen fra vegtrafikk på åpen veg. Overskridelser av kravene til lokal luftkvalitet skjer på dager 

med liten eller ingen vind. 

 

Luftforurensing fra vegtrafikk oppkonsentreres i tunneler og kulverter, på grunn av dårlig utlufting 

sammenlignet med åpen vegstrekning. Dette medfører at tunnel- og kulvertmunninger kan bli vesentlige 

utslippskilder for luftforurensning. Trafikkmengde og lengde på tunnel/kulvert bestemmer konsentrasjonene 

av forurensing ved munningene. I retningslinjen T-1520 for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

anbefales det at bebyggelse for følsomt arealbruk ikke plasseres nærmere tunnel/kulvertmunninger enn 50-

100 meter, avhengig av trafikkmengde. Det betyr at tunnel/kulvertmunninger heller ikke bør plasseres tett 

inntil eksisterende bebyggelse med følsom arealbruk. 

 

Alternativ 2 er åpen veg kombinert med «lang» eller «ekstra lang» miljøkulvert. 

 Åpen veg: Det forventes at luftkvaliteten for boliger nærmest vegen vil kunne komme i gul 

forurensingssone ved framtidig trafikkmengde. 

 «Lang» eller «ekstra lang» kulvert – nordre portal: Avstanden til bebyggelse for nordre 

kulvertmunning er sannsynligvis tilstrekkelig til at kravene til lokal luftkvalitet overholdes, men den 

nærmeste bebyggelsen vil kunne bli liggende i gul forurensningssone. 

 «Lang» kulvert – søndre portal: Avstanden til boligbebyggelse for søndre kulvertmunning er under 

50 meter. Boliger vil kunne bli liggende i rød forurensningssone med framtidig trafikkmengde.  

 «Ekstra lang» kulvert – søndre portal: Avstanden til boligbebyggelse for søndre kulvertmunning er 

under 50 meter. Boliger vil kunne bli liggende i rød forurensningssone med framtidig trafikkmengde. 

 

Alternativ 2 vurderes som det dårligste ut fra påvirkning på områdets lokale luftkvalitet for boligbebyggelse. 

Tunnelmunninger og veg ligger tett på boligbebyggelsen. Avbøtende tiltak for kulvertmunningene vil trolig bli 

nødvendig. 
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3.17 AREALREGNSKAP 

 

Figur 19 Oversiktskart, permanent arealbeslag med alternativ 2. 

 

Utgangspunktet for beregningene av arealregnskapet er datasettet AR5. AR5 er et nasjonalt 

klassifikasjonssystem og kartdatasett som beskriver realressursene, med vekt på egnethet for plantedyrking 

og naturlig planteproduksjon. Klassifikasjonen gir en inndeling av landarealet i polygoner som kan beskrives 

med samme verdier for egenskapene arealtype, skogbonitet, treslag og grunnforhold. Hovedinndelingen er 

arealtype basert på kriterier for vegetasjon, naturlig drenering og kulturpåvirkning. Minste polygonstørrelse er 

generelt to dekar. Arealene er beregnet for hovedtraseen fram til skrånings-/skjæringsfot. I denne rapporten 

har vi valgt å ta med arealer som er klassifisert som: 

 Fulldyrka jord: Jordbruksareal som er dyrka til vanlig pløyedyp, og kan benyttes til åkervekster eller 

til eng, og som kan fornyes ved pløying. 

 Overflatedyrka jord: Jordbruksareal som for det meste er ryddet og jevnet i overflaten, slik at 

maskinell høsting er mulig. 

 Innmarksbeite: Jordbruksareal som kan benyttes som beite, men som ikke kan høstes maskinelt. 

Minst 50 prosent av arealet skal være dekt av grasarter eller beitetålende urter. 

 Åpen fastmark: Denne arealtypen dekker en rekke naturlige og kulturpåvirkede areal.   
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Arealregnskapet for alternativ 2, som viser varig tap av mark, er vist i tabellen under (areal i m
2
, rundet til 

nærmeste hele tall). 

Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog Åpen fastmark Totalt 

54.762 2.808 567 3167 44.501 105.805 

 

I tillegg kommer midlertidige arealbeslag knyttet til anleggsbelte. Det er her lagt til grunn ti meter bredde fra 

skrånings-/fyllingsfot på hver side langs E39, og fem meter langs gang-/sykkelveger. 

Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog Åpen fastmark Totalt 

28.288 1.778 1.448 5.485 19.252 56.251 

 

Alternativ 2 er det nest mest arealkrevende alternative når det gjelder permanent arealbeslag, og det mest 

arealkrevende når det gjelder midlertidige beslag. Alternativet får derfor poengsum 2 når det gjelder 

arealbeslag. 

 

3.18 KOSTNADER 

Kostnadsoverslaget inneholder elementer som skal identifisere forskjellen mellom alternativene. Tallene kan 

ikke brukes som et endelig anslag for området alternativet dekker. I kostnadsoverslaget ligger det overordnet 

på 20 prosent rigg og drift på alle elementer. I tillegg har vi lagt på ti prosent uforutsette kostnader. Generelt 

er det blitt brukt overordnede betraktninger på mengder og priser for å komme fram til tallene, da det ligger 

en del usikkerhet i mengdene på dette tidspunktet. Kostnadsoverslaget inkluderer ikke kostnader for 

grunnerverv. Det er regnet med en sammenlignbar vegstrekning på ca 1.500 meter i alle alternativene. 

Kostnadsoverslaget inneholder heller ikke utgifter i forbindelse med arkeologiske utgravninger. 

 

Alternativ 2 er anslått til hhv. 550 og 590 MNOK for «lang» og «ekstra lang» kulvert. Dette plasserer 

alternativet best av kulvertalternativene, men bak brualternativet, når det gjelder kostnader. Dette gjelder 

selv om kulverten bygges med «lang» variant, og selv om brualternativet bygges med bru også i nord. 
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4 Alternativ 5 – kulvertløsning 

 
Figur 20 Oversiktstegning alternativ 5 – kulvertløsning. 

 

Figur 21 Detaljutsnitt ved overgangen fra E39 Eiganestunnelen til søndre portal, alternativ 5. 
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4.1 VEGLØSNING 

I alternativ 5 skiller senterlinja lag fra kommunedelplanen ca 200 meter sør for parsellstart (profil -200). I 

dette alternativet er linja gjennom kulverten lagt betydelig mot vest sammenliknet med kommunedelplanen 

og alternativ 2. Linja er rettere og vurderes å ha betydelig bedre kurvatur enn de to nevnte alternativene. 

Linja tar igjen kommunedelplanens linjeføring om lag i profil ca 1.200, der samtlige linjer, bortsett fra 

alternativ 6, er sammenfallende. På det meste ligger senterlinja for alternativ 5 rundt 40 meter vest for 

kommunedelplanens senterlinje. 

 

Det er vurdert at alternativ 5 har den mest optimale linjeføringen av kulvertalternativene. Fra det nye 

toplanskrysset ved fv. 446 Randabergvegen går vegen i rettlinje i ca 200 meter før den går over i en slak 

kurve med r=1380, helt til kulverten slutter ved profil 575. Med dette alternativet kan man annullere et 

nødvendig fravik på resulterende fall i prosjektet E39 Eiganestunnelen. Grunnen til dette er at man slipper 

kontrakurve inn mot kulverten, som i alternativ 2. Det vurderes allikevel at alternativ 5 er dårligere enn 

brualternativet, fordi brua har en jevnere horisontalkurvatur og flatere vertikalgeometri. 

 

Figur 22 Plantegning av alternativ 5. 

 

4.2 AVVIKSSITUASJONER 

Alternativ 5 vurderes ikke å skille seg fra alternativ 2 i avvikssituasjoner, og begge kulvertalternativene 

vurderes som dårligere enn brualternativet på dette punktet. Det vises til kapittel 3.2 for nærmere omtale. 

 

4.3 TRAFIKKSIKKERHET 

Alternativ 5 vurderes ikke å skille seg fra alternativ 2 når det gjelder trafikksikkerhet, og begge 

kulvertalternativene vurderes som noe dårligere enn brualternativet på dette punktet. Det vises til kapittel 3.3 

for nærmere omtale. 

 

4.4 ANLEGGSGJENNOMFØRING 

Ved gjennomføringen av anlegget har alternativ 5 en åpenbar fordel framfor de andre kulvertalternativene 

(med unntak av alternativ 4) ved at mesteparten av kulverten kan bygges mens det er full drift på 

eksisterende E39. Anleggsteknisk vurderes alternativ 5 derfor som enklere å gjennomføre enn alternativ 2. 

Alternativ 5 gir kulvert i overgang fra fjell i øst til fylling i vest. Her må det trolig fjernes og skiftes ut svake 



 Oppdragsnr.: 5142496 

 Dokument nr.: 004 

E39 Smiene - Harestad | Vurdering av alternative veglinjer på Tasta Revisjon: 3 

 

n:\514\24\5142496\4 resultatdokumenter\41 rapporter\silingsrapport\rapport004_e39-smiene-

harestad_alternativsvurdering_v3.docx 

2015-02-13 | Side 29 av 58 

 

masser for å forhindre setninger. Deretter må man bygge opp ny fylling med komprimering og eventuell 

forbelastning for å fjerne setninger før kulvert kan bygges. 

 

Anleggsteknisk kan man med «lang» kulvert (470 meter) klare seg med en 250 meter lang vegomlegging 

ved nordre portal for å etablere kulverten i hele sin lengde og bredde. Med «ekstra lang» kulvert (640 meter) 

kan man tenke seg å bygge de 150 meterne lengst i sør i to etapper (delt på langs), hvor den ene halvparten 

trafikkeres først. Felles for kulvertalternativene er at en må ivareta krav til sikkerhet for tunnel med tovegs 

trafikk i ett løp i en periode. For alternativ 5 blir denne perioden kortest av de to kulvertalternativene. 

Alternativ 5 vurderes som nest best når det gjelder anleggsgjennomføring. 

 

4.5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Alternativ 5 vurderes som likestilt med alternativ 2, og begge som noe dårligere enn brualternativet når det 

gjelder drift og vedlikehold. 

 

4.6 NYE FRIOMRÅDER OG UTSIKTSFORHOLD 

Snittet under viser situasjonen ved Aspelundtunet 7 og 9, og innebærer varianten med «ekstra lang» kulvert. 

Alternativ 5 har en åpenbar fordel sammenliknet med de andre kulvertalternativene ved at det blir mulighet 

for å etablere store friområder mellom eksisterende boliger på østsiden av dagens E39 og kulverten. 

Effekten blir spesielt stor med «ekstra lang» kulvert. Dette skyldes at alternativ 5 er det mest vestlige av 

kulvertalternativene. Her blir avstanden så stor at det kan etableres skråning inn mot boligene med helling 

1:15. Alternativ 5 gir betydelig mer grøntareal på østsiden av kulverten enn de andre alternativene. Man ser 

her for seg at eksisterende E39 kan fjernes, og at arealene fylles opp i området mellom 

kulvertkonstruksjonen og eksisterende boligtomter i øst. Med slik terrengbearbeiding vurderes det at 

kulverten i alternativ 5 plasseres så langt fra bebyggelsen at den vil oppfattes som mindre dominerende og 

ikke vil oppleves å «stikke opp» tilsvarende som alternativ 2 pga. den slake skråningen inn mot tomtene. 

Avstanden blir rundt 45 meter i alternativ 5. 

 

Alternativ 5 vurderes som noe bedre enn alternativ 2 når det gjelder utsiktsforhold. Begge 

kulvertalternativene vurderes som dårligere enn brualternativet på dette punktet. 

  

Figur 23 Snitt gjennom alternativ 5, ved Aspelundtunet 21, med «ekstra lang» kulvert. 

 

Figur 24 Snitt gjennom alternativ 5, ved Aspelundtunet 21, med «lang» kulvert. 
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Figur 25 Snitt gjennom alternativ 5, ved Maiblomstsvingen 18. 

 

Som for alternativ 2 vurderes det som negativt for nye friområder at fv. 413 Eskelandsvegen krysser over 

kulverten i nordre del, for å kobles til fv. 409 Kvernevikvegen vest for kulverten. Dette skiller imidlertid ikke 

alternativ 2 og alternativ 5. Tilsvarende vil gjelde også i brualternativet. Alternativ 5 vurderes allikevel som 

det nest beste av de tre aktuelle alternativene når det gjelder nye friområder, hovedsakelig fordi det kan 

tilføres mye friområder også øst for kulverten, dvs. inn mot eksisterende bebyggelse øst for E39. 

 

4.7 INNGREP I RENSEPARK VED MISSISSIPPI OG ØVRIGE FRIOMRÅDER 

Hele friområdet ved renseparken Mississippi vil måtte bygges om/flyttes. Alternativ 5 vurderes som dårligst 

når det gjelder inngrep i disse områdene. Friområdene ved Mississippi vil være utilgjengelig for brukere over 

en lengre periode ved bygging av alternativ 5 enn ved bygging av alternativ 2 og brualternativet. Alternativ 5 

vurderes også å gi større inngrep i områdene enn alternativ 2, og kommer derfor dårligst ut av de aktuelle 

alternativene når det gjelder inngrep i friområder og rensepark ved Mississippi. 

 

Eskelandsskogen berøres ikke av alternativ 5, men alternativ gang-/sykkelrute lengst mot vest kan berøre en 

mindre del av området. Samtidig vurderes en slik gang-/sykkelrute å gjøre området mer tilgjengelig for 

allmennheten. Alternativ 5 berører heller ikke LNF-området nord/nordvest for Mississippi, og skiller seg ikke 

fra alternativ 2. På dette området vurderes kulvertalternativene å gi mindre konsekvens enn brualternativet. 

 

For begge kulvertalternativene vurderes det som negativt for friområder at fv. 413 Eskelandsvegen krysser 

over kulverten i nordre del, for å kobles til fv. 409 Kvernevikvegen vest for kulverten, jfr. plantegning i kapittel 

3.1. Dette skiller imidlertid ikke kulvertalternativene, og begge vurderes som likestilt med brualternativet på 

dette punktet. 

 

4.8 BERØRT NATURMANGFOLD 

Alternativ 5 kommer ikke i berøring med Eskelandsskogen (registrert naturtype), men alternativ gang-/ 

sykkelrute i vest kan berøre en mindre del av området. Registrerte forekomster av stær («nær truet») ved 

Maiblomstsvingen 28 og øst for renseparken berøres av alternativ 5. 

 

Renseparken ved Mississippi (kan trolig defineres som naturtype) berøres av alternativ 5, og i større grad 

enn i alternativ 2. Totalt sett vurderes alternativ 5 å gi mest negative konsekvenser for naturmangfold i 

Mississippi av de to kulvertalternativene. Brualternativet vurderes ikke å gi tilsvarende konsekvens for 

naturmangfold i Mississippi som kulvertalternativene, men vil ha negativ konsekvens for naturmangfold 

andre steder. 

 

4.9 LANDSKAPSTILPASNING 

I alternativ 5 er kulverten plassert i større avstand fra bebyggelsen enn i alternativ 2, og det vil dermed være 

mulig å lage en bedre overgang fra eksisterende bebyggelse til lokket oppe på kulverten. Plasseringen vil 
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derimot ha negativ innvirkning på landskapsrommet rundt Mississippi ved at utfyllingen fra kulverten gjør at 

renseparken må flyttes nærmere skogen. Terrengforming av skråningene fra kulvertlokket til Mississippi vil i 

likhet med alternativ 2 også være avgjørende for hvordan inngrepet vil oppfattes fra det eksisterende 

friområdet. En god terrengutforming og tilplantning vil kunne binde sammen friområdet på nytt kulvertlokk 

med eksisterende friområde, og kan danne et nytt sammenhengende landskapsrom. Alternativ 5 vurderes 

som mer negativt for landskapet enn alternativ 2 sett fra friområdet ved Mississippi, og mindre negativt enn 

brualternativet. 

 

Figur 26 Fotomontasje av kulvertalternativ 5, sett fra Tasta mot Stokkavatnet. 

 

Vegen vil gå ut av kulverten ved Tasta skole litt lenger vest enn alternativ 2. Større del av beitemarka nord 

for skolen vil beholdes i dette alternativet. Dette alternativet vurderes som bedre enn alternativ 2 og 

brualternativet med tanke på bevaring av landskapsrommet nord og øst for Tasta skole. 
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Figur 27 Fotomontasje av kulvertalternativ 5, sett fra fv. 409 Kvernevikvegen mot Tasta. 
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4.10 BERØRTE BYGG 

 

Figur 28 Oversiktskart, bygg som må innløses/rives, alternativ 5. 

 

Alternativ 5 gjør at følgende bygninger må innløses: 

Byggtype Antall 

Boliger 16 

Garasje og uthus til bolig 11 

Lagerbygning 2 

Fiskeri- og landbruksbygning 9* 

Kontorbygning 1 

Forretningsbygning 2 

Total 41 

 

Tallene er tatt fra GAB-registeret og bygningsbase, som ikke er «live-data». Det er derfor noe usikkerhet 

knyttet til «ferskheten» av dataene. 

 

*Det bemerkes at det spesielt er noe usikkerhet knyttet til kategorien fiskeri- og landbruksbygninger, bl.a. 

fordi gartneriene ved Nordalssvingene er revet som del entreprise 06 ved E39 Eiganestunnelen. Tabellen 

over er korrigert fra opprinnelige søkekriterier, der GAB-registeret tilsier at en del av bygningene innenfor 
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denne kategorien er «revet». Selv når en holder disse bygningene utenom kan det virke som om det er en 

bygning for mye innenfor denne kategorien som må rives. Manuell opptelling i traseen viser at åtte bygg 

innenfor kategorien «fiskeri og landbruksbygning» må fjernes i alternativ 5. 

 

Alternativ 5 har gir størst behov for innløsning av bygninger, og størst behov for innløsning av boliger. Dette 

plasserer alternativ 5 nederst av de aktuelle alternativene når det gjelder berørte bygninger. 

 

4.11 BERØRTE AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER 

 

Figur 29 Oversiktskart, berørte automatisk fredede kulturminner, alternativ 5. 

 

Det vises til detaljert omtale av de tre aktuelle kulturminneområdene ved Tastakrysset i kapittel 4. Som det 

framkommer av oversiktskartet vil alternativ 5 gå gjennom et svært rikt kulturminneområde ved Tastakrysset. 

Traseen ligger noe lenger vest enn i alternativ 2. Dette innebærer at kulturminnet 95494 i enda større grad 

blir berørt av dette alternativet enn alternativ 2, mens kulturminnet 95495 kun berøres marginalt av et 

skråningsutslag som trolig kan optimaliseres. Flyttingen mot vest betyr imidlertid at også kulturminnet 95496 

blir mer berørt enn i alternativ 2. 

 

Med optimalisering av skråningsutslag skånes området (95495) helt i alternativ 5. Forskjellen i hvor mye man 

tar av de to andre er relativt lik sammenliknet mellom de to alternativene 2 og 5, og trolig vil nok Arkeologisk 

museum (AM) uansett variant grave ut like mye av 95494. Alt i alt vurderes alternativ 2 og alternativ 5 

omtrent likt med hensyn til konsekvens for automatisk fredede kulturminner, og med større negativ 

konsekvens enn brualternativet. 
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4.12 SEFRAK, NYERE TIDS KULTURMINNER, KULTURMILJØ OG 

KULTURLANDSKAP 

Alternativ 5 berører alle de fem SEFRAK-registrerte byggene S1-S5. Alternativ 5 vurderes derfor å ha størst 

negativ konsekvens av de tre alternativene når det gjelder SEFRAK-registrerte bygg. Alternativ 5 krever 

fjerning av Randabergveien 200 (hele tunet) og sannsynligvis også maskinhuset knyttet til denne (SEFRAK-

objekt S5 i tabellen i kapittel 3.11) pga. midlertidig omkjøringsveg i anleggsfasen. Alternativ 5 berører også i 

sterkere grad kulturminnetobjektet 264 (gammel gårdsveg) fra Randabergveien 200 og ned mot 

Stokkavatnet, enn alternativ 2. Alternativet ligger også lenger vest enn alternativ 2, både i starten av 

parsellen og ikke minst «på toppen» ved krysset med fv. 413 Eskelandsvegen. Dette betyr at alternativ 5 

ligger tettere på kulturmiljøet og kulturlandskapet på vestsiden av dagens E39 enn alternativ 2 gjør. 

 

Totalt sett vurderes derfor alternativ 5 å ha større negativ konsekvens for SEFRAK, nyere tids kulturminner, 

og kulturmiljø enn alternativ 2. Brualternativet vurderes å gi størst negativ konsekvens for kulturlandskapet 

av de ulike alternativene. 

 

4.13 GANG-/SYKKELVEGLØSNINGER 

Gang-/sykkelvegløsninger er like for samtlige kulvertalternativer, inkludert passering av Tastakrysset, og det 

vurderes ikke å være forskjell på alternativ 2 og alternativ 5. Det vises til omtale i kapittel 3.13. 

 

4.14 TILKNYTNINGSMULIGHET TIL EVENTUELT OMLAGT FV. 413 

ESKELANDSVEGEN 

Alternativ 5 vurderes som fullt ut kompatibel med en eventuell omlegging av fv. 413 Eskelandsvegen. 

Rundkjøringen på vestsiden kan beholdes som vist i plantegningene. De to kulvertalternativene vurderes 

som likeverdige i dette forholdet. Det vises til omtale i kapittel 3.14. 

  

Figur 30 Tastakrysset, med og uten omlagt fv. 413 Eskelandsvegen, alternativ 5. 

4.15 STØYFORHOLD 

På nåværende tidspunkt er det ikke funnet grunnlag for å skille vesentlig mellom de to kulvertalternativene. 

Det antas at alternativ 5 er noe bedre enn alternativ 2, fordi det ligger noe lenger bort fra bebyggelsen i øst. 

Begge alternativene vurderes som dårligere enn brualternativet. Det vises til omtale i kapittel 3.15 og 5.15. 
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4.16 LUFTFORURENSNING 

Alternativ 5 er åpen veg kombinert med «lang» eller «ekstra lang» miljøkulvert. Vegtraseen er trukket noe 

lengre bort fra bebyggelsen enn alternativ 2. 

 Åpen veg: Det forventes at luftkvaliteten for boliger nærmest vegen vil kunne komme i gul 

forurensingssone ved framtidig trafikkmengde. 

 «Lang» og «ekstra lang» kulvert – nordre portal: Avstanden til bebyggelse for nordre kulvertmunning 

er sannsynligvis tilstrekkelig til at kravene til lokal luftkvalitet overholdes, men den nærmeste 

bebyggelsen vil kunne bli liggende i gul forurensningssone. 

 «Lang» kulvert – søndre portal: Avstanden til boligbebyggelse for søndre kulvertmunning vil være 

mellom 50 og 100 meter. Boliger vil kunne bli liggende i rød eller gul forurensningssone med 

framtidig trafikkmengde. Avbøtende tiltak vil trolig kunne bedre forurensningssituasjonen. 

 «Ekstra lang» kulvert – søndre portal: Avstanden til boligbebyggelse for søndre kulvertmunning vil 

være mellom 50 og 100 meter. Boliger vil kunne bli liggende i rød eller gul forurensningssone med 

framtidig trafikkmengde. Avbøtende tiltak vil trolig kunne bedre forurensningssituasjonen. 

 

Alternativ 5 vurderes som tilfredsstillende ut fra påvirkning på områdets lokale luftkvalitet for 

boligbebyggelse. Avbøtende tiltak for kulvertmunningene kan bli nødvendig. 

 

4.17 AREALREGNSKAP 

 

Figur 31 Geometri for alternativ 5 kombinert med markslagskart. 

 

Arealregnskapet for alternativ 5, som viser varig tap av mark, er vist i tabellen under (areal i m
2
, rundet til 

nærmeste hele tall). 
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Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog Åpen fastmark Totalt 

59.835 3.734 308 5.115 38.931 107.923 

 

I tillegg kommer midlertidige arealbeslag knyttet til anleggsbelte. 

Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog Åpen fastmark Totalt 

23.947 1.747 1.169 5.239 14.622 46.724 

 

Alternativ 5 er det mest arealkrevende i permanent arealbeslag. I permanent arealbeslag medgår det også 

mest fulldyrka jord i dette alternativet. Alternativet krever minst arealbeslag i midlertidig fase. Pga. størst 

arealbeslag i permanent fase og med mest arealbeslag av fulldyrka jord plasserer dette alternativ 5 dårligst 

av de aktuelle alternativene når det gjelder arealregnskap. 

 

4.18 KOSTNADER 

Alternativ 5 er anslått til hhv. 570 og 610 MNOK for «lang» og «ekstra lang» kulvert. Dette plasserer 

alternativet dårligst av kulvertalternativene, og bak brualternativet, når det gjelder kostnader. 
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5 Alternativ 6 - bruløsning 

Dette alternativet framkom på kreativ samling 23.05.14. Alternativet inneholder inntil to bruer og to kulverter. 

Den nordligste brua kan kuttes ut dersom man fyller opp terrenget rundt. Da vil veglinja ligge på terreng. 

Alternativ 6 gjør at veglinja ligger betydelig lenger unna boligene på Tasta enn kommunedelplanen tilsier. 

Det vil være en avstand fra ca 70 – 150 meter fra boligene på østsiden. Vegen vil imidlertid komme nærmere 

tre boliger i Nordalssvingene enn i kulvertalternativene. 

 

Figur 32 Lengdeprofil alternativ 6. 

 

Figur 33 Plantegning av brualternativet. 
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Figur 34 Oversiktstegning alternativ 6 – bruløsning. 

 

Figur 35 Detaljutsnitt ved overgangen fra E39 Eiganestunnelen til brualternativet. 
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5.1 VEGLØSNING 

Fra det nye toplanskrysset ved fv. 446 Randabergvegen (fra E39 Eiganestunnelen) går vegen i en slak kurve 

mot vest med radius 780 meter. Den søndre brua starter midt i denne kurven. Ved den første kulverten 

(profil 475 til profil 525) endrer linja til en lang kurve med radius 875 meter «motsatt veg» til linja treffer 

kurven ved Høyebakken. Alternativ 6 er det alternativet som «tar igjen» kommunedelplanen og de andre 

alternativene sin senterlinje lengst mot nord.  

 

Som for alternativ 5 vil man også med brualternativet kunne annullere et nødvendig fravik på resulterende 

fall i prosjektet E39 Eiganestunnelen. Veglinja for brualternativet gir også noen åpenbare fordeler, da av- og 

påkjøring vil kunne prosjekteres uten krav om fravik. Det vurderes at brualternativet er det beste når det 

gjelder linjeføring, fordi brua har jevnest horisontalkurvatur og flatest vertikalgeometri. 

 

5.2 AVVIKSSITUASJONER 

En ulempe med brualternativet er at en liten del av søndre bru må ha utvidelse for akselerasjons-/ 

retardasjonsfelt. Nordre bru (alternativ til fylling) vil få akselerasjons-/retardasjonsfelt på størstedelen av 

brua. Brualternativet er derimot ikke like presset på avstand fra toplanskrysset i sør som kulvertalternativene, 

slik at fletting over i motsatt kjørefelt ved eventuelle avvikssituasjoner er mulig. I en ulykkessituasjon eller 

ved brann vil man raskere kunne åpne trafikken i brualternativet, og dermed minimere belastningen på 

omliggende områder ved omkjøring. Brualternativet gir også fordeler med tanke på drift og vedlikehold av 

vegstrekningen. Brualternativet vurderes derfor som best i avvikssituasjoner av de tre alternativene. 

 

5.3 TRAFIKKSIKKERHET 

Alternativ 6 vurderes som marginalt bedre enn kulvertalternativene når det gjelder trafikksikkerhet, primært 

fordi stengeperiodene i avvikssituasjoner forventes å bli kortere, og dermed at konsekvensene for 

lokalvegsystemet blir noe mindre. Det vises til kapittel 3.3 for nærmere omtale. 

 

5.4 ANLEGGSGJENNOMFØRING 

En fordel med brualternativet er at stort sett hele veganlegget som finnes i dag kan beholdes. Dette gjelder 

både E39, fv. 409 Kvernevikvegen og fv. 413 Eskelandsvegen. Med denne løsningen vil trafikken på E39 

være relativt upåvirket av anleggsarbeidene. Brua og kulvertene vil kunne bygges mens det er tilnærmet full 

drift på eksisterende E39. Når «lokket» (Tastakrysset) skal etableres kan trafikken ledes på en midlertidig 

omkjøringsveg (ca 400 meter lengde) nordøst for arbeidsområdet, for at kulverten skal kunne bygges under 

ett. Brualternativet vil trolig legge midlertidig beslag på friområde i Mississippi i en kortere periode enn 

kulvertalternativene. Det må etableres anleggsveg og riggplass for å bygge bruene. Anleggsvegen kan for 

det meste ligge i samme trase som permanent veg. 

 

5.5 DRIFT OG VEDLIKEHOLD 

Alternativ 6 vurderes som noe bedre for drift og vedlikehold enn kulvertalternativene. 

 

5.6 NYE FRIOMRÅDER OG UTSIKTSFORHOLD 

Brualternativet dreier en god del mot vest like etter det planlagte toplanskrysset med fv. 446 

Randabergvegen (Eiganestunnelen, E06), og allerede ved grøntdraget mellom Kornblomstveien og 

Aspelundtunet vil vegtraseen ligge ca 35 meter lenger vest enn dagens E39. Avstanden øker etter hvert som 

vegen går nordover, og på det meste er avstanden 235 meter fra dagens E39. 
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Det vurderes som bedre for eksisterende boliger at brualternativet ligger lenger vekk fra bebyggelsen enn 

kulvertalternativene, og spesielt alternativ 2. Brua vil ligge synlig i horisonten for en del av bebyggelsen, men 

en del eksisterende vegetasjon vil skjerme for noe av dette. Det er nødvendig å etablere støyskjerm på 

brualternativet, men med såpass lang avstand vurderes effekten av dette å være liten, tatt i betraktning at 

boligene ikke har spesielt mye utsyn i dagens situasjon. Støyskjermene kan eventuelt utføres med glass for 

gjennomsyn. 

 

Figur 36 Snitt gjennom alternativ 6, ved Aspelundtunet 21. 

 

 

Figur 37 Snitt gjennom alternativ 6, ved Maiblomstsvingen 18. 

 

I motsetning til kulvertalternativene gir ikke brualternativet nye friområder oppå «taket», men store deler av 

den eksisterende situasjonen ved Mississippi og videre nordvestover langs eksisterende E39 vil være 

uforandret. Eksisterende E39 kan fjernes og kan inngå i nye friområder, og får dermed tilsvarende virkning 

som i kulvertalternativene. Terrenget her kan arronderes slik at det blir naturlig overgang fra boligområdene i 

øst til Mississippi i vest. Bevegelser i friområdet ved Mississippi vil kunne skje tilnærmet uhindret på dagens 

terreng, under brua. På det høyeste vil det være ca åtte meter høydeforskjell fra terreng og opp til brua. Brua 

blir ca 20 meter bred, og det vurderes derfor at brualternativet vil ha noen negative konsekvenser på 

friområdet, bl.a. skyggevirkning og muligens gi en noe «trykkende» følelse for den som passerer under brua. 

 

Eksisterende E39 vil trolig ligge uforandret fra rundkjøringen med fv. 413 Eskelandsvegen og fram til 

Tastakrysset, og dermed blir en del av det tiltenkte grøntdraget fra Tastavarden oppbrutt. I så måte teller fv. 

413 Eskelandsvegen og koblingen via eksisterende E39 til Tastakrysset like negativt for brualternativet som 

for kulvertalternativene når det gjelder nye friområder ved Tasta skole. 
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Brualternativet vurderes som det beste alternativet når det gjelder nye friområder, hovedsakelig fordi det kan 

tilføres mye friområder også øst for brua, inkludert eksisterende E39 og inn mot eksisterende bebyggelse. 

Eksisterende støyvoll mot boligene øst for dagens E39 kan fjernes, og boligene vil kunne få mer lys og 

utsikt, selv om brua vil være i utsiktslinjen. Brualternativet vurderes som bedre enn begge 

kulvertalternativene når det gjelder utsiktsforhold. 

 

5.7 INNGREP I RENSEPARK VED MISSISSIPPI OG ØVRIGE FRIOMRÅDER 

Brualternativet går over renseparken og friområdet ved Mississippi-området. Det antas at store deler av 

renseparken kan spares med å bygge bru, fordi brufundamentene trolig kan plasseres på en mer skånsom 

måte enn fylling og kulvertkonstruksjon. I brualternativet er det heller ikke behov for trafikkomlegging i 

byggefasen, da trafikken kan gå tilnærmet uhindret på eksisterende E39. Brualternativet vil trolig legge 

midlertidig beslag på friområder i Mississippi i en kortere periode enn kulvertalternativene, og det vurderes 

derfor at brualternativet gir minst inngrep i områdene ved Mississippi. 

 

Brualternativet berører ikke Eskelandsskogen, men gang-/sykkelrute i vest kan berøre en mindre del av 

området. Samtidig vurderes en slik gang-/sykkelrute å gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten. 

Forholdet er likt for alle alternativene. Brualternativet går direkte gjennom LNF-området nord/nordvest for 

Mississippi, men dette området vurderes som mindre viktig for friluftsliv, fordi det etter friluftsloven ikke er 

tilgjengelig for allmenn ferdsel. Brualternativet kommer også nær friområdet rundt Stokkavatnet og vil på det 

nærmeste ligge ca 200 meter fra vannet. Selv om brualternativet vurderes å gi minst konsekvenser for 

Mississippi vurderes totalt sett allikevel brualternativet som mest negativ for øvrige friområder av de tre 

alternativene, fordi det ligger nærmere Stokkavatnet enn begge kulvertalternativene. Brualternativet vurderes 

å gi tilsvarende negativ påvirkning på potensielle nye friområder ved Tasta skole, fordi fv. 413 

Eskelandsvegen beholdes og gis tilkobling til Tastakrysset. 

 

5.8 BERØRT NATURMANGFOLD 

Brualternativet kommer ikke i berøring med Eskelandsskogen (registrert naturtype), men gang-/sykkelrute i 

vest kan berøre en mindre del av området. Registrerte forekomster av stær («nær truet») ved 

Maiblomstsvingen 28 og øst for renseparken berøres ikke av brualternativet. 

 

Brualternativet går over renseparken ved Mississippi, men noe lenger vest for selve renseparken enn 

alternativ 2 og 5. Det antas at store deler av renseparken kan spares med å bygge bru, fordi 

brufundamentene trolig kan plasseres på en mer skånsom måte enn fylling og kulvertkonstruksjon. I 

brualternativet er det trolig mindre behov for trafikkomlegging i byggefasen. Isolert sett vurderes det derfor at 

brualternativet gir minst konsekvenser når det gjelder naturmangfold i Mississippi. 

 

Videre nordover vil traseen gå over åker-/kulturlandskap hvor det ble sett svært mye fugl, blant annet de to 

rødlistede artene storspove (NT) og vipe (NT), på befaringen som ble utført i forbindelse med 

naturkartleggingen sommeren 2014. Disse fugleartene er ikke stasjonære. Selv om brualternativet her 

gjennomskjærer potensielle leveområder for fugleartene storspove og vipe vurderes det allikevel å være 

minst konsekvens av brualternativet totalt sett, fordi de påviste fugleartene vil slå seg ned i andre 

landbruksområder etter at veganlegget er etablert. 

 

5.9 LANDSKAPSTILPASNING 

Ei bru vil være dominerende ved Mississippidammen Høy vegetasjon (skog) vil derimot gjøre at denne 

strekningen er mindre synlig fra avstand. Vegen ligger også her lavt i terrenget og vil ikke ruve i forhold til 

bebyggelsen i Aspelunden. For brukerne av friområdet vil den lave høyden på boren gi et mer lukket og 

trykkende rom, og vil gi skyggevirkning over friområdet. Muligheten til å passere under brua og at Mississippi 
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kan beholdes slik det ligger i dag vurderes som positivt for bruken av landskapsrommet. Alternativet med bru 

vil totalt ha større negativ effekt på landskapet rundt Mississippi enn de to andre alternativene. 

 

Ei bru i landskapsrommet ved Tasta skole fram mot Tastatorget vil framstå som et fremmedelement i det 

omkringliggende landskapet. Brua ligger relativt lavt i terrenget sett fra bebyggelsen ved og rundt Tasta 

skole. På grunn av den lave beliggenheten vil brua være spesielt synlig fra bolighusene rett i overkant av 

brua og sett fra turstien rundt Stokkavatnet, men også noen boliger i randsonen av vegen vil ha utsikt til den. 

Den lave terrengføringen demper derimot graden av dominans som brua vil utgjøre i landskapsbildet. Det 

positive med bru i denne delen er at det eksisterende terrenget kan beholdes, og dermed også til en viss 

grad det eksisterende kulturlandskapet. 

 

Figur 38 Fotomontasje av brualternativet, sett fra Tasta mot Stokkavatnet. 

 

Brualternativet vil være mer synlig ved Tasta skole og Mississippi enn kulvertalternativene, både fra 

eksisterende E39 i øst, og fra avstand sett fra nordvest (fv. 409 Kvernevikvegen). I området sør for Tasta 

skole er det i dag åpent kulturlandskap som strekker seg fra E39, mellom bolighus og driftsbygninger ned 

mot Stokkavatnet. Den delvis åpne landskapskarakteren med beitemark og dyrket mark vil være sårbart for 

inngrep. 
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Figur 39 Brualternativet sett fra fv. 409 Kvernevikvegen, med bru også i nordre del. 

 

På denne nordre delen av strekningen vurderes det bru eller fylling, og virkningen på landskapet vil ha svært 

ulik karakter med de to alternativene. Ved oppfylling på østsiden kan fyllingen gli inn i området, avhengig av 

oppfyllingsgrad og avslutning mot eksisterende terreng. 

 

Vegen vil komme ut fra kulvert i overkant av en åskam før den går inn i en ny kulvert ved Gabbas. Dersom 

det velges oppfylling her (alternativ til nordre bru) bør denne formes som en forlengelse av eksisterende 

åskam slik at et sammenhengende terreng etableres. Alternativt kan det legges til rette som nytt 

landbruksareal som beitemark eller lignende med en terrengforming som myker opp virkningen av 

skråningen. Fra vestsiden (mot Stokkavatnet) kan fyllingen framstå som en vegg eller åsrygg ut fra hvor bratt 

og variert skråning som anlegges. 
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Figur 40 Brualternativet med bru i nordre del, sett fra turveg langs Stokkavatnet. 

 

Figur 41 Brualternativet med fylling i nordre del, sett fra turveg langs Stokkavatnet. 

 

En kulvert gjennom fyllingen, for å binde sammen de to landbruksområdene på begge sider av E39 og for å 

gi en gang- og sykkelvegforbindelse, vil bli svært veldig lang, opp mot 50 meter. En slik kulvert vil ikke 

oppfordre til passasje for verken mennesker eller ville dyr. Det vil da kreve svært stor bredde i forhold til 

lengde. Denne varianten frarådes derfor, og det anbefales ut fra dette at bru velges i nordre del framfor 

fylling. 
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Figur 42 Alternativ 6 med fylling i nordre del, her vist i profil 700 og 800. Med undergang for 

kryssing under vegen blir denne i underkant av 50 meter lang. 

Kulverten mellom de to bruene ligger i overkant av en liten åsrygg. Kulvertens tverrform er foreløpig 

rektangulær og stikker opp av den avrundende åsryggen. En lavere plassering og en bedre formgivning av 

taket på kulverten vil minske kulvertens innvirkning på terrengformasjonen. 

 

Veg og kryss ved Gabbas vurderes i alternativ 6 som bedre for landskapet enn de to andre alternativene. 

Vegen er her trukket lenger vest og vil i større grad følge kanten av terrenget nordover slik av det åpne 

landskapsrommet langs Kvivollstien kan bevares. Alternativ 6 vil gi best kjøreopplevelse med flott utsikt 

sørover. Totalt sett vurderes allikevel brualternativet å gi størst negativ konsekvens for landskapet av de tre 

alternativene. 
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5.10 BERØRTE BYGG 

 

Figur 43 Oversiktskart, bygg som må innløses/rives, alternativ 6. 

 

Alternativ 6 gjør at følgende bygninger må innløses: 

Byggtype Antall 

Boliger 11 

Garasje og uthus til bolig 12 

Industribygning 1 

Energiforsyningsbygning 1 

Lagerbygning 1 

Forretningsbygning 1 

Total 27 

 

Tallene er tatt fra GAB-registeret og bygningsbase, som ikke er «live-data». Det er derfor noe usikkerhet 

knyttet til «ferskheten» av dataene. 

 

Brualternativet krever innløsning av færrest boliger/bygninger av de aktuelle alternativene, og kommer 

således best ut når det gjelder berørte bygg. I tillegg vurderes det at færre boliger får midlertidige ulemper i 

byggeperioden enn i kulvertalternativene, bl.a. pga. større avstand til byggeområdet og mindre sprenging, 

spunting osv. 
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5.11 BERØRTE AUTOMATISK FREDEDE KULTURMINNER 

 

Figur 44 Oversiktskart, berørte automatisk fredede kulturminner, alternativ 6. 

 

Det vises til detaljert omtale av de tre aktuelle kulturminneområdene ved Tastakrysset i kapittel 4. Som det 

framkommer av oversiktskartet vil alternativ 6 berøre kulturminnet 95494 helt i vest, og i noen grad også 

kulturminnet 95496. Kulturminnet 95495 berøres ikke av dette alternativet. Alternativ 6 vurderes å ha mindre 

konflikt med og konsekvens for automatisk fredede kulturminner av alle alternativene. Det finnes ingen 

registrerte kulturminnefelt eller enkeltkulturminner i Askeladden eller hos Riksantikvaren i området nordvest 

for Mississippi, utover de som framkommer av figuren over, dvs. ved Tastatorget. Området har allikevel 

potensial for funn av automatisk fredede kulturminner. 

 

I Stavanger kommunes kommuneplan er det vist et område i skogen like ved IVAR sin pumpestasjon som er 

vist til hensynssone vern. I dette området er det mulige gravrøyser. Det er stilt spørsmål ved om vegtraseen 

kan trekkes noe mot sørøst for å unngå inngrep i dette området. Det er trolig mulig å få til dette med å legge 

inn en krappere kurve over den søndre brua, men dette er ikke tegnet ut. Dette skyldes bl.a. at det ikke er 

avklart hvilken status dette området har. På befaring i starten av desember 2014 ble de mulige forhistoriske 

røysene vurdert. Rogaland fylkeskommune kom fram til vegetasjonen i området må ryddes i forbindelse med 

de fysiske registreringene som skal foretas før man kan bekrefte eller avkrefte disse objektene som 

fornminner. 
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5.12 SEFRAK, NYERE TIDS KULTURMINNER, KULTURMILJØ OG 

KULTURLANDSKAP 

Alternativ 6 berører som de to andre alternativene byggene S1 og S2, men ikke S3, S4 og S5. Alternativ 6 

vurderes derfor å ha minst negativ konsekvens når det gjelder SEFRAK-registrerte bygg. Brualternativet 

vurderes også å gi minst påvirkning på objekt 264 (gammelt vegfar), og bevarer sammenhengen til 

gårdsbygningen tilhørende Randabergveien 200. Brualternativet vurderes derfor å ha minst negativ 

konsekvens på SEFRAK/nyere tids kulturminner. 

 

Alternativ 6 byr på noen utfordringer mhp. kulturlandskapet ved Stokkavatnet, område F i Stavanger 

kommunes kulturminneplan: Litle Stokkavatn - Byhaugen - Eskeland. I følge www.temakart-rogaland.no 

omfatter dette området Stokkavatnet-Hålandsvatnet, og inngår i vakre landskap i Rogaland, slettelandskapet 

på Låg-Jæren. Brualternativet gjennomskjærer dette området, i motsetning til de to andre alternativene, som 

ligger mer mot nordøst. Spesielt alternativ 2 følger dagens E39 i mye større grad enn brua og til dels 

alternativ 5. 

 

Det er gjennom diskusjoner i prosjektet påpekt at det bør legges til grunn bru istedenfor fylling i området 

mellom profilnummer 650 og 830. Ei bru vil gi en "luftigere"/"lettere" konstruksjon, men kan ikke innarbeides i 

kulturlandskapet på samme måte som en fylling. Tanke bak å bruke fylling er å forme terrenget med 

bakkeplanering på nordsiden, og landskapsforming mot Stokkavatnet, slik at fyllingen kunne «gli inn» i 

terrenget. Ved en god arrondering vil fyllingen muligens oppfattes som liggende på en terrasse i landskapet, 

sett fra Stokkavatnet. Det kunne også tenkes at terrenget på nordøstsiden av fyllingen kunne fylles opp slik 

at det ble jevnet mer ut og kunne brukes mer intensivt i landbrukssammenheng. 

 

Det vises til snittegning i kapittel 5.9 og visualiseringer i samme kapittel. Norconsult sin anbefaling i dette 

området er at det bygges med bru også i nordre del av brualternativet, dvs. ikke fylling. Det positive med bru 

i denne delen vurderes med bakgrunn i at det eksisterende terrenget kan beholdes, og dermed også til en 

viss grad det eksisterende kulturlandskapet. Med bru i nordre del vil det gå an å krysse på bakkenivå, dvs. 

under brua. 

 

Som avbøtende tiltak til kulturlandskapet kan det tenkes en variant der man trekker den søndre brua litt 

lenger mot nord før vegen går inn i kulvert. Da unngår man mulige fornminner i skogen ved IVAR sin 

pumpestasjon. Det er også mulig å etablere en litt lenger kulvert slik at man skåner mer av landskapet på 

høyden. Dette vurderes å ville gagne hensynet til kulturlandskapet. Det kan også være mulig å senke 

utgangspunktet ved søndre bru med ca en meter, slik at man kommer lavere ut og dermed får lengre kulvert 

og kortere/lavere bro i nord. Dette vil også trolig gi mindre omfattende fylling i nord. Dette kan dermed også 

endre lengdebehovet for en undergang under fyllingen, men i relativt begrenset grad. 

 

Brualternativet vurderes å ha mest negativ konsekvens for kulturlandskapet av de tre alternativene. Dette 

tillegges avgjørende vekt, og plasserer brualternativet nederst av alternativene. 

 

5.13 GANG-/SYKKELVEGLØSNINGER 

I brualternativet kan det etableres hovedrute for gående og syklende på vestsiden av E39 helt fram til 

Tastakrysset. Gang-/sykkel-vegen følger egen trase fra Myrveien med bru over Mississippi, deretter på nivå 

med den første kulverten, og videre i nivå med nordre bru. Videre vil gang-/sykkelvegen gå i kulvert under fv. 

409 Kvernevikvegen vest for Gabbas. Det bemerkes at det i brualternativet ikke er mulig å velge gang-/ 

sykkelvegtrase nærmere/langs E39 ved Nordalssvingene, slik det vil være for kulvertalternativene. Dette 

skyldes hovedsakelig koblinger mot øst, som vil være vanskelig eller svært arealkrevende pga. 

stigningsforholdene i østlig retning i brualternativet. 
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Eksisterende gang-/sykkelveg på østsiden av E39 (fra Tasta skole og nordover) kan beholdes. Gang-/ 

sykkelvegen på østsiden av dagens E39 kan krysse i plan over kulvert i Tastakrysset, dersom fv. 413 

Eskelandsvegen beholdes som i dag. Dersom fv. 413 Eskelandsvegen legges om blir denne forbindelse 

brutt. 

 

Gjennomgående hovedtrase på vestsiden av E39 vurderes som likestilt med løsningen som er mulig i 

kulvertalternativene. For gjennomgående transportsyklister innebærer brualternativet dermed samme gode 

løsning som kulvertalternativene. Koblingen fra vest (fv. 409 Kvernevikvegen) mot øst, og fra vest mot nord 

langs denne aksen vurderes som mer komplisert enn i kulvertalternativene, fordi kulvert under fv. 409 

Kvernevikvegen må plasseres vest for Gabbas. Koblingen gjennom selve Tastakrysset gir derfor en større 

omveg for syklister og gående som beveger seg øst – vest eller nord – vest. Annen plassering av 

undergangen under fv. 409 Kvernevikvegen forutsetter trolig riving av Gabbas, men vil sannsynligvis vil 

forbedre hovedsystemet for gående og syklende, og vil likestille de tre alternativene. 

 

For skolebarn som bor vest for E39, f.eks. langs fv. 409 Kvernevikvegen, og som går på Tasta skole, vil 

kryssing av Tastakrysset enten kreve en omveg enten via ramper til nordsiden av Gabbas, eller via 

gangveger sørvestover og under nordre bru. Førstnevnte kryssingsløsning gjelder også for barn som bor 

nordvest for Tastakrysset. Denne bevegelsen er derimot ikke mulig dersom fv. 413 Eskelandsvegen legges 

om. Det vises til figur i neste kapittel, der gang-/sykkelløsninger er vist med og uten omlagt fv. 413 

Eskelandsvegen. 

 

Gang-/sykkelløsningene vurderes som noe dårligere for brualternativet enn for kulvertalternativene, primært 

fordi bevegelsene øst-vest og vest-nord blir mer komplisert, og fordi man kun har ett alternativ til løsning fra 

Smiene og nordover. Dersom fv. 413 Eskelandsvegen legges om kommer brualternativet klart dårligere ut 

enn kulvertalternativene, da kryssing gjennom Tastakrysset ikke vil være mulig for gående og syklende. 

 

5.14 TILKNYTNINGSMULIGHET TIL EVENTUELT OMLAGT FV. 413 

ESKELANDSVEGEN 

Brualternativet vurderes som fullt ut kompatibel med en eventuell omlegging av fv. 413 Eskelandsvegen. 

Kryssløsningen på lokket kan beholdes som vist i plantegningene. Dersom Eskelandsvegen legges om vil 

derimot kryssingen av Tastakrysset (øst-vest-retning «gjennom» krysset) ikke være mulig for gående og 

syklende med brualternativet, og brualternativet kommer da dårligst ut. Dette skyldes at det ikke er mulig å 

etablere kryssing for gående og syklende i et mellomnivå over kulverten, som E39 vil gå i, og under 

rundkjøringen. Systemet for syklende og gående blir mer komplisert på grunn av dette, og spesielt 

bevegelser fra fv. 409 Kvernevikvegen i retning mot fv. 413 Eskelandsvegen, eller nordover langs 

eksisterende E39 (framtidig sykkelrute) blir mer komplisert. Brualternativet kommer derfor dårligere ut enn 

kulvertalternativene når det gjelder tilknytningsmuligheter til eventuelt omlagt fv. 413 Eskelandsvegen. 
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Figur 45 Tastakrysset, med og uten omlagt fv. 413 Eskelandsvegen, alternativ 6. 

5.15 STØYFORHOLD 

Støyberegningene som er utført som del av kommunedelplanen viser at boligene sørøst for kulverten 

(«lang» kulvert), dvs. boligene i Aspelundtunet, ligger i rød og gul støysone i framskrevet situasjon. 

Kommunedelplanen viser omfattende støyskjermingstiltak helt fra Maiblomsvingen og sørover til søndre 

ende av Aspelundtunet, ved «lang» kulvert. Til tross for dette vil noen av boligene/hagene ligge i gul 

støysone. Hele friområdet ved Mississippi vil ligge i gul støysone, og delvis i rød støysone, også med 

kulvertalternativet. 

 

Figur 46 Beregnet støybilde ved Aspelundtunet/Mississippi, med «lang» kulvert. Beregningshøyde 

1,5 meter, ingen skjermingstiltak og framskrevet til 2014. Rød sone gir støy opp til 65 dB, gul 

sone gir støy opp til 55 dB. Kilde: støyrapport til kommunedelplan E39 Smiene – Harestad, 

Statens vegvesen/Asplan Viak. 
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Norconsult har utført støyberegninger av 0-situasjonen i området med framskrevet trafikk til 2040. Denne 

inneholder altså dagens vegsituasjon, og viser hva som skjer med boliger og friområdet i Mississippi dersom 

dagens veg benyttes videre. Store deler av friområdet vil da ligge i rød støysone, mens mesteparten av 

boligene på østsiden vil ligge i gul støysone. 

 

Figur 47 Støyberegning som viser 0-situasjonen, framskrevet til 2040. Beregningshøyde er 1,5 meter. 

Rød sone gir støy opp til 65 dB, gul sone gir støy opp til 55 dB. Norconsult 07.11.14. 

 

Brualternativet ligger lenger fra eksisterende bebyggelse enn kulvertalternativene. Dette vurderes spesielt å 

gi positiv effekt for boliger i Aspelundtunet, som i kulvertalternativene vil få portalen like utenfor 

eiendomsgrensen, jfr. figuren over. 

 

Dersom det etableres støyskjerm med fire meter høyde på nordøstsiden vil store deler av friområdet ved 

Mississippi, og en stor del av boligene i området rundt Aspelundtunet havne i hhv. gul og grønn støysone. I 

denne varianten er det beregnet med lokale skjermer. Grønn sone gir støy mellom 50 og 55 dB, mens hvite 

områder har støy mindre enn 50 dB. Sistnevnte tilfredsstiller krav til «stille sone» i forslag til kommuneplan 

2014-2029 i Stavanger kommune. Som det framkommer vil også støybildet reduseres betydelig for en stor 

del av friområdene ved Mississippi, både sammenliknet med dagens situasjon og med beregninger utført for 

kulvertalternativet i kommunedelplanen for E39 Smiene – Harestad. 
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Figur 48 Støyberegning med 4,0 meter høy støyskjerm på brualternativet, som viser at mange av 

boligene på nordøstsiden av brua, og friområdet ved Mississippi, havner i grønn støysone. 

 

Imidlertid vurderes fire meter høyde på støyskjerm langs brua som relativt radikalt, både av hensyn til det 

visuelle, kjøreopplevelsen og ikke minst drift og vedlikehold. Figuren under viser derfor brualternativet med 

2,5 meter høy støyskjerm på nordøstsiden (mot bebyggelsen), 2,0 meter høy støyskjerm på sørvestsiden 

(mot Stokkavatnet) og 2,0 meter «tilleggsskjerm» for boliger på østsiden (Aspelundtunet). Figuren etter viser 

brua med 3,0 meter høy støyskjerm langs nordøstsiden og 2,0 meter høy støyskjerm langs sørvestsiden. 
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Figur 49 Støyberegning med 2,5 meter støyskjerm over veg på nordøstsiden, 2,0 meter høy 

støyskjerm på sørvestsiden og 2,0 meter støyskjerm langs boliger i øst. 

 

Figur 50 Støyberegning med 3,0 meter støyskjerm over veg på nordøstsiden og 2,0 meter høy 

støyskjerm på sørvestsiden. 
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De to alternativene vist over er forholdsvis like med tanke på skjerming av boligene. Beregningsprogrammet 

som er benyttet er ikke godt egnet for vurdering av flere bakenforliggende skjermer, så det kan hende 

lydnivået for beregning med støyskjerm langs boligene skulle vært 1-2 dB lavere, men det vil ikke påvirke 

utbredelsen av gul sone vesentlig. For friområdet reduseres lydnivået med ca 1,0 dB når skjermen økes fra 

2,5 til 3,0 meter, men det vises ikke i støysonekartet siden området fortsatt vil ligge i gul støysone. 

 

Brualternativet vurderes ut fra dette som bedre enn begge kulvertalternativene når det gjelder støyforhold. 

Som for kulvertalternativene legges det til grunn at støyskjerming ivaretas iht. gjeldende støyforskrift T-1442 

(2012). Det må trolig etableres lokale skjermer, fasadetiltak e.l. i tillegg. 

 

5.16 LUFTFORURENSNING 

Alternativ 6 er åpen veg med bru. Vegtraseen er trukket lengre bort fra bebyggelsen enn for alternativ 2 og 5. 

Det forventes at luftkvaliteten for boliger nærmest vegen vil kunne komme i gul forurensingssone ved 

framtidig trafikkmengde. Alternativ 6 vurderes som det beste alternativet vurdert ut fra lokal luftkvalitet for 

beboere i området. 

 

5.17 AREALREGNSKAP 

Med brualternativet kan det etableres en arealbesparende kryssløsning på Tasta, sett opp mot de andre 

alternativene. Alternativet vil forbruke minst landbruksjord av alle alternativene. 

 

Figur 51 Geometri for alternativ 6 kombinert med markslagskart. 
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Arealregnskapet for alternativ 6, som viser varig tap av mark, er vist i tabellen under (areal i m
2
, rundet til 

nærmeste hele tall). 

Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog Åpen fastmark Totalt 

40.791 2.291 5.335 7.700 13.729 69.846 

 

I tillegg kommer midlertidige arealbeslag knyttet til anleggsbelte. 

Fulldyrka jord Overflatedyrka jord Innmarksbeite Skog Åpen fastmark Totalt 

29.273 1.269 3.234 6.652 17.424 57.851 

 

Brualternativet er det desidert minst arealkrevende i permanent situasjon av samtlige alternativer, og det 

mest arealkrevende i midlertidig situasjon. Pga. lavest arealbeslag i permanent fase, og minst arealbeslag av 

fulldyrka jord, plasserer dette brualternativet best av de aktuelle alternativene når det gjelder arealregnskap. 

 

5.18 KOSTNADER 

Brualternativet er anslått til hhv. 510 MNOK. Dersom det bygges fylling istedenfor bru i nordre del av 

alternativet spares anslagsvis inntil 55 MNOK. Selv med bygging av to bruer kommer brualternativet best ut 

av samtlige alternativer når det gjelder kostnader. 
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6 Oppsummering 

 Alternativ 2 Alternativ 5 Alternativ 6 

Vegløsning 3 2 1 

Avvikssituasjoner 2 2 1 

Trafikksikkerhet 2 2 1 

Anleggsgjennomføring 3 2 1 

Drift og vedlikehold 2 2 1 

Nye friområder og utsiktsforhold 3 2 1 

Inngrep i rensepark ved Mississippi og øvrige friområder 2 3 1 

Berørt naturmangfold 2 3 1 

Landskapstilpasning 1 1 2 

Berørte bygg 2 3 1 

Berørte automatisk fredede kulturminner 2 2 1 

SEFRAK, nyere tids kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

1 2 3 

Gang-/sykkelvegløsninger 1 1 2 

Tilknytningsmulighet til ev. omlagt fv. 413 Eskelandsvegen 1 1 2 

Støyforhold 2 2 1 

Luftforurensning 3 2 1 

Arealregnskap 2 3 1 

Kostnader 2 3 1 

Verdi 1 er best, verdi 3 er dårligst. 

 

Summen av de ulike silingskriteriene gjør avgjørelse av eller anbefaling om hvilket alternativ som er «best» 

vanskelig. De ulike alternativene scorer ulikt på mange kriterier, og det er ikke en gjennomgående «rød tråd» 

mtp. hvilket alternativ som er det optimale. 

 

Totalt sett vurderes det allikevel at brualternativet er det beste alternativet. Dette alternativet scorer best på 

flest silingskriterier, bl.a. linjeføring, anleggsgjennomføring, inngrep i friområder ved Mississippi, 

avvikssituasjoner, arealregnskap og berørte bygg og kulturminner. Brualternativet ligger utenfor vedtatt 

kommunedelplan, men innenfor varslet nytt planområde for E39 Smiene – Harestad. 

 

Alternativ 2 er det alternativet som ligger nærmest kommunedelplanen. Alternativet er svært presset på 

geometri og siktkrav, og kun små endringer i konstruksjonen vil gjøre at siktkrav ikke oppnås. Dette vil 
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medføre behov for ytterligere utvidelse av kulverten, og trolig dermed også økning i kostnader. Alternativ 2 

vurderes å ha den dårligste vegløsningen av alle alternativene, og vurderes også å gi de største ulempene i 

anleggsgjennomføringen. Alternativ 2 vurderes å gi mest ulemper mtp. støy og luftforurensning, siden 

alternativet ligger tettest mot eksisterende bebyggelse. Samtidig har alternativ 2 også noen fordeler ved at 

det gir minst konsekvenser for naturmangfold og kulturlandskap, siden den ligger tettest opp mot 

eksisterende E39. 

 

Alternativ 5 scorer best av kulvertalternativene når det gjelder en del av de tekniske forholdene, som 

linjeføring og anleggsgjennomføring, men er samtidig dårligst av kulvertalternativene på de fleste andre 

områdene, herunder innløsning av bygg, inngrep i friområder, naturmangfold, arealregnskap og kostnader. 

Begge kulvertalternativene vurderes som dårligere enn brualternativet når det gjelder drift og vedlikehold og 

avvikssituasjoner. 

 

Brualternativet vurderes totalt sett å være den beste vegtekniske løsningen, og vurderes å gi fordeler i 

anleggsetableringen sett opp mot de to andre alternativene. Totalt sett scorer brualternativet best på de 

fleste områdene, med unntak av landskapstilpasning og påvirkning på kulturlandskapet. Alternativet er bl.a. 

vurdert som billigst av alle alternativene, gir minst behov for innløsning av bebyggelse, og gir minst 

påvirkning på kulturminner, kulturmiljø og naturmiljø. 

Oppsummert vurderes det at brualternativet har mange interessante elementer som gjør at det bør vurderes 

utredet i forprosjekt- og/eller reguleringsfase. Valget av alternativ, dersom det skal innsnevres til ett eller to, 

må til slutt tas basert på en mer detaljert vekting enn det som framkommer av denne rapporten, og som i 

første omgang bør avgjøres av Statens vegvesen og senere eventuelt av Stavanger kommune. I denne 

sammenhengen vises det konkret til for eksempel valg mellom om mer tekniske forhold som mest mulig 

optimal linjeføring, anleggsgjennomføring osv. skal vektes høyere enn andre verdier som inngrep i 

friområder, inngrep i kulturlandskap og kulturminner eller berørte bygg. 

 

I det sistnevnte er ikke valget mellom de to kulvertalternativene helt åpenbart, men Norconsult sin vurdering 

her er å tillegge linjeføring (vegløsning) og anleggsgjennomføring større vekt enn for eksempel inngrep i 

friområder og naturmangfold. 


