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Forord 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for E39 Harestadkrysset 

i Randaberg kommune. Krysset er en del av Rogfast-prosjektet, og skal koble 

lokalvegnettet på Harestad til E39. Reguleringsplanen skal videreføre E39 med 

stamvegstandard (fire felt og midtrekkverk) gjennom krysset, forbedre forholdene 

for gang- og sykkeltrafikken i influensområdet, forbedre forholdene for 

kollektivtrafikk og bedre atkomsten til bolig-, industri- og næringsområder. Planen 

vil også omfatte tekniske funksjoner knyttet til drift, overvåkning, beredskap og 

kontroll for Rogfast-tunnelen. Det åpnes for etablering av brannstasjon, 

helikopterlandingsplass, og beredskapssenter. Areal for Statens vegvesens 

kontrollstasjon inngår også i planområdet, i tillegg til servicestasjon og 

pendlerparkering tilknyttet bussholdeplasser langs E39.  

Planen er én av i alt 4 reguleringsplaner som fremmes i forbindelse med Rogfast-

prosjektet. Formålet med planen er å sikre nødvendig areal for den delen av ny E39 

som omfatter veg i dagen med kryssløsning, brusystemer, lokalveger og andre 

vegrelaterte formål ved Harestad. Planen, som i tillegg til denne planbeskrivelsen 

består av plankart og reguleringsbestemmelser, vil gi juridisk grunnlag for å 

gjennomføre prosjektet, avklare eiendomsforhold og det fysiske forholdet til 

omgivelsene. 

Oppstart av detaljregulering ble varslet 12.04.2013. Planarbeid skjer med hjemmel 

i plan- og bygningslovens §§12-1, 12-8 og 12-9. Randaberg kommune er ansvarlig 

planmyndighet for arbeidet med reguleringsplanen. Tiltakshaver er Statens 

vegvesen Region vest. COWI AS har vært plankonsulent.  

Reguleringsplanen for E39 Harestadkrysset ble lagt ut på høring og offentlig 

ettersyn i perioden 12.03.2015 til 01.05.2015. Det har 17.03.2015 vært avholdt 

åpen kontordag i forbindelse med første gangs offentlig høring. Randaberg 

kommune har utsendt kunngjøringsbrev til grunneiere og høringsinstanser. Det har 

vært publisert kunngjøringsannonse i Stavanger Aftenblad og Rogalands Avis, og 

plandokumentene har vært tilgjengelig på prosjektsiden og under høringssiden på 

www.vegvesen.no, i tillegg til at de har vært tilgjengelig på Randaberg kommunens 

nettsider. 

Reguleringsplanen med vedlegg blir offentliggjort på følgende nettadresse:  

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39smieneharestad 

 

Statens vegvesen Region vest 

September 2015 

http://www.vegvesen.no/
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39smieneharestad
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1 Sammendrag  

1.1 Bakgrunn og målsetting 

Vegprosjektet E39 Harestadkrysset i Randaberg kommune er en del av E39 

Rogfast som består av en 26,7 km lang undersjøisk tunnel mellom Harestad i 

Randaberg og Laupland i Bokn, med en arm til Kvitsøy, samt kryss/veg i dagen i 

de tre kommunene. Tunnelen vil erstatte ferjesambandene Mortavika – Arsvågen 

og Mekjarvik – Kvitsøy, og vil redusere reisetiden på E39. 

Formålet med detaljreguleringsplanen for Harestadkrysset er å sikre nødvendig 

arealdisponering for den delen av ny E39 som omfatter veg i dagen, med 

kryssløsning, brusystemer og tilhørende vegtilknyttede formål ved Harestad i 

Randaberg kommune. Planen vil gi juridisk grunnlag for å gjennomføre prosjektet, 

avklare eiendomsforhold (innløsningshjemmel) og det fysiske forholdet til 

omgivelsene. 

Det er konkludert med at det ikke utløses krav om konsekvensutredning til planen 

da planarbeidet hovedsakelig er basert på gjeldende kommunedelplan for E39 

Smiene - Harestad hvor det ble utarbeidet konsekvensutredning. Det er imidlertid 

utarbeidet en del fagutredninger til prosjektet som belyser konsekvenser nærmere. 

Grunnlag for planen er forprosjekt og teknisk detaljplan utarbeidet av COWI AS 

for Statens vegvesen Region vest. 

1.2 Plansituasjonen 

Planområdet omfattes av en del overordnede rammer og føringer på statlig, 

fylkeskommunalt og kommunalt nivå. Kommunedelplan for E39 Smiene - 

Harestad er spesielt viktig. Planområdet overlapper med en del eksisterende og nye 

reguleringsplaner, og det er beskrevet hvordan disse områdene håndteres i ny plan.  

1.3 Eksisterende situasjon 

Planområdet ligger i Randaberg kommune, og omfatter E39 med nærområder fra 

Harestadveien i nord til ca. 1 km sør for Torvmyrveien i sør. Planområdets 

størrelse er ca. 300 daa og omfatter i hovedsak høyverdig jordbruksareal, med 

spredt gårds- og boligbebyggelse. Eksisterende vegnett består av tofelts E39 

(Mekjarvikveien), med tilhørende påkoblingssystem, samt Torvmyrveien og noen 

mindre lokalveger/avkjørsler. 

1.4 Beskrivelse av planforslaget 

Planforslaget legger til rette for etablering av 1070 meter firefelts hovedveg (E39) 

med midtdeler forbi Harestad. Hastigheten på vegen blir 90 km/t. Mekjarvikveien 

legges om og vil gå i bru over ny E39. Det vil også etableres bru for Torvmyrveien 

over E39. Bruene får en total bredde inklusive rekkverksrom på henholdsvis 16 og 



  
E39 HARESTADKRYSSET - PLANBESKRIVELSE 

 

5 

17 meter. Planforslaget legger til rette for etablering av et omfattende gang-/ 

sykkelvegsystem, både langs E39 og tilknyttet lokalvegnettet. Det reguleres ca.  

1300 meter sykkelveg med fortau (bredde 5 meter) langs E39 og videre langs 

Mekjarvikveien. Her er også ramper ned til Torvmyrveien regnet med. Langs 

Torvmyrveien legges det til rette for ca. 700 meter sykkelveg med fortau, og ca. 

670 meter gang- og sykkelveg. 

Øst for tunnelportalen legges det til rette for etablering av brannstasjon, 

beredskapssenter og teknisk bygg for tunnelen. Her åpnes det også for etablering 

av beredskapslandingsplass for redningshelikopter og rensebasseng for overvann 

fra vegarealer. Vest for E39 åpner planen for etablering av kontrollstasjon for 

Statens vegvesen, samt servicestasjon, oppstillingsplass for tunge kjøretøy, 

taxiholdeplass, miljøstasjon og pendlerparkering for bil og sykkel. Det legges til 

rette for offentlig parkering på østsiden av E39. Kollektivsystemet ivaretas 

gjennom etablering av holdeplasser for ekspressbusser langs E39, og lokalbusser 

langs Torvmyrveien. Det vil etableres automatisk bomstasjon nord for brua for 

Mekjarvikveien. 

Planforslaget omfatter støytiltak i form av støyvoller og langsgående støyskjermer 

langs E39, Mekjarvikveien og Torvmyrveien.  

I planen stilles det krav til arrondering og beplantning av sideterreng, og etablering 

av skjermende vegetasjon i visse deler av planområdet. Det settes også 

bestemmelser om hvordan jordbruksinteresser skal ivaretas ved gjennomføring av 

prosjektet. Blant annet tas det stilling til hvordan matjord skal håndteres og 

hvordan jordbruksarealer skal tilbakeføres etter at de har vært benyttet som rigg- og 

anleggsområder.  

1.5 Virkninger av planforslaget 

Tiltaket planforslaget legger til rette for er et stort veganlegg som vil prege området 

det ligger i både positivt og negativt. Nytt vegsystem vil gi positive konsekvenser 

for trafikk i området, gjennom forbedret kapasitet på vegnettet, økt 

trafikksikkerhet, økt tilrettelegging for kollektivtrafikk og forbedring av forholdene 

for gående og syklende. For andre interesser vil det bli negative konsekvenser av 

inngrepet. Dette gjelder særlig landbruksinteresser, kulturminner, bebyggelse, 

støyforhold og landskapsbilde.  

For landbruk blir konsekvensene størst på vestsiden av E39, der områdene ved 

Kjelvå i utgangspunktet er vurdert til å ha stor verdi. Det blir også noe inngrep i 

kjerneområde for landbruk (jfr. Regionalplan for Jæren) sørvest i planområdet. 

Konsekvensene omfatter tap av jordbruksareal, innløsning av bygninger og andre 

endringer i driftsmessige forhold.  

Selv om det benyttes minimumsløsninger når det gjelder dimensjonering av 

veganlegget på Harestad, har det ikke vært mulig å finne løsninger for å bevare all 

bebyggelse innenfor planområdet. Bygninger ved fire gårdsbruk, ett bolighus og 

flere uthus/mindre bygg kommer i konflikt med vegtiltaket og må fjernes.  
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En del av bebyggelsen som må rives er vurdert som verneverdig, spesielt gjelder 

dette gårdstilknyttede bygninger. Det stilles derfor krav om flytting av 

verneverdige bygninger dersom det er mulig. Verneverdige bygninger og anlegg 

skal uansett dokumenteres før eventuell riving. Planforslaget vektlegger også 

sikring av kulturminner som skal bevares i anleggsperioden.  

Planforslaget får konsekvenser for automatisk fredete kulturminner som er kartlagt 

i løpet av planprosessen. Det er gjort funn av forhistoriske dyrkingslag (ID177662) 

og en kombinasjon av forhistoriske bosetningsspor og dyrkingsspor (ID177645). 

Disse lokalitetene kommer i konflikt med vegtiltaket, og avbøtende tiltak vurderes 

ikke som mulig/aktuelt. Planen fremmes derfor som søknad om dispensasjon fra 

Lov om kulturminner for disse lokalitetene. Det stilles krav om at det skal foretas 

arkeologiske utgravninger før tiltaket iverksettes. 

Det har vært en løpende vurdering av atkomstforhold for ulike eiendommer i 

planprosessen. Planforslaget medfører endrede atkomstforhold for en del 

eiendommer. Dette beskrives nærmere i kapittel om trafikkforhold. 

Når det gjelder støyforhold vil gjennomføring av regulerte støytiltak redusere antall 

boliger i rød støysone fra 4 til 0 og i gul støysone fra 61 til 35. Utover etablering av 

planlagte tiltak anbefales det at ca. 38 eiendommer skal utredes videre for 

eventuelle lokale støytiltak i prosjekteringsfasen. 

For temaene naturmangfold og rekreasjonsinteresser er konsekvensene relativt 

nøytrale, da få områder med spesiell verdi vil bli berørt av utbyggingen. I 

forbindelse med «barnetråkk»-registreringene er det identifisert et skogholt som 

ønskes bevart i størst mulig utstrekning. Det gjøres avbøtende tiltak for å redusere 

inngrepet i skogholtet mest mulig.  

Det er utarbeidet risiko- og sårbarhetsanalyse til planen der målet har vært å 

kartlegge sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser, og hvilke 

avbøtende tiltak som kan forebygge eller begrense skader dersom hendelsene skjer. 

Én hendelse er kategorisert i rød sone, det vil si at den utgjør uakseptabel risiko og 

krever risikoreduserende tiltak. Dette er kombinasjonen av farlig gods og fare for 

varmgang i kjøretøy. Her foreslås avbøtende tiltak ved å etablere varmedetektering 

av tunge kjøretøy. Lagring av sprengstoff er et annet tema som plasseres i oransje 

sone, det vil si at risikoen skal reduseres så langt det er praktisk mulig. Det foreslås 

derfor avbøtende tiltak knyttet til krav til oppbevaring av sprengstoff. Det er ellers 

identifisert mange hendelser i gul sone, som vil si at det bør vurderes 

risikoreduserende tiltak. Hendelser i grønn sone utgjør akseptabel risiko. 

Statens vegvesen har, etter innsigelse fra Fylkesmannen gjort ytterligere 

avklaringer for grunnforhold, med tanke på mulig kvikkleire og skred. Videre er 

det gjort endringer i planforslaget med hensyn til flomfare. 
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2 Bakgrunn  

2.1 Hensikten med planen 

Detaljreguleringsplanen for E39 Harestadkrysset i Randaberg kommune er en del 

av vegprosjektet E39 Rogfast. E39 Rogfast er et stort samferdselsprosjekt som skal 

inngå i ferjefri forbindelse langs vestlandskysten og blant annet utvikle et felles bo- 

og arbeidsmarked for Nord-Jæren og Haugalandet. Prosjektet omfatter bygging av 

en 26,7 km lang undersjøisk tunnel mellom Harestad i Randaberg og Laupland i 

Bokn, med en arm til Kvitsøy. I tillegg kommer ventilasjonstårn, utfyllingsområder 

og kryss/veg i dagen i de tre kommunene. Tunnelen vil erstatte ferjesambandene 

Mortavika – Arsvågen og Mekjarvik – Kvitsøy, og vil redusere reisetiden på E39. 

 

Figur 1 Illustrasjonen viser oversikt over E39 Rogfast. Planområdet for Harestadkrysset ligger 

ved tunnelåpningen lengst til venstre på figuren. 

 

Utgangspunktet for planleggingen av E39 Rogfast er gitt i vedtatte overordnede 

kommunale planer. Planene åpner for nærmere fastsettelse av formål og tiltak i 

reguleringsplan.  

Formålet med reguleringsplanen for Harestadkrysset er å sikre nødvendig 

arealdisponering for den delen av ny E39 som omfatter veg i dagen, med 

kryssløsning, brusystemer og tilhørende vegtilknyttede formål ved Harestad i 

Randaberg kommune. Planen vil gi juridisk grunnlag for å gjennomføre prosjektet, 

avklare eiendomsforhold (innløsningshjemmel) og det fysiske forholdet til 

omgivelsene.  
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Krysset på E39 i Harestad ligger rett sør for tunnelportalen til Rogfast (tunnel 

under Boknafjorden), og vil koble lokalvegnettet til E39 på Harestad. Dette vil 

være påkoblingspunkt til E39 for sentrale deler av Randaberg og Rennesøy 

kommuner. Grunnlaget for reguleringsplanarbeidet er i stor grad gitt i 

kommunedelplanen for E39 Smiene - Harestad med konsekvensutredning, vedtatt i 

2012. Utformingen er også bundet opp nord i planområdet ved godkjent 

reguleringsplan for E39 Rogfast (tunnelløsningen under Boknafjorden).  

Gjennom etablering av en god og effektiv kryssløsning skal reguleringsplanen 

videreføre E39 med stamvegstandard (fire felt) gjennom krysset, forbedre 

forholdene for gang- og sykkeltrafikken i influensområdet, forbedre forholdene for 

kollektivtrafikk og bedre adkomsten til bolig-, industri- og næringsområdene. 

Planen vil også omfatte tekniske funksjoner knyttet til drift, overvåkning, 

beredskap og kontroll for tunnelen. Det åpnes for etablering av brannstasjon, 

helikopterlandingsplass, og beredskapssenter. Areal for Statens vegvesens 

kontrollstasjon inngår også i planområdet, i tillegg til servicestasjon og 

pendlerparkering tilknyttet bussholdeplasser langs E39. 

På bakgrunn av kommunedelplanen for E39 Smiene - Harestad er det utarbeidet 

forprosjekt og teknisk detaljplan for prosjektet. Dette ligger til grunn for 

utarbeidelse av reguleringsplanen. Forprosjekt for E39 Rogfast - Harestadkrysset 

ble utarbeidet av COWI AS for Statens vegvesen, Region vest våren og sommeren 

2013, i dialog med Randaberg kommune som planmyndighet.  
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2.2 Eiendomsforhold 

På neste side gis en forenklet oversikt over eiendomsforhold i planområdet. 

 

Figur 2 Illustrasjonen gir en forenklet oversikt over eierforhold i planområdet. Planområdet er 

merket med svart stiplet strek. 
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2.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

For kommunedelplan for E39 Smiene – Harestad ble det utarbeidet 

konsekvensutredning, og Statens vegvesen forutsetter at denne utredningen er 

tilstrekkelig som grunnlag også for reguleringsplanen for Harestadkrysset. For 

enkelte fag er det laget supplerende fagutredninger som følger beskrivelsen som 

vedlegg.  

Det har likevel vært gjort en vurdering av enkelte funksjoner i prosjektet opp mot 

forskrift om konsekvensutredning (2009). Dette gjelder landingsplass for 

helikopter, kontrollstasjon og brannstasjon.  

Landingsplass for helikopter er nevnt i forskriftens vedlegg II, pkt 25, og utgjør i 

følge § 3, a) tiltak som skal vurderes etter kriterier i § 4. I § 4 er det hovedsakelig 

påvirkning på miljø som anses som relevant, og dette er det redegjort for gjennom 

ROS-analysen og egen støyberegning for helikopterplassen. På bakgrunn av dette 

vurderes det at landingsplass for helikopter ikke utløser krav om KU.  

For de øvrige funksjonene er det forskriftens § 3, d) om tiltak i strid med 

overordnet plan, som har vært vurdert. Det er konkludert med at samferdselsanlegg 

med tilhørende bestemmelser i kommunedelplanen ivaretar formålene planen 

legger til rette for (bl.a. servicestasjon, kontrollstasjon og brannstasjon til 

beredskap/redning i forbindelse med tunnel). Tiltaket vil derfor ikke være i strid 

med overordnet plan, og krav om ytterligere konsekvensutredning slår ikke inn. 

På bakgrunn av ovenstående redegjørelse konkluderes det med at krav om KU ikke 

slår inn for planarbeidet ved Harestadkrysset.   
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3 Planprosessen  

3.1 Varsling av oppstart  

Statens vegvesen varslet 12.04.2013 oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan 

for E39 Harestadkrysset, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-1, § 12-8 og 

12-9. Merknadsfristen var 31.05.2013. Det kom inn i alt 12 merknader.  

Det ble varslet utvidelse av plangrensa 18.10.2013, med merknadsfrist 02.12.2013. 

Etter tilleggsvarslingen kom det inn fire merknader.  

Den 10.03.2014 ble det varslet ny utvidelse av plangrensa, med merknadsfrist 

23.04.2014. Det kom inn to merknader til denne varslingen. 

Varslingsmateriale, innkomne merknader og Statens vegvesens behandling av disse 

fremgår av vedlegg B1-B5 til planbeskrivelsen. 

I løpet av planprosessen har planens avgrensning blitt noe innsnevret mot øst, da 

det har vist seg ikke å være behov for så stort areal som forventet. Det har vært 

gjort en mindre justering av plangrensen i nord, ved innkjøringen til brannstasjonen 

fra Harestadveien, for å få bedre samsvar mellom eksisterende og ny regulering. 

3.2 Øvrig medvirkning 

Underveis i prosessen har det vært avholdt møter mellom Statens vegvesen og 

berørte grunneiere, forpaktere, m.fl. i området. Det planlegges også et åpent 

informasjonsmøte i forbindelse med at planen legges ut til offentlig ettersyn.  
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4 Planstatus og rammebetingelser  

4.1 Statlige føringer 

4.1.1 Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 

I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan presenterer regjeringen sin strategi 

for transportpolitikken. Transportplanen har en planperiode på 10 år, men revideres 

hvert fjerde år. Det overordnede målet for regjeringen sin transportpolitikk er å 

tilby et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 

samfunnet sine behov for transport og fremmer regional utvikling. Den overordnete 

strategien for å nå målene er at veksten i persontransport i byområder skal skje via 

økt kollektivtransport, gåing og sykling. 

I siste NTP, Stortingsmelding nr. 26 (2012–2013) for perioden 2014-2023 

fremkommer at regjeringen har som ambisjon å binde Vestlandet sammen gjennom 

en opprustet og ferjefri E39. I gjeldende periode legges det opp til oppstart av en 

rekke prosjekt langs E39, og til planlegging av andre. Regjeringen legger i 

utgangspunktet til grunn at videre planlegging skal ta sikte på ferdigstilling av en 

ferjefri E39 i løpet av en tjueårsperiode. Hovedsatsingen på E39 i planperioden er 

på strekninger mellom fjordkryssingene. 

For perioden 2014 – 2013 ligger E39 Rogfast inne med oppstart i perioden 2014 – 

2017. Det er forutsatt at Rogfast skal stå ferdig i 2023. Harestadkrysset må stå 

ferdig innen Rogfast åpner, og må derfor også være ferdigstilt i løpet av 2023. 

Finansielt er imidlertid Harestadkrysset forutsatt å være en del av E39 Smiene – 

Harestad.  

I NTP 2014-2023 står det følgende om E39 Smiene – Harestad i omtale av aktuelle 

prosjekt i siste 6-års periode (2018 – 2023): 

«Det prioriteres statlige midler til utbygging av firefelts veg på strekningen Smiene 

– Harestad i kommunene Stavanger og Randaberg, forutsatt at det blir tilslutning til 

delvis bompengefinansiering innenfor en Jærenpakke 2. Prosjektet har en positiv 

beregnet samfunnsøkonomisk nettonytte. Prosjektet sikrer god framkommelighet 

og trafikksikkerhet på E39 mellom Eiganestunnelen som skal bygges i sør og den 

prioriterte utbyggingen av tunnel under Boknafjorden i nord (Rogfast). Prosjektet 

vil avlaste lokalvegnettet og gi et bedre bo- og nærmiljø i området.» 

I handlingsprogrammet til NTP 2014 – 2023 er det ført opp 1340 mill.kr til 

prosjektet E39 Smiene – Harestad i perioden 2018 – 2023, hvorav 580 mill.kr er 

forutsatt å være bompenger. 

4.1.2 Rikspolitiske retningslinjer 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

(1993) 
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Hensikten med retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging er å 

oppnå en bedre samordning av areal- og transportplanlegging både i kommunene 

og på tvers av kommuner, sektorer og forvaltningsnivåer. Retningslinjene redegjør 

for nasjonale mål av betydning for areal- og transportplanlegging, klargjør viktige 

prinsipper for hva som bør vektlegges i planleggingen og peker på 

samarbeidsbehov og ansvar i gjennomføringen. Retningslinjene skal tilrettelegge 

for en mest mulig effektiv, trygg og miljøvennlig transport og en størst mulig 

begrensning av transportbehov. Det bør tilstrebes klare grenser mellom bebygde 

områder og landbruks-, natur- og friluftsområder. Hensynet til effektiv transport 

må avveies i forhold til vern av jordbruks- og naturområder. I regioner eller 

områder der befolkningstettheten kan gi grunnlag for kollektivbetjening som et 

miljøvennlig og effektivt transportalternativ, skal det ved utformingen av 

utbyggingsmønsteret og transportsystemet legges vekt på å tilrettelegge for 

kollektive transportformer. Sykkel som transportform skal tillegges vekt der det 

ligger til rette for det. Hensynet til gående og bevegelseshemmede skal tillegges 

vekt i planleggingen. Regionale publikumsrettede offentlige eller private 

servicetilbud skal lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset 

eksisterende og planlagt senterstruktur og kollektivknutepunkter. 

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (1989) 

Formålet med de rikspolitiske retningslinjene om å styrke barn og unges interesser 

i planleggingen er å: 

› synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og 

byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 

› gi kommunene bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges 

interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling. 

› gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i 

konflikt med andre hensyn/interesser. 

 

Videre stilles det krav om at følgende skal vies spesiell oppmerksomhet ved fysisk 

utforming: 

 

› Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. 

› I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og skape sitt eget 

lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er store nok og egner seg 

for lek og opphold, gir muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, samt 

kan brukes av ulike aldersgrupper, og gir muligheter for samhandling mellom 

barn, unge og voksne. 

› Kommunene skal avsette tilstrekkelige, store nok og egnet areal til 

barnehager. 

 

Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde 

som er i bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning 

skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn 

bruker som lekeareal, eller dersom omdisponering av areal egnet for lek fører til at 

de hensyn som er nevnt ovenfor, for å møte dagens eller fremtidens behov, ikke 

blir oppfylt. 
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4.2 Fylkeskommunale føringer 

4.2.1 Regionalplan for Jæren 2013-2040  

På kartet som hører til Regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren går 

langsiktig grense for landbruk rundt sydvestre kvadrant av planlagt kryss. Innenfor 

denne er arealet markert som kjerneområde landbruk. Traséen for E39 er markert 

som høyverdig område for kollektivtransport og bussakse. 

 

       

Figur 3 Utsnitt av regionalplan for langsiktig byutvikling på Jæren 

På side 12 i plandokumentet formuleres hovedmål for planen som følgende:  

"Jæren skal ha en byutvikling basert på regionale helhetsløsninger som 

effektiviserer arealforbruket og transportarbeidet, styrker verdiskapingen, sikrer 

natur -og kulturverdier og gir høy livskvalitet.  

 

Byområdet og tettstedene på Jæren er viktige bidragsytere til den økonomiske 

utviklingen i fylkes- og landssammenheng. Området har et stort potensial til å 

skape økt sysselsetting og sikre innbyggerne høy livskvalitet.  

 

Planens hovedmål skal legge til rette for en videreutvikling av byområdet på Jæren 

som et av landets mest dynamiske og produktive områder. Dette må skje på en 

måte som ivaretar viktige natur- og kulturverdier, spesielt nasjonalt viktige 

landbruksområder." 

4.2.2 Fylkesdelplan for E39 Kyststamvegen – 

Boknafjordkryssingen, 2004 

Fylkesdelplanen er utarbeidet med bakgrunn i konsekvensutredning fra 2003, som 

vurderte oppgradert fergesamband sammenlignet med tunnel under Boknafjorden. I 

fylkesdelplanen anbefales det at undersjøisk tunnel mellom Randaberg og Bokn, 

med arm til Kvitsøy legges til grunn for utvikling av E39 Kyststamvegen. Planen 

ble vedtatt i Fylkestinget 24. februar 2004 og godkjent i Miljøverndepartementet 

31. august 2004. 
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4.3 Kommunale føringer 

4.3.1 Kommuneplan for Randaberg 2009-2022 

Kommuneplanen for Randaberg 2009–2022 ble vedtatt 12. november 2009. 

Kommuneplanen består av en samfunnsdel ”Randaberg – vår grønne landsby” og 

en arealdel med bestemmelser og retningslinjer. 

 

Samfunnsdel 

Kommuneplanens samfunnsdel er delt inn i følgende satsingsområder: 

› Barn og unge – Være attraktivt bosted for barnefamilier, alle barn og unge 

skal oppleve trivsel, mestring og tilhørighet. 

› Voksne og eldre - Ta vare på og videreutvikle eksisterende bomiljøer med 

gode, sosiale nettverk og godt utbygde sosiale servicetilbud i lokalmiljøet. 

› Kultur – Randaberg skal ha et mangfoldig og profilert kulturliv som gir 

innbyggerne stolthet, utvikling og opplevelse. 

› Opplevelser – Gjøre kommunen attraktiv for opplevelser, turisme. 

› Folkehelse – Skape en romslig og inkluderende kommune hvor vi bryr oss om 

hverandre – uavhengig av sosiale forhold og interesser. 

Arealdel 

I kommuneplanens arealdel er områder i planen avsatt til LNF og 

samferdselsanlegg, samt noe boligformål.  Kommuneplankartet angir 

tunnelåpningen ved Harestad noe lenger nord enn det reguleringsplanen viser.  

I tekstdelen til kommuneplanens arealdel vektlegges følgende hovedtema: 

› Grønnstruktur – det er tatt inn en 40- årsgrense for langsiktig landbruk, mål 

om å bevare arealer som er bærere av opprinnelige naturtyper, mål om å være 

en miljø- og energivennlig kommune. 

› Næring – fortsatt satsing på Randaberg som en landbrukskommune, samtidig 

som kommunen skal være attraktiv for ny og etablert næringsvirksomhet. 

› Boligbygging – Randaberg kommune har lagt inn 3,5 boliger pr. daa i sin 

boligpolitiske handlingsplan.  

› Samferdsel – Legge til rette for et vegnett som ivaretar trafikkavvikling på en 

sikker og effektiv måte. Satsingen på veinettet i Randaberg frem mot 2022 

gjelder hovedsakelig opprusting av E39 til stamvegstandard, bygging av 

Rogfast, samt etablering av ”Terminaltangenten”. Randaberg kommune skal 

ha et sammenhengende gang- og sykkelvegnett som er trafikksikkert og som 

sikrer framkommelighet. Satsing på miljøvennlig og konkurransedyktig 

kollektivtransport. 
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Figur 4 Kommuneplanens arealdel for Randaberg kommune, vedtatt 12.11.09, viser planlagt 

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

kommunedelplan for E39 Rogfast. 

4.3.2 Kommunedelplan for E39 Rogfast 

Kommunedelplan for E39 Rogfast med konsekvensutredning ble vedtatt 12. 11. 

2009, og omfatter strekningen med tunnel fra Harestad til Bokn, via Kvitsøy. Det 

ble gjort en alternativvurdering i planprosessen, der man endte med valg av trasé 

for tunnel som nå ligger til grunn for regulering ved Harestad. 

 

 

 

N Grødem 

Harestad 
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Figur 5 Vedtatt kommunedelplan for E39 Rogfast, del 1 av 2, i Randaberg kommune. Fra 

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

4.3.3 Kommunedelplan for E39, Smiene - Harestad 

Planarbeidet for Harestadkrysset bygger på kommunedelplan med konsekvens-

utredning for E39 Smiene – Harestad som ble utarbeidet av Statens Vegvesen i 

samarbeid med Asplan Viak AS og vedtatt av Randaberg kommunestyre den 

13.12.2012. Planen omfatter areal i både Randaberg og Stavanger kommuner, slik 

at det kun er deler av kommunedelplanen som er relevant for planarbeidet ved 

Harestad. Plangrensen for Harestadkrysset er ikke helt i samsvar med 

kommunedelplanen, da senere planleggingsprosesser har ført til mer detaljerte 

avklaringer knyttet til arealbehov. Kommunedelplanen gjelder foran 

kommuneplanen for Randaberg. 

I kommunedelplanen ble det gjort en alternativvurdering av ulike traséer for ny 

veg, der man valgte å gå videre med alternativ 1A. Harestadkrysset beskrives med 

følgende utforming: 

Dagens kryss med Torvmyrveien vil bli lagt helt om, men likevel slik at 

Torvmyrveien vil ha samme trasé som i dag. Rette ramper fra E39 i alle retninger 

går opp til rundkjøringer på hver side, med en tverrforbindelse over E39. Mot vest 

knytter denne seg videre ned på Torvmyrveien. 

 

N 
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Figur 6 Utsnitt av kommunedelplan for E39 Smiene – Harestad. 

Dagens kryss mellom Harestadveien, Mekjarvikveien og dagens E39 mot 

Rennfasttunnelen opprettholdes og knyttes inn i det nye krysset via den østre 

rundkjøringen. Harestadveien vil krysse over E39 uten rampetilknytninger. Gang- 

og sykkelveier føres planskilt gjennom krysset. Et knutepunkt for kollektiv-

trafikken sammen med hvileplass for tungtrafikken er foreslått plassert i tilknytning 

til krysset. I tillegg bør det vurderes et beredskapsområde knyttet til tunnelen. 

Følgende fremgår av bestemmelser til kommunedelplanen: 

Vegen skal bygges som firefeltsveg med parallell gang- og sykkelveg, iht. Statens 

vegvesens håndbok N100 2013/14 med kategori S7. 

 

Det skal være et lokalvegsystem som sikrer tilgjengelighet for kollektivtrafikk og 

saktegående kjøretøy og for å ivareta tilfredsstillende omkjøringsmuligheter ved 

ulykker og vedlikeholdsarbeid.  

 

Det skal legges til rette for sammenhengende gang- og sykkelveg på hele 

strekningen med en bredde på 4,5m langs E39 og 3,5m langs øvrige veger. Den 

gjennomgående gang- og sykkelvegen legges på østsiden av dagens trase for E39, 

der dette ikke er til spesielt hinder for en effektiv sykkeltrasé.  
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Ved regulering skal det redegjøres for forholdet til universell utforming både 

internt i planområdet og i forhold til omkringliggende områder.  

 

Forholdet til automatisk fredete kulturminner, kulturminner fra nyere tid og 

kulturlandskap må avklares på reguleringsplannivå og legges inn som 

hensynssoner.  

 

Konsekvensutredningen som ble utarbeidet i forbindelse med kommunedelplanen 

legges til grunn for reguleringsplanen for Harestadkrysset. 

 

Servicestasjon/bensinstasjon og brannberedskap for tunnelene lå inne som aktuell 

arealbruk i kommunedelplanen for E39 Smiene - Harestad.  

Forhold for syklende 

I kommunedelplanen ble det vurdert ulike sykkeltraséer fra Tasta skole til 

Harestad. Sykkelveg langs E39 ble vurdert som det beste alternativet for de aller 

fleste aktuelle målpunkt. 

4.3.4 Plan for klima og energi, 2012  

Når det gjelder areal og transport er det i "Plan for klima og energi" satt følgende 

mål, jf. kap 6: 

› Øke andelen som reiser med kollektivtransport, går selv eller sykler 

› 80 prosent av barn og unge skal sykle eller gå til skolen 

› Sykling til jobb skal økes til 20 prosent i 2025 (9,2 prosent i 2005) 

› Sykkelandelen skal dobles fra 7 prosent (2005) til 14 prosent i 2025 

› Nye utbyggingsområder skal lokaliseres og planlegges med hensyn til redusert 

transportbehov 

Kap. 7 i planen omtaler klimatilpassing: 

Målet er at Randaberg kommune skal settes i stand til å håndtere forventede 

klimaendringer, ved å gjøre følgende: 

› Nybygg bør ikke oppføres lavere enn kote 3. Dersom det vurderes lavere 

plassering, skal det fremlegges egen ROS- analyse. 

› Utvikle systemer for overvannshåndtering som hindrer skade på nærmiljøet. 

› Jevnlig oppdatere beredskapsplanen. 

› Gjennomføre ROS-analyser i all planlegging. 

4.3.5 Handlingsplan mot støy, 2013 

Forurensningsforskriften setter krav til strategisk kartlegging av utendørs 

støyforhold ved de største byområdene i Norge hvert femte år. Innen ett år etter 

kartleggingen skal det lages en handlingsplan mot støy. For byområdet på Nord-
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Jæren ble første kartlegging utført i 2012 med påfølgende handlingsplan i 2013. 

Handlingsplanen definerer et område rundt Stavanger hvor det skal gjøres 

støykartlegging av veger, jernbaner, flyplasser, havner og enkelte industribedrifter. 

Planområdet for Harestadkrysset omfattes av denne sonen, og det er utarbeidet 

støysonekart for områdene langs vegene. For Statens vegvesens eksisterende 

anlegg gjøres det vurderinger av behov for støyreduserende tiltak hvert 5. år. Langs 

eksisterende veg er det ikke satt av midler til nye støyskjermer, her blir kun lokale 

tiltak vurdert. Nye støyskjermer blir kun satt opp i forbindelse med nye 

utbyggingsprosjekter. 

Ved all ny utbygging i kommunen stilles det krav om at det i reguleringsplanen 

skal foretas støykartlegging etter de krav som er definert i T-1442/2012. 

4.4 Gjeldende reguleringsplaner 

4.4.1 Gjeldende og igangsatte reguleringsplaner innenfor 
planområdet 

Planområdet for Harestadkrysset overlapper i større eller mindre grad med 

følgende vedtatte reguleringsplaner: 

› Planid 2008003 Reguleringsplan for Nytt kryss mellom E39 og FV 478 (2008) 

(i sin helhet innenfor) 

› Planid 1994001 Reguleringsplan for Skiftesvik boligområde 

› Planid 1979002 Reguleringsplan for traséutbedring for del av Torvmyrveien  

› Planid 1985001 Reguleringsplan for sentralidrettsanlegg og naturpark  

› Planid 2003004 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 481, 

Harestadveien  

› Planid 2009003 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs 

Mekjarvikveien  

› Planid 1977003 Reguleringsplan for Grødem 4, B  

› Planid 1985002 Reguleringsplan for utvidelse av industri- og havneområde i 

Harestadvika  

Innenfor planområdet vil gjeldende planer oppheves der formål overlapper med 

formål i ny plan for Harestadkrysset.  

Innenfor planområdet til Harestadkrysset er det igangsatt reguleringsarbeid for 

Øvre Grødem (plan-id 2012005). Arbeidet med denne planen er imidlertid satt på 

vent til planen for Harestadkrysset er vedtatt. 

Planområdet for Harestadkrysset overlapper også med området hvor ny 

områdereguleringsplan for Randaberg sentrum, Sentrum øst (plan-id 2011004), er 

under arbeid. Planen forventes vedtatt høsten 2014.  
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Figur 7 Oversikt over reguleringsplaner som overlapper med planområdet for Harestadkrysset 
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5 Beskrivelse av planområdet, 

eksisterende forhold  

5.1 Beliggenhet 

 

Figur 8 Illustrasjonen viser planområdets beliggenhet (rød oval) i den store sammenhengen. 

(kilde: finn.no) 

Planområdet ligger i Randaberg kommune, nord for Stavanger. Det omfatter 

området rundt E39 mellom Harestadveien i nord og ca. 1 km sør for Torvmyrveien 

i sør. Planområdets størrelse er ca. 300 daa og omfatter nødvendige arealer for det 

planlagte Harestadkrysset på E39, med utvidelse av veganlegg til 4 felt, tilkobling 

til eksisterende vegnett i området samt tilhørende tekniske funksjoner.  

Planområdet avgrenses i nord av Harestadveien ved portalen til Rogfast-tunnelen. 

Plangrensa følger videre østover kanten på landbruksareal langs Bronseveien og 

Skiftesvikveien, går delvis gjennom jordbruksareal og boligområder til den krysser 

Torvmyrveien i øst, og fortsetter sydover gjennom jordbruksareal til 

eiendomsgrensa mellom 47/24 og 48/28, 48/20. På vestsiden av E39 følger 

plangrensa videre nordover til Torvmyrveien og går et stykke vestover langs denne, 

til den krysser over vegen og tar med seg en utstikker før den fortsetter nordover til 

Harestadveien og tunnelmunningen.  
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Figur 9 Illustrasjonen viser dagens situasjon i planområdet. Plangrensa er markert med 

rød stiplet strek. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet omfatter i hovedsak høyverdig jordbruksareal, med spredt gårds- og 

boligbebyggelse. Eksisterende vegnett består av tofelts E39 (Mekjarvikveien) med 

tilhørende påkoblingssystem, Torvmyrveien samt noen mindre lokalveger. Øst for 

planområdet er det store boligområder mot Harestadvika. I nord er det veganlegg, 

jordbruksareal og noe industri. Vest for planområdet er det jordbruksareal med 

spredt bebyggelse, grønnstruktur og idrettsanlegg. På tilgrensende areal i sør er det 

jordbruksareal med spredt bebyggelse, og etter hvert tettere bebyggelse i retning 

Stavanger. Figur 9 viser dagens situasjon i planområdet. 

5.3 Bebyggelse 

I planområdet er det hovedsakelig spredt bebyggelse knyttet til gårdsbruk eller 

frittliggende eneboliger. I områdene rundt planområdet er det tettbebyggelse, 

hovedsakelig i avgrensede felt ut mot sjøen og i Randaberg sentrum. Ellers ligger 

bebyggelsen ganske spredt som del av jordbrukslandskapet. 
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Figur 10 Bildet viser typisk gårdsbebyggelse sør i planområdet. 

 

 

 

 

 

Figur 11 Situasjon øst for rundkjøring ved Torvmyrveien. 
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Figur 12 Bebyggelse sør for Torvmyrveien, vest for E39. 

5.4 Landskap  

Det er laget en formingsveileder for prosjektet. Den finnes som vedlegg A4 til 

planbeskrivelsen. Her beskrives dagens situasjon i planområdet og hvordan ulike 

prinsipper bør legges til grunn for behandling av tunnelportal, gang- og 

sykkelveger, støyskjerming og vegetasjon.  

 

Figur 13 Grønnsakåker i prosjektområdet med dagens E39 på høyre side (Kilde: google.maps) 

 

I konsekvensutredningen tilhørende kommunedelplan for E39 Smiene - Harestad 

inngår planområdet i delområde 12: Jordbrukslandskap på Harestad. Området er 

kategorisert til å ha middels verdi og middels sårbarhet.  Følgende beskrivelse 

finnes i konsekvensutredningens deltema landskapsbilde pkt. 3.4.12: 

Landskapsrommet strekker seg langs åshellinga vest for Mekjarvikveien og 

Harestadkrysset. Åssiden som heller mot Byfjorden oppleves som del av et helhetlig 

og overordnet landskapsrom som veksler mellom moderne jordbruk og gammelt 

beitelandskap. Kulturlandskapet har en slak og bølgende helning, som tidligere har 

strukket seg helt ut mot havet, men er nå kuttet av veg, nærings- og boligarealer. 

Utsikten til fjorden, øyene og Ryfylkeheiene i bakkant er imidlertid ivaretatt. 
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Området har spesielt gode visuelle kvaliteter som er representative for landskapet i 

regionen. 

Landskapet preges av kulturlandskap og jordbruksareal med spredt bebyggelse. Det 

er slakt bølgende helning i terrenget, med noe stigning mot kolle/høydedrag ved 

Todneim og lenger bak Randabergfjellet nordvest for planområdet. Havet synes fra 

store deler av planområdet på tross av boligfeltene langs kysten.  

Eksisterende vei er hovedsakelig godt forankret i landskapet.  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det finnes en del bygninger i verneklasse B i SEFRAK-registeret innenfor 

planområdet. Rogaland fylkeskommune vurderer også andre bygninger som 

verneverdige selv om de ikke er SFERAK-registrerte. Disse er en driftsbygning på 

Torvmyrveien 29 og ikke nærmere angitte deler av bebyggelsen på gnr. 49 bnr. 47. 

 

De verneverdige bygningene/miljøene, samt steinmurer og andre elementer i 

området som kan være verneverdige, bør tas hensyn til i planarbeidet. 

Om lag 70 meter fra plangrensa i øst er et gravminne som har status som uavklart. 

Om lag 120 meter fra plangrensa i nordvest er det registrert et gravminne, som er 

automatisk fredet. Nord for Torvmyrveien, ca. 140 meter fra plangrensa i vest, er 

det et automatisk fredet bosetningsområde. 

 

 

Figur 14 Figuren viser kjente kulturminner i og utenfor planområdet før siste undersøkelser i 

2014 (utsnitt fra kommunedelplanen).  

 

I kommunedelplanen for E39 Smiene - Harestad fremkommer et område ved 

Grødem (KM5 - Grødem) som område med middels verdi. Det er en gård med stor 

tidsdybde og 3 SEFRAK-registrerte bygg. Det er også registrert en geil i området 

som kan være fra forhistorisk tid.  
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KM 6 – Harestad er en gård med tradisjoner og stor tidsdybde. Det er registrert 

spor etter bosetning i bronse- og jernalderen på gården. I gjenstandsmaterialet er 

alle perioder i forhistorisk tid og middelalder representert.  

I gårdstunene som ligger innenfor KM6 er det kjent 6 SEFRAK-registrerte 

bygninger. 

KM 6 – Harestad er vurdert til å ha middels til stor kunnskapsverdi, middels til stor 

opplevelsesverdi og middels bruksverdi. Samlet vurdering i kommunedelplanen er 

middels til stor verdi. 

I tillegg til det ovenfor nevnte er det foretatte nye registreringer i forbindelse med 

planarbeidet. Rapporten fra undersøkelsene vil foreligge i løpet av vinteren 

2014/2015, og vil vedlegges planbeskrivelsen når den er tilgjengelig.  

 

I forbindelse med de siste registreringene ble det påvist to områder med automatisk 

fredete kulturminner innenfor planområdet (Askeladden ID177645 og ID177662). 

Dette er hhv. forhistoriske dyrkingslag (ID177662) og en kombinasjon av 

forhistoriske bosetningsspor og dyrkingsspor (ID177645). Sistnevnte må oppfattes 

som et gårdsanlegg uten spor på markoverflaten, sannsynligvis fra jernalderen. 

 

 

 

 

  
Figur 15 Viser nyregistrerte automatisk fredete kulturminner i planområdet (røde felter) i tillegg 

til de tidligere kjente kulturminnene og kulturmiljøene i og nær planområdet. (Kilde: Temakart 

Rogaland, kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad, Rogaland Fylkeskommune, ROGFK). 

ID 177645 

ID 177662 
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5.6 Naturverdier 

Det vises til rapport om naturmangfold vedlegg A2.  

Naturmangfoldloven skal ivareta mangfoldet av naturtyper innenfor deres naturlige 

utbredelsesområde og med det artsmangfoldet og de økologiske prosessene som 

kjennetegner den enkelte naturtype. §§ 8-12 skal legges til grunn for offentlig 

saksbehandling. De nevnte paragrafene omhandler kunnskapsgrunnlaget, føre-var-

prinsippet, økosystemtilnærming og samlet belastning, fordeling av kostnader ved 

miljøforringelse og miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. En vurdering av 

kunnskapsgrunnlaget fremkommer nedenfor, og øvrige punkter vurderes i 

beskrivelsens punkt 7.5. 

Om kunnskapsgrunnlaget, § 8 

Rapporten baseres i hovedsak på materiale fra konsekvensutredningen for 

kommunedelplan E39 Smiene - Harestad, men det er foretatt noe supplering av 

kunnskapsgrunnlaget først og fremst fordi befaring i området avdekket forekomster 

av introduserte arter. Det er innhentet informasjon fra tilgjengelige databaser og 

området er befart. 

Tiltaksområdet defineres som alt areal som blir direkte påvirket av arealbeslag av 

den planlagte utbyggingen. Influensområdet defineres som området der virkninger 

av den planlagte utbyggingen forventes å kunne opptre. 

Jordbruksarealer i området brukes til åkerbruk og grovfòrproduksjon. Arealet i 

planområdet er gjennomskåret av store veganlegg. Restarealer består av vegkanter, 

rabatter, og noe kulturmark som ligger brakk. Relativt store kantsoner mellom 

dyrkamark og veganlegg og tun/bebyggelse framstår som typiske ugrassamfunn 

med vanlige arter for området. 

Registrerte naturtyper (naturbase):  

Like vest for planområdet ligger Harestad friområde øst (viktig naturbeitemark) og 

Harestad friområde (lokalt viktig kystlynghei). Disse vurderes å ligge utenfor 

influensområdet. 

Artsforekomster: 

Det er registrert flere leveområder for rådyr nær planområdet, hvorav leveområde 

for rådyr og spurvefugl SV for planområdet ligger nærmest. De registrerte 

områdene ligger vest for dagens E39, se Fig 4. Området vurderes å ha lokal verdi. 
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Et friområde SV for planområdet er registrert som leveområde for spurvefugler og 

rådyr. Dagens E 39 vurderes som en barriere for rådyr.  

 

 

Figur 16 Leveområde for rådyr og spurvefugl sørvest for planområdet. 

 

Rødlistearter registrert i nærheten: (artsobservasjoner, Artsdatabanken) 

Det er gjort enkeltobservasjoner av tyrkerdue (VU), lappfiskand (VU) og stær (NT) 

i eller nær planområdet. 

Svartelistede arter registrert i nærheten: 

Det er registrert svartelistede arter i nærområdet:  

› Svært høy risiko i området: platanlønn, sitkagran, vinterkarse, bulkemispel. 

› Høy risiko: Mellomvalurt, rødhyll 

› Potensielt høy risiko: Flikbjørnebær og namdalspil  

› Lav risiko: Rosespirea og fasan  

Platanlønn er omfattet av Vegvesenets egen prioriteringsliste for fremmede arter. 

Vernede vassdrag: 

Planområdet berører ikke vernede vassdrag. Like sørvest for planområdet ligger et 

friluftsområde med to små, sammenhengende dammer. Dammene er ikke registrert 

i Vann-nett (Vann-nett.no) eller i Naturbase (Naturbase.no) men de ligger i 

registrert leveområde for spurvefugl og rådyr (jfr. figur 16). Dammene er 

leveområde for utsatt sørv (Eirik Sand, Randaberg kommune, pers. medd.). Sørv 

ble også observert tallrik i strandsona på befaring. Sørv er en karpefisk som er 

introdusert til denne regionen. Arten finnes naturlig i de sørligste deler av Øst-

Norge, men den er spredt av mennesker bl.a. i Rogaland i seinere tid. Det er kjent 

at sørven kan ha betydelig effekt på stedegne fiskebestander. 

Dammene har ikke høy naturmangfoldverdi. De må likevel betraktes som små 

vannforekomster som vil være sårbare for forurensning. Dersom det er fare for 
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avrenning av anleggsvann til damsystemet må rensetiltak vurderes og beskrives i 

YM plan. 

5.7 Rekreasjonsinteresser 

En verdivurdering av områder ved Harestadkrysset i kommunedelplan (KDP) for 

E39 Smiene - Harestad viser at planområdet er vurdert til å ha liten eller 

liten/middels verdi for friluftsliv. Den vestlige delen av planområdet beskrives i 

KDP som følgende: "Med sin lave boligtetthet og store jordbruksareal framstår 

delområdet med et særlig grønt preg. Delområdet har imidlertid få tilgjengelige 

uteoppholdsareal utenom private soner, og ingen tilrettelagte lekeområder." 

Den østlige delen av planområdet beskrives som "landbruksareal, med enkelte små 

spredte boligområder. Dette bidrar til å gi delområdet et særlig grønt preg. 

Boligområdene har lav tetthet og ellers få nærmiljø og friluftslivinteresser."  

Vest for planområdet er et område med park/rekreasjonsområde, idrettsplass og 

grøntdrag vurdert til å ha stor verdi som friluftsområde. Dette er statlig sikra 

friluftsområde, og det er avsatt som LNF-område i kommuneplanens arealdel.  

 

 

 

 

Figur 17 Figuren viser verdivurdering av områder ved Harestadkrysset. Størstedelen av 

planområdet er vurdert til å ha liten eller liten/middels verdi for friluftsliv. (Fra KDP E39 

Smiene - Harestad) 

 

Lenger vest, utenfor planområdet, ligger også et annet område med stor verdi. I 
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tillegg er det et friområde nær Harestadvika. Fra krysset Harestadveien/E39 går det 

en turvei langs sjøen helt ned til Dusavika (Ryggveien). Det er ellers ikke registrert 

områder nær E39 i Harestad som er viktige for friluftsliv eller naturvern.  

5.8 Landbruk 

Jordbruksarealet i Randaberg utgjør ca. 66 prosent av kommunens totale areal, men 

landbruk sysselsetter likevel kun 3,5 prosent av befolkningen. 

Naturressursene i planområdet er i første rekke knyttet til dyrka mark. Planen vil i 

sørvestre del berøre kjerneområde for landbruk, slik dette fremgår av regionalplan 

for Jæren 2013-2040 og som vist i gjeldende kommuneplan.  

I KU til KDP for E39 Smiene - Harestad vurderes planområdet til å omfatte deler 

av område 4. Rygg, 6. Grødem, 8. Harestad, 9. Kjelvå og 10. Harestadvika. Rygg, 

Grødem og Kjelvå er vurdert til å ha stor verdi som landbruksområder, mens 

Harestad og Harestadvika vurderes til å ha middels verdi. 

 

Figur 18 Figuren viser verdivurdering av landbruksområder ved planområdet (KDP for E39 

Smiene - Harestad)  
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5.9 Trafikkforhold 

Det meste av trafikken som i dag krysser Boknafjorden benytter ferjesambandet fra 

Mortavika på Rennesøy til Arsvågen i Bokn. Sambandet har hatt sterk trafikkvekst 

siden åpningen i 1992. Næringstrafikk utgjør en stor andel av veksten. 

Trafikktallet for E39 er undersøkt fra ulike kilder, deriblant NVDB, KDP for E39 

Smiene – Harestad og trafikkanalyse for Randaberg kommune utarbeidet av Asplan 

Viak, 2.februar 2014. Valgte trafikktall er hentet fra KDP. 

 

Figur 19 Illustrasjonen er hentet fra kommunedelplanen for E39 Smiene - Harestad, og viser 

trafikksituasjonen langs strekningen i 2011 (kilde: NVDB). 

ÅDT avtar jo lenger nord for Stavanger by man kommer. Ved Smiene er ÅDT 23 

000, mens lenger nord ved Grødem/Harestad er det 10-12 000. Her tar en mindre 

trafikkandel av mot Mekjarvik industriområde og fergeleie (Kvitsøy og 

Skudeneshavn), mens resten av trafikken fortsetter gjennom Rennfasttunnelen. 

Kryssene med Ryggvegen og Torvmyrveien/Grødemvegen er i dag uregulerte og 

representerer en ulykkesrisiko, selv om trafikkmengden på disse sideveiene i dag er 

liten. Kryss med Torvmyrveien er fra tidligere vedtatt bygget om som 

rekkefølgetiltak i forbindelse med bygging av ny fotballhall. 
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Kollektivtrafikk 

Lokale ruter 

Dagens kollektivrutenett er vist nedenfor. 

 

 

Figur 20 Bussrutekart for Stavanger nord og Randaberg (utsnitt, kilde: kolumbus.no) 

 

Det er kun 3 av rutene som kommer i berøring med planområdet for E39 

Harestadkrysset: 

› Rute 8: Ruten benytter ikke E39 i dag, men krysser under E39 på Harestad. 

› Rute 10: Ruten følger i dag E39 fra sør gjennom krysset på Smiene og nord til 

kryss med Randabergveien på Finnestad. Herfra går ruten via Randaberg 

sentrum, men kommer tilbake på Harestad og følger dagens E39 mot 

Rennesøy.  

› Rute 28: Ruten følger i dag E39 fra sør gjennom krysset på Smiene og nord til 

Tastatorget. Herfra går ruten via Kvernevikveien til Randaberg sentrum. 

Videre har ruten samme trasé som rute 8 og 10 frem til Harestad, hvor den i 

dag tar av mot Mekjarvik. 

Regionalplan for Jæren legger opp til hovedkollektivakse mellom Randaberg 

sentrum og Stavanger. Denne tenkes ikke lagt om Harestad, men går via Tasta.  

I trafikkanalysen for Randaberg sentrum (Asplan Viak AS) presiseres at 

kollektivtilbudet må oppgraderes vesentlig dersom målsetninger i Regionalplan for 

Jæren skal oppfylles. Dersom dette ikke skjer vil hovedvekten av trafikkveksten i 

Randaberg sentrum og områdene rundt skje med privatbil. 

Ekspressbusser 

Kystekspressen mellom Bergen og Stavanger benytter E39 på strekningen gjennom 

planområdet. Det er i dag ingen organisert overgang eller samordning mellom 

lokale ruter og ekspressbussen, men man benytter de samme holdeplassene langs 

E39. 
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Forhold for myke trafikanter 

Hovedrute for sykkel fra Stavanger mot Randaberg går i dag langs E39 fra 

Eskelandsvegen til avkjøringen mot Randaberg. Videre langs E39 fra 

Randabergveien til Harestad er det ikke tilrettelagt for sykkel langs vegen. På 

østsiden av E39 må man da bruke eksisterende lokalvegnett i Grødemveien, 

Fjellheimveien, Torvmyrveien, Krystallveien og Bronseveien. Her er det delvis 

gang-/sykkelveg eller fortau, og ellers blandet trafikk. 

 

 
 

Figur 21 Rød strek viser hovedruter, oransje strek viser bydelsruter (KDP E39 Smiene - 

Harestad) 

I trafikkanalysen for Randaberg sentrum øst (Asplan Viak AS) fremheves 

potensialet for økt andel syklende på strekninger med avstander på 2-5 km, for 

eksempel Randaberg sentrum – Grødem og Randaberg sentrum – Dusavika.  

5.10 Barn og unges interesser 

Det er gjennomført barnetråkkregistreringer i Randaberg i 2012 og 2013. Her 

deltok 6. klassetrinn ved Harestad og Goa skoler og 5. klassetrinn ved Grødem 

skole. Registreringene foregikk ved at barna gruppevis og ved hjelp av voksne 

tegnet inn leke/oppholdsområder, skole/fritidsveier og farlige områder inn på kart. 
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Formålet med en slik registrering er å kartlegge barn og unges bruk av nærområder, 

øke fokus på barn og unges rettigheter i arealplanlegging og sikre gode og varierte 

uteområder for barn og unge.  

Nedenfor vises utsnitt av registreringskartet for området ved Harestadkrysset. 

 

Figur 22 Illustrasjonen viser resultat av barnetråkkregistrering. Planområdet er vist med svart 

linje. (Randaberg kommune, bearbeidet av COWI AS) 

Det er et lite skogholt (Sommer/vinter: Liten skog) som berøres av tiltaket (østre 

kant av planområde). Utover disse registreringene er det kun gang-/sykkelveger og 

utearealer knyttet til boliger som anses å ha interesse for barn og unge innenfor 

planområdet. 
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5.11 Sosial infrastruktur 

Det er ingen skoler eller barnehager innenfor planområdet. Grødem skole og 

Grødem barnehage ligger øst for planområdet, nærmere sjøen. Solbakken 

barnehage og Harestad skole ligger nært Randaberg Arena ved Torvmyrveien vest 

for planområdet. 

Torvmyrveien er sentral for transport mellom boligområdene ved Grødem og 

Randaberg sentrum.   

Lengst sørvest i planområdet er et areal for motorsport. Det er også et speiderhus 

beliggende på eiendom gnr./bnr. 49/807. 

5.12 Universell tilgjengelighet 

Innenfor planområdet er det i dag ikke spesielt tilrettelagt for universell 

tilgjengelighet. Området omfatter ingen sentrale funksjoner/bygninger for 

allmennheten, utover vegsystemet. 

5.13 Teknisk infrastruktur 

Det vises til tegninger GH101, GH102, I101 og I102 i teknisk detaljplan (vedlegg 

A1) for en oversikt over eksisterende teknisk infrastruktur i området.  

Lyse har eksisterende nettstasjon, kabler og linjer innenfor planområdet. Det er 

lavspentkabler i bakke og luft, og høyspentkabler kun i bakken. Til varsel om 

oppstart er det spilt inn at adkomst- og ventilasjonsforhold til eksisterende 

nettstasjon ikke må forringes i forbindelse med nybyggingsarbeid innenfor 

planområdet.  

Det går en gassledning i Torvmyrveien som tar av og følger Mekjarvikveien for så 

å fortsette videre nordover ut av planområdet.   

IVARs hovedavløpstunnel til Sentralrenseanlegget på Mekjarvik kommer så vidt 

innenfor planområdet i vest, der den krysser Torvmyrveien. Den går ellers parallelt 

med E39 i en avstand på ca. 250-300 meter fra vegen. 

5.14 Grunnforhold 

I KDP for E39 Smiene - Harestad foreligger temarapport om grunnforhold (rapport 

nr. 2010055238-4) fra 2010. Her fremkommer at massene langs den traséen som nå 

reguleres har stor lagringsfasthet. Prøver viser at massene hovedsakelig består av 

velgradert silt-, sand-, og grusmaterialer. Det er ikke forventet geotekniske 

problemer på strekningen.  

I forbindelse med reguleringsplan for E39 Rogfast ble det for Harestad 

gjennomført grunnundersøkelser for løsmasseskjæring, forskjæring, tunnelpåhugg 

og tunneloverdekning. Dette fremgår av geoteknisk rapport nr. 2011032186-05. 

Prosjektet er satt til geoteknisk kategori 2, og undersøkelsene viser at massene i 
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grunnen består av velgradert siltig sand og velgradert sandig siltig materiale med 

lavt vanninnhold.  

 

Som grunnlag for bruprosjektering er det foretatt ytterligere grunnundersøkelser, se 

geoteknisk notat datert 18.12.2013 (vedlegg A11). 

For brua ved Torvmyrveien er det øst for E39 registrert dybde til fjell fra 

eksisterende terreng på ca. 2 – 2,5 m. Fjell ligger omtrent i høyde med nivå for 

avkjøringsrampe og g/s-veg. Fjellet faller så mot vest. På vestsiden av E39 er 

dybde til fjell ca. 9 – 10 m. Kvaliteten på fjellet i området er ikke kjent, men antas 

å være god med hensyn til fundamentering. 

For brua ved Mekjarvikveien varierer dybde til fjell fra ca. 2,5 m i østre ende av 

brua til ca. 4 m i vestre ende. I området der brua krysser blir E39 sprengt ca. 4 m 

ned i fjell. 

I følge databasen Miljøstatus er det ikke forhold som indikerer forurenset grunn i 

planområdet. 

5.15 Støyforhold 

Støy i planområdet er i dag hovedsakelig knyttet til vegtrafikk på E39. Det vises til 

vedlegg A4 for framskriving av dagens situasjon (0-alternativet) til år 2040. Her 

fremgår at store deler av planområdet vil bli utsatt for støy i rød og gul sone. 15 

boliger vil bli berørt av rød sone og 52 boliger, samt 3 andre bygninger vil inngå i 

gul sone i den tenkte situasjonen med dagens vegløsning og framskrevet trafikk. 

5.16 Luftforurensning 

I KDP for E39 Smiene - Harestad fremgår følgende om dagens situasjon: 

Beregninger viser at i dagens situasjon med ÅDT på 23000 får man en 

overskridelse på 30µg/m³ av grenseverdier for svevestøv (PM10) 5 meter fra 

vegskulder. Ca. 15 meter fra vegskulder kommer man under grenseverdien.  

For nitrogendioksid (NO₂) overskrides ikke grenseverdier i dag langs vegen. For 

dagens situasjon er nivået 5 m fra vegskulder 30 µg/m³ lavere enn grenseverdien, 

og det synker med avstand til vei.  

5.17 Næring 

Det er ingen næringsinteresser i planområdet utover landbruksvirksomhet. 
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6 Beskrivelse av planforslaget  

6.1 Hovedgrep i planforslaget 

Planforslaget legger til rette for etablering av firefelts E39 forbi Harestad. Krysset 

blir liggende ved innkjøringen til Rogfast-tunnelen og sørger for tilkobling til 

lokalvegnettet. Mekjarvikveien legges om og vil gå i bru over ny E39. Det vil også 

etableres bru for Torvmyrveien over E39. Planforslaget omfatter etablering av et 

omfattende gang-/sykkelvegsystem, både langs E39, og tilknyttet lokalvegnettet. 

Det legges videre til rette for etablering av brannstasjon, beredskapssenter og 

teknisk bygg for tunnelen, øst for tunnelportalen. Her åpnes det også for etablering 

av beredskapslandingsplass for helikopter. Vest for E39 åpner planen for etablering 

av kontrollstasjon for Statens vegvesen, samt bensinstasjon/servicestasjon, 

oppstillingsplass for tunge kjøretøy, taxiholdeplass, miljøstasjon og 

pendlerparkering for bil og sykkel. Det legges til rette for offentlig parkering på 

østsiden av E39. Tilgjengelighet til kollektivtransport ivaretas gjennom etablering 

av holdeplasser for ekspressbusser langs E39, og lokalbusser langs Torvmyrveien.  

 

Figur 23 Illustrasjonen viser nytt Harestadkryss sett fra sørøst.  

 

6.2 Alternativvurderinger 

I KDP Smiene - Harestad ble det vurdert ulike alternativ til linjeføring for E39, 

men alle alternativene var like for området ved Harestad. Løsningen for selve 

kryssområdet har i stor grad vært låst som følge av:  

› Avklart linjeføring for E39 ved KDP Smiene - Harestad og reguleringsplan for 

E39 Rogfast 

› Jordvernhensyn 



  
E39 HARESTADKRYSSET - PLANBESKRIVELSE 

 

39 

I forprosjektet ble det vurdert ulike kombinasjoner av de funksjoner som var ønsket 

i planområdet. Disse har vært lokalisert til områdene nord for Torvmyrveien, da 

areal vest for E39 og sør for Torvmyrveien er bundet opp og omfattes av langsiktig 

grense for landbruk i Regionalplan for Jæren. Følgende planelementer er vurdert:  

› Rampekryss og ramper  

› Tunnelportal med nødstopp, teknisk bygg og beredskapsfunksjoner 

› Bruløsninger for Torvmyrveien og rampekrysset 

› Plassering av bomstasjon 

› Mekjarvikveien med høykvalitets gang- og sykkelveg med fortau separert fra 

sykkelvegen 

› Trekanten tenkt til parkering for ulike formål og kontroll- og servicestasjon 

I forprosjektet ble det utarbeidet en rekke skisseløsninger for arealbruk i "trekant-

arealet", arealet mellom E39, Torvmyrveien og rampekrysset. Alternativene ble 

utviklet gjennom samarbeid mellom SVV, kommunen og COWI.  

Det ble besluttet å gå videre med skisseløsning 3A som beskrives nærmere under 

pkt. 6.6.  

6.3 Planens innhold 

6.3.1 Plankart  

Siden det er elementer både over, under og på terreng er det utarbeidet plankart i 

tre vertikalnivåer: 

› R101 – nivå 2 – på terreng 

› R102 – nivå 2 – på terreng 

› R103 – nivå 1 – under terreng 

›  

› R104 – nivå 1 – under terreng 

› R105 – nivå 3 – over terreng 

› R106 – nivå 3 – over terreng 

 

Nedenfor vises forminsket versjon av plankartene.  
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Figur 24 Nivå 2 - på terreng. Illustrasjonen er en sammenstilling av plankart R101 og R102. 
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Figur 25 Plankart R103 – nivå 1 – under terreng. Omfatter arealet i tunnelportalen inn til 

grensen for reguleringsplanen for Rogfast-tunnelen. 

 

 

Figur 26 Plankart R104 – nivå 1 – under terreng. Omfatter undergang for sykkelveg med fortau 

under Torvmyrveien. 
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Figur 27 Plankart R105 - nivå 3- over terreng. Omfatter bru for Mekjarvikveien over E39 og 

deler av brua over Harestadveien. 

 

 

Figur 28 Kartblad R106 - nivå 3 - over terreng. Omfatter bru for Torvmyrveien over E39. 
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6.3.2 Arealoversikt 

Oversikten nedenfor viser hvordan arealene i planen fordeler seg på ulike formål: 

Nivå 2 – På terreng 

Feltnavn Arealformål Størrelse 

(daa) 

Bebyggelse og anlegg, jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 1            

B Boligbebyggelse 4,1 

BOP Offentlig tjenesteyting 1,0 

BV Bensinstasjon/vegserviceanlegg 6,6 

BMA Motorsportanlegg 0,3 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 2    

KV Kjøreveg 57,4 

GS Gang-/sykkelveg 3,0 

VT Annen veggrunn – tekniske anlegg 24,8 

VG Annen veggrunn - grøntareal 90,8 

HK Landingsplass for helikopter 4,2 

KHP Kollektivholdeplass 0,7 

PA Parkering 8,4 

KF Kombinert formål – sykkelveg 

m/fortau 

10,7 

Grønnstruktur, jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 3 

GP Park 0,1 

Landbruks-, natur- og friluftsformål, samt reindrift, jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 5 

L LNFR areal for nødvendige tiltak for 

landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag 

95,6 

Hensynssoner, jfr. pbl § 12-6 

H140_1-12 Sikringssone – frisikt 1,4 

H190_1 Andre sikringssoner – inn/utflyging 

helikopter 

93,0 

H190_2-3 Andre sikringssoner – rundt tunneler 8,8 

PLANID_1994001 Sone for videreføring av gjeldende 

reguleringsplan 

2,9 

Bestemmelsesområde, jfr. pbl § 12-7 

#1 Anleggs- og riggområde 101,6 
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#2 Kulturminner 22,3 

#3 Kulturminner 1,5 

#4 Oppstuvingsareal ved flomsituasjon 6,4 

#5 Oppstuvingsareal ved flomsituasjon 11,7 

Tabell 1 Oversikt over arealformål i reguleringsplanen på nivå 2. 

Nivå 1 – under terreng 

Feltnavn Arealformål Størrelse 

(daa) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 2    

KV Kjøreveg 0,8 

VT Annen veggrunn – tekniske anlegg 0,5 

KF Kombinert formål – sykkelveg 

m/fortau 

0,1 

Tabell 2 Oversikt over arealformål i reguleringsplanen på nivå 1. 

Nivå 3 – over terreng 

Feltnavn Arealformål Størrelse 

(daa) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jfr. pbl §12-5, 2. ledd nr. 2    

KV Kjøreveg 1,8 

GS Gang-/sykkelveg 0,4 

VT Annen veggrunn – tekniske anlegg 0,6 

KF Kombinert formål – sykkelveg 

m/fortau 

0,5 

Tabell 3 Oversikt over arealformål i reguleringsplanen på nivå 3. 

6.3.3 Kort gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

I planen er det for selve vegtiltaket benyttet formål for samferdselsanlegg og 

teknisk infrastruktur, i tillegg til noe bebyggelse og anlegg (bensinstasjon), 

hensynssoner og bestemmelsesområder. I tillegg er det tatt inn formål for 

ytterligere bebyggelse og anlegg, grønnstruktur og landbruks-, natur- og 

friluftsområder for områdene mellom tiltaket og plangrensen. 

Teknisk detaljplan for veganlegget har vært benyttet som grunnlag for plankartet. 

Som avgrensning for areal for kjøreveg er det brukt linjer for vegskulder. 

Tilsvarende er gjort for gang-/sykkelveg og sykkelveg med fortau. Annen 

veggrunn - grøntareal omfatter hovedsakelig skråningsutslag og ca. 2 meter utenfor 

dette. Arealet mellom plangrensen og annen veggrunn-formål er avsatt til anleggs- 
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og riggområde. I disse områdene er arealformål satt til det som fremgår av 

gjeldende regulering/overordnet plan.  

Det er differensiert mellom ulike typer anlegg for myke trafikanter ved at noe er 

regulert som gang-/sykkelveg, mens noe er kombinert formål, med fortau og 

sykkelveg. Se pkt. 6.4.1 for beskrivelse av de ulike anleggene. 

6.4 Beskrivelse av tiltaket - Veger og bruer 

6.4.1 Veganlegget  

Det vises til vedlegg A1 for tegninger av veggeometri. 

 

Dimensjonering 

Planleggingen baserer seg på prognoser for trafikkmengder utarbeidet i forbindelse 

med KDP for Smiene - Harestad. Dimensjoneringsåret er satt til 2040 og 

trafikkmengdene oppgitt som ÅDT fremgår av figur 29. 

Vegnettet er planlagt og dimensjonert ut fra prognose for trafikk 20 år frem i tid. 

Da traséen må antas å være i bruk mye lengre enn dette, anbefales løsninger som 

det vil være mulig å bygge ut videre til S9-standard på et senere stadium. Dvs. E39 

for 100 km/time som fartsgrense og trafikkmengde over 20 000 i ÅDT. 

Der ikke annet ble gitt i KDP, er alle vegtiltak dimensjonert ut fra Statens 

vegvesens aktuelle håndbøker, der N100 (2013/14) (tidl. Hb 017), Veg- og 

gateutforming og N500 (2010) (tidl. Hb 021), Vegtunneler, samt rundskriv 2014/6 

er sentrale. Det er søkt om fravik for noen forhold, dette gjelder blant annet krav til 

horisontalkurvatur for stoppsikt ved tunnelåpningen, krav til stigning mot 

rundkjøring, krav til horisontalkurveradius og avstand fra tunnelåpning til start 

retardasjonsfelt. Tunnelnormalen er benyttet i forbindelse med krav til overgangen 

mellom dagsone og tunnel. ROS-analyse for vegene i dagen er utført og løsningene 

er i samsvar med konklusjonene derfra.  

 

Trafikken på E39 sørfra frem mot nytt Harestadkryss forventes å bli om lag 20 000 

i ÅDT i dimensjoneringsåret (2042). SVV har konkludert med å legge 

dimensjoneringsklasse S7 til grunn for E39 frem til Harestadkrysset, jfr. figuren 

nedenfor. Normalprofil for S7 benyttes helt frem til tunnelen, men skulderbreddene 

tilpasses standarden valgt i tunnelen. 
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Figur 29 Illustrasjonen er hentet fra kommunedelplanen for E39 Smiene - Harestad, og viser 

trafikksituasjonen langs strekningen i 2040 (kilde NVDB). 

 

 

Figur 30 Illustrasjonen er hentet fra håndbok N100 (2013/14) (tidl. Hb 017) og viser tverrprofil 

S7, 19 m vegbredde (mål i m).  

Derfra er linjeføring med tilhørende parametere planlagt for 100 km/time for E39 

og både sørvendte og nordvendte ramper. Parametere for dimensjoneringsklasse S9 

benyttes.  

Gjennomgående midtrabatt har en bredde på 3 meter inklusiv indre skulder, slik at 

vegen er 1 meter bredere enn minimumsbredden for dimensjoneringsklasse S7. 

Bredden på midtdeleren økes videre frem mot tunnelen for å tilpasses at 

kjørebanene går i hvert sitt tunnelløp. Det skal være midtrekkverk. 

Tunnelen skal være i tunnelklasse E og får to løp, hver med utforming som T10,5 

med ca. 10 meter fast berg mellom løpene. Det er fortsatt knyttet stor usikkerhet til 
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trafikkmengdene i 2040 (dimensjoneringsåret). Foreløpige beregninger viser at 

trafikken blir omlag 12-13000 i ÅDT på E39 nord for Harestadkrysset. 

Tilførselsveger til E39 og annet tilgrensende sekundærvegnett planlegges som 2-

feltsveger etter dimensjoneringsklasse S1 med ÅDT mellom 0-12000 og 

fartsgrense 60 km/t. Vegene utformes med vegbredde 8,5 meter der ÅDT er over 

4000, ellers med 7,5 meters vegbredde. Se figur under. 

 

Figur 31 Illustrasjonen er hentet fra håndbok N100 (2013/14) (tidl. Hb 017) og viser tverrprofil 

S1, 8,5 m vegbredde og ÅDT 4000-12000. 

Torvmyrveien er planlagt med 6 meters kjørebanebredde og 0,75 meter skulder på 

hver side. Totalbredde på 7,5 meter.  

 

Figur 32 Tverrprofil S1, 7,5 m vegbredde og ÅDT 0-4000. (Figur C.1, Hb N100 (2013/14) (tidl. 

Hb 017) 

Ramper utformes etter håndbok V121 (2013) (tidl. Hb 263), med 3,5 meters 

kjørefeltbredde, venstre skulder 0,5 m og høyre skulder er valgt å være 1,5 meter 

bred. Rampene knyttet til retardasjonsfeltene er utformet med to felt jf. KDP. Dette 

for å unngå tilbakeblokkering på E39 ved store trafikkmengder.. 

Det planlegges tre rundkjøringer i planområdet. To på 45 meter i diameter med to 

sirkulasjonsfelt og en rundkjøring på 40 meter i diameter med ett sirkulasjonsfelt. 

Alle rundkjøringer utformes etter krav i håndbok N100 (tidl. Hb 017). 

Gang-/sykkelveganlegg 

I kommunedelplanen for E39 Smiene - Harestad ble det vurdert ulike sykkeltraséer 

fra Tasta skole til Harestad. Ettersom hovedmålgruppen er transportsyklisten, 

anbefales høykvalitets sykkelveg med fortau langs E39. Det vil fortsatt være 

alternative traséer i boliggatene øst for E39.  

Det vil bli planskilte kryssinger for myke trafikanter ved Harestad. Det planlegges 

støyvoll på vestsiden av gang-/sykkelvegen nord for Torvmyrveien, for å få god 

skjerming mot Mekjarvikveien og E39.  
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På sykkelruten mellom Randaberg og Stavanger er det i KDP lagt til grunn at det 

skal etableres sykkelveg med fortau med følgende bredder: 3 meter sykkelveg, 1 

meter fortau pluss 0,25 meter skuldre. Se figur nedenfor. Reguleringsplanen åpner 

imidlertid for at fortausdelen utvides fra 1,0 til 1,5 m. 

 

Figur 33 Sykkelveg med fortau. (Figur E.28, Hb N100 (2013/14) (tidl. Hb 017) 

 

Øvrige gang-/sykkelveger utformes i henhold til håndbok N100 (2013/14): 3 meter 

bred gang-/sykkelveg med 0,25 meter skulder på begge sider. Totalbredde på 3,5 

meter. Se figur nedenfor. 

 

 
Figur 34 Bredde gang- og sykkelveg. For dette prosjektet gjelder bredde 3 meter. (Figur E.27, 

Hb N100 (2013/14) (tidl. Hb 017) 

Kollektivtrafikk 

Kystekspressen mellom Bergen og Stavanger benytter E39 på strekningen gjennom 

planområdet i dag, og planen legger til rette for stoppested for denne på hver side 

av ny E39, tilknyttet av-/påkjøringsrampene. 

 

Videre planlegges det to stoppesteder for lokalbusser, disse er lokalisert langs 

Torvmyrveien, på vestsiden av E39. 

 

Det etableres sykkelparkering i tilknytning til stoppestedene, og det er kort vei til 

bilparkering eller "Kiss & Ride".  
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Figur 35 Figuren viser "Kiss & Ride"- anlegg øst for E39. 

6.4.2 Bruer ved Harestadkrysset 

Det vises til vedlegg A3 for notat og tegninger av bruene i prosjektet. Sør for 

tunnelinnslaget i planen, skal det bygges to overgangsbruer for lokalvegnettet. Det 

gjelder kryssing for Torvmyrveien og for Mekjarvikveien. Bruene ligger med 

innbyrdes avstand på ca. 150 m. Det er naturlig å se utforming av bru for 

Torvmyrveien og Mekjarvikveien i sammenheng, og det er derfor lagt opp til 

prinsipielt lik utforming, både av estetiske og økonomiske hensyn. 

 

Torvmyrveien 

Brua krysser over E39 i område der vegen begynner å falle mot tunnelpåhogget på 

Harestad. Brua krysser i tillegg over av- og påkjøringsrampene i forbindelse med 

krysset på Harestad, samt g/s-veger øst og vest for rampene. Bruaksen krysser 

skrått over underliggende vegbaner og med noe varierende fri høyde. Brua ligger i 

et område med relativt flatt omkringliggende terreng.  
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Figur 36 Typisk tverrsnitt – bru over Torvmyrveien. 

 

Brua skal bygges med to kjørefelt med samlet føringsbredde 7,5 m, tosidig g/s-

baner henholdsvis 4,5 m og 3,0 m brede, adskilt fra kjørebanene med 

skillerekkverk. Total brudekkebredde inklusive rekkverksrom blir 17,0 m. Statens 

vegvesen ønsker ikke fundamentering i midtdeler i E39. Det er samtidig relativt 

liten klaring mellom Torvmyrveien og rampene på begge sider av E39. For å 

begrense konstruksjonens byggehøyde og spennvidde fundamenteres brua i sonene 

mellom E39 og ramper og mellom g/s-veg og avkjøringrampen øst for E39. Ut fra 

gitte forutsetninger anbefales en spennarmert kontinuerlig betongplatebru i 4 

spenn. Dette er en robust, vedlikeholdsvennlig og økonomisk løsning som gir en 

bru med enkle, rene linjer. Brua vil få en totallengde på 90 m. Minste fri høyde 

under brua for E39 blir ca. 5,8 m. Brua foreslås fundamentert på slanke doble 

skivesøyler som innrettes mest mulig parallelt med senterlinjer for underliggende 

veger. Øst for E39 forutsettes søylene fundamentert direkte på fjell, vest for E39 

fundamenteres søylene på peler til fjell. Søylene blir delvis liggende innenfor 

sikkerhetssonene for både E39 og ramper og det vil derfor være behov for sikring 

med rekkverk mot påkjørsel.  

 

 

Figur 37 Lengdesnitt – bru over Torvmyrveien 
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Mekjarvikveien 

Brua krysser over E39 et lite stykke inn i forskjæringen for tunnelpåhogget på 

Harestad. Brua krysser over fire felts E39 inklusive sikkerhetssoner ut mot 

fjellskjæring på begge sider. Brua er knyttet opp mot rundkjøringer i begge ender. 

Brua skal bygges for 4 kjørefelt med midtdeler, total brudekkebredde inklusive 

rekkverksrom blir 16 m. Bruaksen krysser skrått over underliggende veg. 

Omkringliggende terreng er relativt flatt.  

 

Det er heller ikke her aktuelt med fundamentering i midtdeler. For å begrense og 

fastlegge spennvidden på brua foreslås det å bygge landkar på begge sider 

innsprengt i nisjer i fjellskjæringen. Front landkar i flukt med og samme helning 

som sprengt fjellskjæring. For å gi enhetlige løsninger for de to bruene som ligger 

med kun 150 m avstand foreslås også her en spennarmert betongplatebru. Brua blir 

fritt opplagt i ett spenn med spennvidde 35 m. Minste fri klaring under brua blir ca. 

6 m. Løsningen er robust, enkel, vedlikeholdsvennlig og med linjer tilpasset 

Torvmyrveien. 

 

 

Figur 38 Lengde- og tverrsnitt av brua ved Mekjarvikveien 

6.4.3 Driving av Rogfast-tunnel 

Ved Harestad må det anlegges riggområder for utførelse av tunnelportalene og 

innfart til Rogfast-tunnelen denne vegen.  

Hovedtunnelen drives i to retninger fra tverrslaget, ut til Mekjarvik og opp mot 

Harestad. Masser fra tunneldriving skal deponeres i Mekjarvik, der det er 

utarbeidet områdereguleringsplan (Mekjarvik sør, havne- og industriområde, 

planID 2010006) som legger til rette for utvidelse av næringsarealer og utfylling i 

sjø. På den måten unngår man massetransport av tunnelmasser på Mekjarvikvegen. 

Fra Harestad bygges forskjæring og betongtunnel fram til fjellpåhugg for 

hovedtunnelen.  

6.4.4 Faseplaner 

Det er utarbeidet faseplaner (Y101, Y102 og Y103) for gjennomføringsfasen av 

prosjektet, disse finnes som del av vedlegg A1 til beskrivelsen. Det deles opp i to 

faser, der fase 1 omfatter bygging av E39, ny rundkjøring i vest og bru for 

Mekjarvikveien. Fase 2 gjelder bygging av veianlegg og bru for Torvmyrveien. 
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6.5 Beskrivelse av tiltaket - Øvrige funksjoner 
tilknyttet veganlegget 

Reguleringsplanen åpner for etablering av en del funksjoner i tilknytning til selve 

veganlegget. I dette kapitlet gis en gjennomgang av disse.  

6.5.1 Teknisk område ved tunnelportalen 

Planen legger til rette for teknisk område ved tunnelportalens østside, mellom 

Harestadveien, Mekjarvikveien og E39. For dette området avsettes det et areal på 

til sammen 2,9 daa. På plankartet angis området som o_VT1 – annen veggrunn, 

tekniske anlegg og o_HK –landingsplass for beredskapshelikopter. Området ligger 

ca. 30 m fra tunnelportalen og vil blant annet omfatte følgende funksjoner:  

› Teknisk bygg  

› "Rapid- response-senter" som skal betjene mindre hendelser i Rogfast-

tunnelen  

› Bemannet brannstasjon 

› Landingsplass for beredskapshelikopter 

 

 
Figur 39 Illustrasjonen viser planlagt plassering av funksjoner i teknisk område med 

helikopterlandingsplass, øst for tunnelportalen. 
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Figur 40 Snitt gjennom teknisk område. E39 til venstre, skråning opp til teknisk område. Snittet 

viser mulig volum av teknisk bygg og brannstasjon. (Illustrasjonen er ikke i målestokk) 

Nedenfor gis en oversikt over hva de ulike funksjonene skal inneholde:  

Teknisk bygg og beredskapsplass 

› Teknisk bygg med grunnflate på 150 m², én etasje 

› Snumulighet for buss ved teknisk bygg og p-plass for 2-3 busser  

› 30 parkeringsplasser 

› Skal ligge nærmest mulig tunnelportalen pga. mye kabler m.m. mellom tunnel 

og bygg 

› Teknisk bygg krever kjøreadkomst og snumulighet 

› Kjøretilkomst til nødstopp ved tunnel 

› Trapp ned til nødstopp ved tunnel 

 

"Beredskapssenter" 

Det settes av plass til beredskapssenter for rask utrykning og betjening av mindre 

hendelser i Rogfast-tunnelen. Virksomheten skal også være en førstelinjetjeneste 

ved mer alvorlige hendelser i tunnelen. Det legges til rette for fasiliteter for 

døgnkontinuerlig vakttjeneste.  

› To garasjeplasser for kjøretøy  

› Bygg på 180 m² i én etasje 

› Høyde bygg: ca. 5,5 m 

 

Brannstasjon 

Det kan være aktuelt med etablering av brannstasjon som del av beredskapen for 

tunnelen. Det er ikke endelig avklart om det blir brannstasjon her, eller om den vil 

bli heldøgns bemannet. Brannvesenet har formulert disse arealbehovene for å 

kunne etablere en brannstasjon i området: 

› Grunnflate 600 m²  

› Bruksareal 1350 m²  
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› 3 etasjer  

› Mål for bygg ca. 15 x 40 m  

› Utkjøring i kortenden  

› Uteareal ca. 1500 m² (i felleskap med teknisk område) 

 

I utgangspunktet skal det være innkjøring fra Harestadveien og utkjøring mot 

Mekjarvikveien (sør), bl.a. av trafikksikkerhetshensyn. Det vil være mulig å kjøre 

inn også fra sør. I nødstilfelle er det også mulig å kjøre ut mot nord.  

Med en 3- etasjes bygning vil man trenge gjennom innflygingssonen til 

helikopterlandingsplassen, men brannstasjonen er plassert innenfor den delen av 

innflygningssonen som er minst kritisk å bryte. Det er uunngåelig å bryte sonen 

dersom brannstasjonen skal ligge på teknisk område.  

Rensebasseng for rensing av overvann 

Retningslinjer for behandling av overvann fra veg er gitt i Statens vegvesens 

rapport nr. 295 "Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging". 

Innenfor felt o_VT1 planlegges derfor rensebasseng for rensing av overvann fra 

vegområdet. Vegens (E39) nedbørsfelt er ca. 4 ha. Rapport 295, samt vegvesenets 

håndbok N200 (Hb 018) ligger til grunn for avsatt areal og utforming av vått 

overvannsbasseng. Nødvendig bassengvolum er foreløpig beregnet til ca. 850 m³. 

Eksempelvis ca. 15-20 x 70 m (dybde 1,5 m, sideskråning 1:3). Rensegrad, 

løsninger og endelig utforming forutsettes utredet i forbindelse med 

detaljprosjektering. Valg av løsning er generelt avhengig av stedlige forhold og 

resipient. 

 

 

 

Figur 41 Illustrasjonen viser nytt Harestadkryss sett fra nord. Teknisk område og tunnelportal 

nederst i bildet. 
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Landingsplass for beredskapshelikopter 

Ved teknisk område ved tunnelportalen er det også satt av areal for landingsplass 

for redningshelikopter (felt o_HK). Det vil bl.a. være aktuelt å fly mannskap fra 

brannstasjonen til andre enden av tunnelen dersom tunnelen blir sperret. Det vises 

til tegningene Z100, Z110, Z111 og Z112 i vedlegg A1 og vedlegg A9 for mer 

detaljert beskrivelse av krav til helikopterplassen. 

Plassering og utforming er vurdert i samråd med Luftfartstilsynet ut fra 

flysikkerhet ved inn- og utflyging. Landingsplassen er dimensjonert for 

helikoptertypen Agusta Westland AW-101 m/D-verdi på 22,8 m, etter krav fra 

brannvesenet. Landingsplassen har en diameter på 23 m, med en sikkerhetssone på 

46 meter utenfor denne.  Det er også planlagt inn- og utflygingskorridorer som skal 

være hinderfrie. Disse fremkommer som hensynssone - annen sikringssone - felt 

H190_1 på plankartet. Det er også tatt inn reguleringsbestemmelser om krav til 

disse sonene. 

Beredskapslandingsplassen vil ikke ha normal helikopteraktivitet, men kun brukes i 

utrykningssammenheng. Basert på erfaringer med hyppighet av tunnelbranner og 

utrykning knyttet til f.eks. innsats til sjøs, anslås frekvens på utrykninger via 

helikopter til maks 3-4 pr. år. Det er uaktuelt med permanent helikoptertrening her. 

 

Ca. 10 parkeringsplasser er i konflikt med innflygingssonen, da de ligger i området 

der kjøretøy med fri høyde 4,5 m vil gjennomtrenge luftrommet i inn- og 

utflygingssone.  

Det vil bli søkt om konsesjonsfritak for landingsplass for beredskapshelikopter på 

grunnlag av lite trafikk. Det er redegjort for miljøkonsekvenser i form av støy 

knyttet til landingsplassen i en egen støyrapport (se vedlegg A4). 

Miljøkonsekvenser omtales også i ROS-analysen for Harestadkrysset og i 

overordnet kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 Smiene-Harestad. 

Temaet vil også inngå i en egen plan for ytre miljø (YM-plan) i byggefasen. 

6.5.2 Kontrollstasjon – o_VT2 

Kontrollstasjonen skal være en del av sikkerhetssystemet til Rogfastforbindelsen, 

og vil utføre alle typer kjøretøykontroll rettet mot tunge kjøretøy (sikring av last, 

kjøre- og hviletidskontroller, dekk- og kjettingkontroll mm.). Kontrollstasjonen vil 

ha en sentral funksjon i forbindelse med varmedetektering av tunge kjøretøy før 

tunnelen. Kontrollstasjonen vil erstatte dagens kontrollstasjon på Sokn. 
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Figur 42 Figuren viser området ved kontrollstasjon og servicestasjon med planlagt 

kjøremønster. 

 

Figur 43 Snitt gjennom område for kontrollstasjon ved profilnummer 400.  

(Illustrasjonen er ikke i målestokk) 

 

Kontrollstasjonen skal bestå av disse fasilitetene: 

› Mindre kontorbygg for 6-8 personer 

› Kontrollhall for tunge kjøretøy med bremseprøver og grav m.m. 

› Brovekt m/betongplate foran og bak 

› Areal for hensetting av kjøretøy som ikke tillates å kjøre videre. 

› Oppstillingsplasser for kjøretøy som venter på å få gjennomført kontroll 

› Kontrollstasjonen etableres med envegskjøring, dvs. separat inn-/utkjøring. 

6.5.3 "Servicetrekanten" – BV, o_PA, o_VG 

I det valgte alternativet til arealbruk for "trekanttomta" inngår følgende funksjoner: 

Bensinstasjon/servicestasjon, bussholdeplass, korttidsparkering ("Kiss & Ride") og 
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langtidsparkering ("Park & Ride"). Servicestasjonen er plassert med enveiskjørt 

løsning inn og ut av ny veglenke i Mekjarvikveien, og belaster dermed ikke 

boligene i Torvmyrveien. 

 

Figur 44 Illustrasjonen viser mulig arealbruk innenfor "servicetrekanten". 

 

Trafikk i Torvmyrveien begrenses til trafikk knyttet til kollektivtilbud, med 

pendlerparkering ("Park & Ride") for bil og sykler. I tillegg kan det etableres 

miljøstasjon tilknyttet servicestasjonen for kildesortering for boligområdene i 

nærheten. Det er lagt opp til korttidsparkering ("Kiss & Ride"), lehus og 

sykkelparkering i nær tilknytning til ekspressbusstoppene på begge sider av E39.  

Løsningen for området med servicestasjon og parkering gir ryddighet i 

kjøremønstre slik at det er lite sannsynlig å kjøre feil. Løsningen har også 

hensiktsmessig soneinndeling slik at myke trafikanter og lokaltrafikk ikke blandes 

med trafikk til bensinstasjon og trafikkstasjon.  

Det er plass til tømmestasjon, sykkelutleie og oppstillingsareal for nyttekjøretøy 

med behov for mat/hvile ved bensinstasjonen. 

6.5.4 Bomstasjon 

Automatisk bomstasjon er foreslått plassert ved profil 725 på E39 og ved profil 490 

på rampe 41200, se tegning C102 og figur nedenfor. Ved en slik plassering 

kommer antennene 90 m etter brua, hvilket er ønskelig. Teknisk bygg for 

bomstasjonen er tenkt plassert mellom påkjøringsrampen og Mekjarvikveien med 

tilkomst fra lomme ved Mekjarvikveien. 
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Figur 45 Illustrasjonen viser plassering av elementer tilknyttet automatisk bomstasjon på 

østsiden av E39. 

6.5.5 Varmedetektering 

Det planlegges å etablere utstyr for varmedetektering på E39, i tilknytning til 

Rogfast-tunnelen. Dette vil registrere kjøretøy hvor det f.eks. er mistanke om 

bremsefeil eller varmgang i lagre, og sende informasjon om dette inn til den 

bemannede kontrollstasjonen slik at det her kan gjennomføres nærmere teknisk 

kontroll av kjøretøyene. Dette skjer da før kjøretøyene kjører inn i Rogfast- 

tunnelen. Målet er å redusere muligheten for brann i kjøretøy inne i tunnelen.  

Det planlegges et tungbilfelt med varmedetektering et sted mellom Finnestad og 

Harestad, men plassering er ikke endelig avklart. Dette blir sannsynligvis en del av 

reguleringsplan for E39 Smiene-Harestad. Konsekvenser for E39 Harestadkrysset 

kan evt. bli eget felt på avkjøringsrampen sørfra. 

6.5.6 Lagring av sprengstoff 

Innenfor rigg- og anleggsområdet tillates lagring av sprengstoff, selv om det er lite 

sannsynlig at dette blir aktuelt her. Mesteparten av sprengningsarbeider vil skje i 

tilknytning til Rogfast-tunnelen, og lagringsplass vil mest sannsynlig være i 

Mekjarvik. 

6.6 Landskap 

Det vises til vedlegg A1 for O-tegninger til teknisk detaljplan.  

Det er tekniske krav til veganlegget med tilhørende funksjoner som har vært 

styrende for utforming av reguleringsplanen. Landskapshensyn har spilt en mindre 
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vesentlig rolle på dette stadiet i prosessen. Det er imidlertid gjort landskapsmessige 

vurderinger som del av forprosjekt og utarbeidelse av teknisk detaljplan. 

Tunnelportalen legges lavt i terrenget slik at den ikke bryter horisontlinjen i 

eksisterende landskap. Portalen blir liggende i tosidig fjellskjæring inn mot 

tunnelen. Terrenget over portalen blir skrått hellende mot øst. Tunnelløsningen 

forutsetter 10 meter fjell mellom de to tunnelløpene slik at det blir et bredt påhugg. 

På grunn av avstand til eksisterende veganlegg er det lite rom for tilbakefylling 

over tunnelportalen.  

Gang- og sykkelvei legges med god avstand til ny E39. Ved rundkjøring øst for 

E39 og nordover i ny Mekjarvikveg etableres terreng-/støyvoll mellom veg og 

gang-/sykkelveg for avskjerming av myke trafikanter. Det skal primært benyttes 

voller for å redusere støy i prosjektet, og landskapsarkitekt har vært involvert i 

diskusjon rundt utforming av dette. 

 

 

Figur 46 Prinsippløsning med terreng-/støyvoll mellom Mekjarvikveien og gang- og sykkelveg. 

Endelig utforming av voll er ikke fastsatt. 

Det er foreslått en egen reguleringsbestemmelse om hvordan terrengbearbeiding og 

vegetasjonsbruk skal håndteres i videre detaljering av prosjektet.  Her vektlegges 

blant annet skånsomme terrenginngrep, behandling av skjæringer og fyllinger med 

stedstilpasset beplantning, og god tilpasning til eksisterende terreng.  
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Figur 47 Eksempel på veletablert revegetering med stedegne arter i kryssområde. (Kolsås fv. 

160). 

Det skal etableres vegetasjonsbelter som avskjerming mellom eksisterende 

bebyggelse og visuelt dominerende deler av veganlegget i kryssområdet, f.eks. ved 

kontrollstasjon, bensinstasjon, biloppstillingsplasser, teknisk område. 

 

Spredning av uønskede arter i området skal hindres, og det er stilt krav i 

reguleringsbestemmelsene om hvordan flytting av jord og bruk av stedegne masser 

skal skje. Matjord skal ikke benyttes til revegetering i skråninger mot motorvei 

pga. mulig distribusjon av ugress, men den skal tas vare på og benyttes til landbruk 

på arealer der dette er mulig. Matjord skal undersøkes mht. restriksjoner (mulig 

innhold av skadedyr) før jord flyttes til nye områder.  

6.7 Støyforhold 

Det er utført støyberegninger i henhold til gjeldende krav i 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-

1442/2012), se vedlegg A4. Støysonekartene finnes også i vedlegg A1. 

Beregningene er todelt, slik at støy fra vegtrafikk og helikopterlandingsplass er 

vurdert for seg.  

For støyberegningene er trafikktall fra KDP for E39 Smiene-Harestad benyttet. Det 

er utarbeidet støysonekart som viser situasjonen i 2040 for nytt vegsystem uten 

skjerming, og nytt vegsystem med skjerming. Støysonekartene viser utendørs 

støynivå ved henholdsvis 2 og 4 meter over terreng. 
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Figur 48 Støysonekart X105 for situasjon 2 meter over terreng med nytt kryss i 2040, uten 

støytiltak. 

Utbyggingen av Harestadkrysset medfører behov for følgende støyskjerming som 

er innarbeidet i plankart og bestemmelser: 

 Støyvoll mellom Mekjarvikveien og sykkelveg med fortau. Vollen vil 

avhengig av konstruksjon få en høyde på mellom 2 og 3 meter over 

senterlinje vei, og være ca. 550 meter lang. Bruk av gabioner i 

konstruksjonen vil kunne være gunstig både med tanke på estetikk og for å 

få vollen så høy som ønskelig. På deler av vollen reguleres i tillegg en ca. 

150 meter lang støyskjerm med høyde 2 meter for bedre skjerming av 

boliger øst for veganlegget.  

 Støyvoll i ca. 2 meters høyde videre sørover fra vollen langs 

Mekjarvikveien til brua hvor Torvmyrveien krysser ny E39. Fordi det er 

adkomst til busslomme må vollen åpnes to steder og følgelig få noe 

redusert virkning. I tillegg er det ganske smalt lengst sør slik at deler av 

vollen kanskje må erstattes med skjerm i dette området. 

 Støyvoll på vestsiden av E39 mot Torvmyrveien 29. Denne har høyde ca. 

3-4 meter over senterlinjen av påkjøringsrampen til E39 sørover. I tillegg 

er det foreslått støyskjerm på toppen av planlagt mur på sørsiden av ny 

planlagt g/s-veg. 

 Langsgående støyskjerm på sørsiden av Torvmyrveien 32, samt støyvoll 

muligens kombinert med skjerm på vest- og nordsiden av eiendommen. 

Både voll og skjerm bør ha høyde 3 meter over terreng.  
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Øvrige vurderinger av støyskjerming: 

Pga. plass er det vurdert støyskjerm i stedet for voll på nordsiden av og langs 

Torvmyrveien, øst for E39. En slik skjerm vil gi noe støyreduserende virkning på 

ca. 18 boliger, men vil ikke være sammenhengende tett pga. frisiktlinjer og 

innkjøringer til eiendommene langs Torvmyrveien. Kost-nytteverdien av en slik 

skjerm er vurdert til ikke å være god nok, og følgelig anbefales lokale tiltak for 

eiendommene. Ved evt. flytting av innkjøring til eiendommene vil langsgående 

støyskjerm kunne vurderes som aktuelt tiltak. 

Det er vurdert støyskjerming på toppen av skjæring mot tunnelåpningen vest for 

E39, men funnet noe utfordrende pga. stigende terreng mot støyfølsomme bygg. 

Vollen/skjermen måtte bli svært høy, og følgelig anbefales lokale tiltak for 5-6 

støyfølsomme bygg som ligger over grenseverdien for gul støy støysone i dette 

området. 

Løsning med skjerm på bru ved Torvmyrveien vil ikke gi ønsket virkning for 

nærliggende bolig (Torvmyrveien 32). Skjerming direkte rundt bolig vil være 

anbefalt løsning.  

Absorbenter i tunnel kan vurderes for å redusere lydnivå med inntil 1 dB for 

enkelte boliger nær tunnelåpningen, inkludert boliger i Skiftesvikveien. 

 

For friområder er det ikke beregnet lydnivå fra Harestadkrysset over Lden 50 dB 

som er anbefalt grenseverdi, og støytiltak foreslås derfor ikke for disse områdene. 

Beregninger gjort av støy fra helikoptertrafikk viser at lydnivået er beregnet til å 

ligge opptil L5AS 92 dB ved bolighus for hver bevegelse med innflyging/utflyging i 

vilkårlig angitt retning. Helikopter vil lande og ta av kun i forbindelse med 

beredskap. Dette vil skje svært sjelden, og fører ikke til behov for skjermingstiltak. 

6.8 Universell utforming 

Universell utforming er ivaretatt for alle gang-/sykkelveger og sykkelveger med 

fortau. Stigningsforhold er i tråd med krav i Statens vegvesens håndbok V129 (tidl. 

Hb 278): Universell utforming av veger og gater. 

6.9 Overvann 

Det vises til tegning GH101 og GH102 som del av teknisk detaljplan (vedlegg A1), 

samt notat om flom (vedlegg A10).  

Ved Harestadkrysset avskjærer prosjektert E39 et nedbørsfelt med avrenning mot 

sjøen. I tillegg blir i dag overvann fra nedbørsfelt nærmere sentrum ført mot sjøen i 

lukket kanal (OV 1000) gjennom E39 sør for Torvmyrveien.  

Nord for Torvmyrveien blir ny E39 liggende lavere enn terrenget på hver side av 

vegen. Dette medfører at overvannet må føres gjennom/under E39 med 

dykkerledning.  
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Sør for Torvmyrveien er det et tilsvarende lavpunkt der Mekjarvikveien i dag 

krysser over en Ø1000mm overvannsledning i fylling. Her vil det forsøkes 

omlegging for å gravitere spill- og overvann gjennom ny E39. 

Ved ekstremsituasjon med flom samtidig med blokkert/innsnevret 

overvannsledning(er), vil flomvann kunne havne i vegskjæringen med fall 

mot tunnel. Tiltak for å hindre at flomvann når ny E39 kan være avskjærende voll 

langs skjæringstopp, samt å sikre flomveg ved eksempelvis nødoverløp mot 

«reserverør», eller lukket flomvegsystem (rør) til overvannsledning sør for 

Torvmyrveien. Aktuelle løsninger vurderes ved detaljprosjektering. 

Avrenning fra vegarealet er foreslått ført til vått rensebasseng beliggende i felt 

o_VT1. Etter rensing blir vannet ført til Harestadvika med utslipp utenfor molo. 

Nedbørsfelt som ledes til basseng er ca. 4-5 ha. Nødvendig bassengvolum er 

foreløpig beregnet til ca. 900-1000 m³. Eksempelvis ca. 15-20 x 60 m (dybde 1,5 

m, sideskråning 1:3). Overvannet fra vegarealet blir samlet ved tunnelportal og 

pumpet til basseng. 

 

Forutsetninger for håndtering av overvann i prosjektet: 

› Avskjærende voll med evt. drensledning for å lede overvann fra areal 

oppstrøms kryssområde til fordrøyning og om mulig infiltrasjon før 

gjennomføring i dykkerledning til østsiden.  

› Lokal fordrøyning internt i kryssområdet vurderes ved detaljprosjektering.  

› Kapasitet for eksisterende kommunale overvannsledninger er bestemmende 

for hvor man fører overvann som i dag har naturlig avrenning mot sørøst. 

I plankartet er det satt av plass til nødvendige tiltak for overvannshåndtering i areal 

for annen veggrunn- grøntareal. Areal hvor det kan bli situasjoner med 

"oppstuving" av overvann i ekstremperioder er avsatt som hensynssone, men vil 

ikke erverves av Statens vegvesen. Bestemmelsene som knyttes til disse områdene 

går ut på å sikre at arealene ikke tas i bruk/endres på en måte som reduserer 

flomkapasiteten. Området kan ikke endres/arronderes med hensyn til høyde og 

helning med mindre endringen er avklart og godkjent av Statens vegvesen. Det 

sikres også tilgang for mannskap til å komme inn og rydde opp i etterkant av en 

evt. flom. Dersom dagens arealbruk endres i områdene, skal det påhvile 

tiltakshaver å sikre at flomvernet opprettholdes. 
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7 Virkninger av planforslaget  

7.1 Forhold til overordnede planer 

7.1.1 Nasjonal transportplan (NTP) 2014 – 2023 

Utbyggingen av E39 Harestadkrysset er en del av de prosjektene som det er satt av 

midler til i nasjonal transportplan. Utbyggingen er i tråd med regjeringens mål om 

et effektivt, tilgjengelig, sikkert og miljøvennlig transportsystem som dekker 

samfunnet sine behov for transport og fremmer regional utvikling. Selv om 

hovedformålet med utbyggingen er tilrettelegging for økt biltrafikk, bidrar den 

også til økt bruk av kollektivtransport, gåing og sykling gjennom etablering av 

holdeplasser, parkeringsplasser knyttet til disse og et forbedret g/s-vegnett. 

7.1.2 Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging (1993) 

Planforslaget er i henhold til rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging ved å tilrettelegge for videreutvikling av eksisterende 

infrastruktur, samt tilrettelegging for miljøvennlig transport i form av kollektiv, 

sykkel og gange. 

7.1.3 Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 

interesser i planleggingen (1989) 

Planforslaget er i henhold til rikspolitiske retningslinjer for barn og unges 

interesser ved at det gjennom planforslaget legges til rette for gode og trygge 

ferdselsårer for barn og unge i form av gang- og sykkelveger. Planforslaget vil ikke 

medføre vesentlige negative konsekvenser for barn og unges interesser. 

7.1.4 Regionalplan for Jæren 2013-2040  

Området som i planen er markert som kjerneområde for landbruk blir i liten grad 

permanent berørt av utbyggingen. Ca. 12,4 daa av det som er registrert som dyrka 

mark (jfr. Skog og landskap) blir midlertidig berørt, mens ca. 3,7 daa blir 

permanent beslaglagt. Tiltaket gir imidlertid negative konsekvenser for en del 

annet jordbruksareal innenfor reguleringsplanområdet, se kap. 7.7. Traséen for E39 

er i regionalplanen markert som høyverdig kollektivtransport og bussakse, og 

utbyggingen av Harestadkrysset vil være i tråd med dette. Prosjektet som 

planlegges forventes å bidra til en forbedring av kommunikasjonsmuligheter, noe 

som igjen vil kunne føre til økt bosetting, sysselsetting og verdiskapning. 

Utbyggingen medfører en del negative konsekvenser i form av inngrep i 

kulturverdier, men man har også gjennom nye undersøkelser avdekket viktige 

kulturverdier som ivaretas i planutarbeidelsen.  
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7.1.5 Fylkesdelplan for E39 Kyststamvegen - 

Boknafjordkryssingen 

Reguleringsplanen for Harestadkrysset omfatter tilkoblingsområdet for Rogfast-

tunnelen i Randaberg. Den bygger således opp under og er en nødvendig 

fortsettelse av tiltakene det legges til rette for i Fylkesdelplan for E 39 

Kyststamvegen – Boknafjordkryssingen. 

7.1.6 Kommuneplan for Randaberg 2009-2022 

Samfunnsdel 

Av temaer i samfunnsdelen er det særlig forholdene for befolkningen, inkl. barn og 

unge, samt bomiljø som berøres. En del bebyggelse vil få endret støybelastning 

eller vil måtte innløses som følge av vegutbyggingen. For befolkningen som helhet 

kan vegutbyggingen være positiv, med tanke på bedring av transportmuligheter og 

tryggere forhold for gående og syklende.  

Arealdel 

Kommuneplankartet angir tunnelåpningen ved Harestad noe lenger nord enn det 

reguleringsplanen viser, men dette er bare en skissemessig plassering som er ment 

å avgjøres endelig i senere faser.  

Nedenfor gis en oversikt over hvordan temaene som er vektlagt i tekstdelen til 

kommuneplanens arealdel påvirkes av planen: 

› Grønnstruktur – Planen gir ikke negative konsekvenser for områder med 

opprinnelige naturtyper. Det kan diskuteres hvorvidt utbygging til 4-felts vei 

er et skritt på veien mot å bli en miljø- og energivennlig kommune, men 

Rogfast må vurderes som et nasjonalt og regionalt initiert infrastrukturtiltak. 

› Næring – Vegutbyggingen kan være et ledd i å gjøre kommunen attraktiv for 

ny og etablert næringsvirksomhet. Bortsett fra at planen beslaglegger en del 

jordbruksareal, er det ikke noe som tilsier at kommunens landbruksprofil 

påvirkes negativt.  

› Boligbygging – Planforslaget får lite å si for boligbygging i området. De 

områdene som merkes som boligformål i planen er kun områder med 

eksisterende boliger.   

› Samferdsel – Utbyggingen vil være i tråd med kommuneplanens mål om å 

legge til rette for et vegnett som ivaretar trafikkavvikling på en sikker og 

effektiv måte. Utbyggingen vil også sørge for et sammenhengende gang- og 

sykkelvegnett som er trafikksikkert og som sikrer framkommelighet. Det 

legges til rette for satsing på miljøvennlig og konkurransedyktig 

kollektivtransport. 

7.1.7 Kommunedelplan for E39 Rogfast 

Planforslaget er i tråd med føringer i kommunedelplanen. 
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7.1.8 Kommunedelplan for E39, Smiene - Harestad 

Planforslaget er i tråd med føringer fra kommunedelplanen. Planområdet omfatter 

et noe større areal enn kommunedelplanen. 

7.1.9 Plan for klima og energi (2012)  

Planforslaget er i tråd med målene som er satt for klima og energi, ved at det 

tilrettelegges for kollektivtransport, gående og syklende i prosjektet.  

 

Når det gjelder klimatilpassing er det særlig dette med overvannshåndtering og 

ROS-analyse som er relevant for planen ved Harestadkrysset. Dette er ivaretatt i 

planforslaget. 

7.1.10 Handlingsplan mot støy (2013) 

Det er utført egne støyberegninger knyttet til planarbeidet, i henhold til T-

1442/2012 "Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging", se 

planbeskrivelsens pkt. 6.7 og 7.14. 

7.1.11 Gjeldende reguleringsplaner innenfor planområdet 

Innenfor planområdet vil gjeldende planer oppheves der disse overlapper med ny 

plan for Harestadkrysset. Dette gjelder deler av følgende planer: 

› Planid 2008003 Reguleringsplan for Nytt kryss mellom E39 og FV 478  

› Planid 1979002 Reguleringsplan for traséutbedring for del av Torvmyrveien  

› Planid 1985001 Reguleringsplan for sentralidrettsanlegg og naturpark  

› Planid 2003004 Reguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv 481, 

Harestadveien  

› Planid 2009003 Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs 

Mekjarvikveien  

› Planid 1977003 Reguleringsplan for Grødem 4, B  

› Planid 1985002 Reguleringsplan for utvidelse av industri- og havneområde i 

Harestadvika  
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Figur 49 Illustrasjonen viser gjeldende og igangsatte reguleringsplaner som overlapper med 

planområdet. 

Planen for Skiftesvik boligområde overlapper med planområdet for 

Harestadkrysset, men de deler av planen som ikke berøres av tiltaket legges inn 

som hensynssone hvor gjeldende reguleringsplan fortsatt skal gjelde.  

I overlappende områder mot ny områdereguleringsplan for Randaberg sentrum, 

Sentrum øst (plan-id 2011004) er det veglinjer for Harestadkrysset som blir 

førende, men formål og bestemmelser fra sentrumsplanen tas inn der det er mulig, 

slik at det blir størst mulig samsvar mellom formålene i de to planene.  
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7.2 Landskap 

I KDP for E39 Smiene - Harestad er det konkludert med at tiltaket vil få middels til 

store konsekvenser for landskapsbildet i området ved Harestad. Tiltaket 

reguleringsplanen legger til rette for vil være et stort inngrep i landbrukslandskapet 

og blir dominerende i landskapsbildet. Det blir mange tekniske elementer, og mye 

asfaltarealer.  Kolle/høydedrag i nordvest vil dempe den visuelle virkningen ved at 

den blir liggende som bakgrunn for krysset, sett fra sørøst. Randabergfjellet vil 

beholde sin posisjon som viktig høydedrag og referansepunkt i landskapet. 

Landskapsrommets utstrekning med visuell kontakt mellom kulturlandskapsrom og 

Byfjorden søkes bevart ved å legge tunnelpåhugg lavt i terreng med slake 

sideskråninger. Dette reduserer visuell og støymessig påvirkning på omgivelsene. 

Det vil bli relativt store skjæringer (evt. murer) langs veien i forskjæringen ned mot 

tunnelportalen. Anleggene rundt selve veien vil synes godt, med ulike områder for 

parkering/oppstillingsplass for tunge kjøretøy, servicefunksjoner og tekniske 

områder. I videre detaljfase vil det være viktig å prioritere bruk av vegetasjon som 

skjerming mellom ulike funksjonssoner i anlegget, og spesielt mellom anlegget og 

eksisterende bebyggelse.  

Støyvoll langs Mekjarvikveien vil gi noe visuell skjerming mot boligområder i øst. 

Boligområdene ligger også i hellende terreng mot sjøen, og dette gjør påvirkningen 

fra veganlegget mindre. 

Området Harestad - Varden som er beskrevet i KDP, ligger i tiltakets ytterkant og 

blir i liten grad berørt av utbyggingen. 

7.3 Bebyggelse 

Innenfor varslet planområde, som er basert på vedtatt kommunedelplan for E39 

Smiene - Harestad, samt godkjent reguleringsplan for E39 Rogfast, har det ikke 

vært mulig å finne løsninger som ikke medfører innløsing av boliger. Det går også 

med en del arealer til tekniske anlegg og bygg, beredskap og kontrollstasjon knyttet 

til Rogfast-tunnelen. Selv om det ikke settes av arealer til hvileplass for 

tungtransportkjøretøy, er det i samråd med kommunen funnet hensiktsmessig å 

legge inn areal for servicestasjon i «trekantarealet», da det er langt til neste 

bensinstasjon på denne strekningen av E39. 

Kryssområdet er avgrenset av Torvmyrveien i sør pga. langsiktig grense for 

landbruk og Rogfasttunnelen i nord. Derfor benyttes det minimumsløsninger for 

krysset på Harestad, i forhold til standardkrav for geometri, lengder på ramper fra 

E39 til lokalvegsystemet mm. Innenfor disse rammer har det ikke vært mulig å 

finne løsninger for å bevare all bebyggelse innenfor planområdet.  

Nedenfor følger en liste over adresser hvor bygg kommer i konflikt med 

vegtiltaket. Dette gjelder: 
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› Grødemvegen 125 (gnr. 48/ bnr. 155) 

› Grødemvegen 129 (gnr. 48/ bnr. 10) 

› Harestadveien 41 (gnr. 49/ bnr. 12) 

› Torvmyrveien 30 og 30A (gnr. 49/ bnr .47) 

› Låven til Torvmyrveien 29 (gnr. 48/ bnr. 28) 

› Et lite bygg på eiendom 48/148 

› To uthus i tilknytning til Skiftesvikveien 58 (gnr. 49/ bnr. 568) 

Støyutsatt bebyggelse vil få tilstrekkelig skjerming, slik at det ikke blir behov for 

innløsing på grunn av dette. 

SEFRAK-registrert gårdstun på østsiden av E39 (gnr./bnr. 48/10) og nytt bolighus 

på gnr./bnr. 48/155 vil måtte innløses. Det er vurdert mulige løsninger for å kunne 

beholde det nye bolighuset, men konsekvensene av dette for tekniske løsninger vil 

være uheldige. Det er derfor konkludert med at hele gårdstunet må innløses. 

Gårdstunet på gnr./bnr. 49/47 er heller ikke mulig å bevare. Dette ligger delvis 

innenfor ny veg fra E39 mot Randaberg sentrum, og det er behov for å anlegge en 

kontrollstasjon for kontroll av tunge kjøretøy før Rogfast-tunnelen i dette området 

(felt o_VT2 på plankartet). Kontrollstasjonen er lokalisert rett nord for ny adkomst 

til Randaberg sentrum fra E39, da det ikke er plass til å lokalisere dette anlegget 

innenfor trekantarealet eller på østsiden av E39.  

 

Figur 50 Figuren viser utsnitt av plankartet med markering av to gårdstun (stiplete linjer) som 

blir innløst på gnr./bnr. 48/10, 48/155 og 49/47. 

Skiftesvikveien 58 (gnr. 49/ bnr. 568) får mindre trafikkbelastning etter utbygging 

enn tidligere, da E39 flyttes lenger unna og senkes ned i terrenget. Det etableres 

også støyvoll mellom Mekjarvikveien og sykkelveg med fortau, og ved 

Skiftesvikveien 58 blir det ytterligere skjerming med støyskjerm oppå vollen. 

Etablering av sykkelveg med fortau medfører imidlertid vesentlige inngrep på 

eiendommen, men det etableres støttemur for å redusere dette. Sol- og 

skyggeforhold i hagen vil kunne bli påvirket som følge av støttemur og støytiltak, 

men siden dette kommer såpass langt unna boligen, antas det å ikke bli problem 

med skygge i hagen sommerstid. Eiendommen vil fortsatt ha en romslig uteplass på 

solsiden. I tillegg til terrassen ved huset blir det hageareal som er 15 m på det 

lengste, og mellom 4-19 m bredt.  
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7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

De verneverdige bygningene/miljøene, samt steinmurer og andre elementer i 

området som kan være verneverdige, er tatt hensyn til så langt det har vært mulig i 

planarbeidet.  

Tunområdet på Grødem gnr. 48 bnr. 10 (KM-5 i KU): 

Planforslaget innebærer en omfattende kryssløsning i området. Tunområdet på 

Grødem (KM5-Grødem) med de tre SEFRAK- registrerte bygningene fra siste del 

av 1800-tallet og tidlig 1900-tall blir direkte berørt. Restene av geilen inn mot tunet 

og steingjerder blir også direkte berørt. I KDP for E39 Smiene – Harestad vurderes 

konsekvensen å være middels negativ for dette området. 

Rogaland fylkeskommune forutsatte i sin uttalelse til KDP at det i reguleringsfasen 

ville bli vurdert avbøtende tiltak, så som flytting av deler av dette tunet. I uttalelsen 

til varsel om oppstart gjentas det at flytting av uthus og våningshus må vurderes 

som et avbøtende tiltak.  

Statens vegvesen vil derfor forsøke å finne løsninger der man kan flytte ett eller to 

av de minste byggene på dette SEFRAK-B tunet til en annen lokalitet. Av hensyn 

til framtidig potensiell arealbruk (boligutbygging tett inntil kollektivknutepunkt) 

med krav til utnyttelse lar det seg ikke gjøre å flytte byggene til en annen plass på 

eksisterende bruk (gnr. 48 bnr.10). Det forutsettes at flytting til en annen lokalitet 

kan la seg gjøre praktisk, juridisk og innenfor en rimelig økonomisk ramme.  

Hvis det viser seg for vanskelig å flytte byggene, og det besluttes å rive dem, skal 

de dokumenteres først. De bør også dokumenteres før en evt. flytting for å kunne 

påvise en evt. ødeleggelse/skade ved flyttingen.  

Verneverdig driftsbygning i Torvmyrveien 29: 

Av trafikksikkerhetsmessige årsaker vurderes det som nødvendig å etablere 

planskilt gang- og sykkelforbindelse fra holdeplass for ekspressbuss til sørsiden av 

Torvmyrveien. Driftsbygningen i Torvmyrveien kommer i konflikt med foreslått 

løsning, og forutsettes derfor revet i planen.  

I videre prosjekteringsfase vil man se nærmere på fremføring av gang-/ 

sykkelveien for å se om det finnes alternative løsninger som muliggjør bevaring av 

driftsbygningen. Driftsbygningen må uansett dokumenteres før evt. rivning. 

Bebyggelsen på gnr. 49 bnr. 47: 

Rogaland fylkeskommune vurderer deler av bebyggelsen på Gnr. 49 bnr. 47 som 

mulig verneverdige. Hvis det blir fastslått at dette er tilfellet, og presisert hvilke 

deler av bebyggelsen dette gjelder, må disse delene dokumenteres før rivning. 

Automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet: 

De nylig påviste automatisk fredete kulturminnene ID177645 og ID177662 er i 

konflikt med tiltaket. 

ID177662 ligger perifert i planområdet, men kan likevel komme i konflikt med 

tiltaket fordi det kan være behov for dette området til massedeponi. Deler av 
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arealene innenfor ID177662 - nærmest Torvmyrveien – er dessuten nødvendige i 

forbindelse med tilpasning av Torvmyrveien og gang- og sykkelvegen mellom 

eksisterende anlegg og nytt anlegg. På denne bakgrunnen vurderes det ikke som 

aktuelt å ta området ut av planen.  

Ca. 80 % av ID177645 ligger i direkte konflikt med planlagt vegtiltak. Resten av 

kulturminnet ligger i planlagt anleggs-/riggområde. For dette kulturminnet er det 

svært få muligheter til justeringer eller andre avbøtende tiltak da forløpet på 

Rogfast-tunnelen er bestemt i tidligere vedtatt reguleringsplan. Det vil være 

spesielt stort behov for anleggs- og riggplass rundt tunnelinnslaget da innslaget 

legges dypt i terrenget, noe som medfører store skråningsutslag. Videre skal det 

bygges en betongportal utenfor fjellpåhugget, og det må være plass for å komme til 

med utstyr for å fundamentere og bygge denne portalen.  

Riggområdene som er foreslått i planen må generelt betraktes som et 

minimumsbehov. Det er store mengder trafikk som skal gå på eksisterende 

veganlegg mens det nye anlegget bygges. En stor del av områdene som er avsatt til 

rigg- og massedeponi vil derfor måtte benyttes til midlertidig trafikkomlegging. 

Derfor er det sannsynlig at det er de ytre delene av planområdet som vil bli brukt til 

rigg- og lagerplass.  

Planen fremmes derfor som søknad om dispensasjon fra Lov om kulturminner for 

både ID177662 og ID177645. Planbestemmelsene og plankartet må endelig 

utarbeides i tråd med Riksantikvarens svar på dispensasjonssøknaden. 

KM6 – Harestad: 

Tiltaket berører ikke direkte kulturmiljøet KM6- Harestad, men vil forsterke 

barrierevirkningen av infrastruktur i kulturlandskapet. Også for dette området blir 

det middels negativ konsekvens av tiltaket, jfr. KDP for E39 Smiene – Harestad. 

Med hensyn til avbøtende tiltak vil mye av det som gjøres for å ivareta 

landskapshensyn også være positivt for kulturminner/-miljø. Det vil være viktig å 

hensynta nærhet til kulturminner i anleggsfasen, slik at man unngår skader. Dette 

skal nevnes i YM-plan og konkurransegrunnlag, og det vil arrangeres 

oppfølgingsmøter med entreprenør både om dette temaet og om landskapstemaet. 

7.5 Forhold til naturmangfold 

Det vises til notat om naturmangfold, vedlegg A2.  

 

Utvidelse av krysset mellom Harestadveien og E39 innebærer arealbeslag av dyrka 

og tidligere dyrka mark. Planen vil trolig ikke gi vesentlig påvirkning på 

naturforekomster med høy verdi. Ny E39 vil være en barriere for trekk mellom 

leveområdene for rådyr på vest- og østsida av vegen.  Når vegen utbedres og blir 

bredere kan forekomst av påkjørsler øke dersom det ikke settes i verk tiltak – dette 

gjelder spesielt en strekning sør for planavgrensningen for Harestadkrysset. 

Det er lite trolig at tiltaket vil ha vesentlig påvirkning på tyrkerdue, stær og 

lappfiskand mht. forekomst i, eller bruk av planområdet. 
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Fordi utbredelsen av fremmede arter endres raskt må kunnskap om utbredelse av 

slike arter i svært høy og høy risikokategori oppdateres ved feltregistreringer 

umiddelbart før anleggsarbeider starter. Viktigste sannsynlige påvirkning vil være 

økt fare for spredning av fremmede arter ved flytting av jord, masser og 

maskiner/utstyr i anleggsfase. Det er anbefalt et sett med generelle forholdsregler 

som vil redusere risiko for spredning av mange svartelistede plantearter. En 

oppsummering av disse er gitt nedenfor: 

 Vegetasjonshåndtering: Avtaking av vegetasjonsdekket må gjøres slik at 

svartelistede og innovasive arter ikke spres til andre området.  

 Massehåndtering: Unngå flytting av jord fra ett område til et annet. Enten 

må jord legges tilbake, eller lagres i deponi.  

 Innkjøp av planter: Kun planter produsert på lokal /norsk planteskole skal 

benyttes i anlegget. 

 Kontakt med Mattilsynet lokalt med hensyn til eventuelle 

planteskadegjørere.  

 

Tiltakene ovenfor inngår i bestemmelser til planen, og tiltakene inngår i oversikt 

over tema som skal med i plan for ytre miljø (YM-plan). 

 

Om føre-var prinsippet i naturmangfoldlovens § 9 

Dette prinsippet henger nært sammen med kunnskapsgrunnlaget (pkt. 5.6). Er 

kunnskapsgrunnlaget svakt, skal føre-var prinsippet tillegges større vekt. I dette 

tilfellet kan kunnskapsgrunnlaget for en stor del vurderes som tilstrekkelig for å 

vurdere vesentlige effekter av tiltaket sett i lys av den samlede belastningen på 

naturmangfoldet. Føre-var prinsippet kan derfor tillegges mindre vekt – med et 

viktig unntak for kunnskapsgrunnlaget om temaet introduserte arter. For utbygging 

av Harestadkrysset er følgende forhold særlig viktige: 

› Risiko for skade på naturmangfoldet er identifisert, først og fremst i form av 

videre spredning av fremmede arter.  

› Kunnskapen om spredning av fremmede arter er fremdeles mangelfull. Føre-

var prinsippet tilsier følgelig at tiltak mot spredning av fremmede arter skal 

prioriteres høyt. Kunnskap om utbredelse er "ferskvare" må oppdateres før 

anleggsarbeidet starter. 

› Det må vises aktsomhet ved flytting av jord, siden man står i fare for å spre 

planteskadegjørere. Mattilsynet lokalt må kontaktes for anvisninger om 

hvordan disse hensyn skal håndteres. Dersom planteskadegjørere ikke er 

kartlagt på berørte jordareal må det tas jord- eller planteprøver for å fastslå 

status for planteskadegjørere før flytting av jord kan skje. 

Om samlet belastning på naturmangfoldet, § 10 

Dagens påvirkning på naturmangfoldet er stor. De viktigste påvirkningskildene er 

arealbeslag/bebyggelse og infrastruktur, ferdsel og landbruk, samt påvirkning fra 

fremmede arter. Naturmangfoldet i både planområdet og influensområdet er sterkt 

kultivert. Planforslaget vil forsterke urbaniseringen. Det viktigste tema for 
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naturmangfoldet i dette prosjektet vil være å hindre videre spredning av fremmede 

arter. 

 

Om kostnadene ved miljøforringelse, § 11 

I henhold til Naturmangfoldloven er det tiltakshaveren som skal dekke kostnadene 

ved å hindre eller begrense skadene på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom 

dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

Statens Vegvesen som tiltakshaver må implementere forslag til avbøtende tiltak i 

den videre prosessen.  Tiltakene er beskrevet under pkt. 7.5 i planbeskrivelsen. 

Om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder, § 12   

Det foreslås kompenserende tiltak som vil redusere risiko for skade på 

naturmangfoldet som følge av utbyggingen på Harestad. Kompenserende tiltak er 

aktuelle både som midlertidige tiltak i anleggsfasen og som permanente tiltak. Det 

viktigste tiltaket er å hindre spredning av uønskede introduserte organismer under 

anleggsarbeidet.  

7.6 Rekreasjonsinteresser 

Ingen friluftsinteresser anses å bli direkte berørt av tiltaket ved Harestadkrysset. 

Lengst vest i planområdet vil ny prosjektert del av Torvmyrveien stikke litt inn i 

grøntområdet i vest som er statlig sikret friluftsområde. Det er imidlertid kun selve 

vegen og g/s-vegen med nødvendig areal som vil komme inn i dette området, slik 

at konsekvensen for grøntområdet blir marginal. 

Det er gjort støyberegninger som viser påvirkning fra Harestadkrysset på 

friområdene i nærheten, med lydnivå opptil Lden 50 dB. Dette er under anbefalt 

grenseverdi, og støytiltak foreslås derfor ikke for disse områdene.  

7.7 Landbruk 

Det er laget en oversikt over konsekvenser for jordbruksareal, se vedlegg A12.  

I KDP for E39 Smiene- Harestad vurderes konsekvensene å bli størst på Kjelvå (se 

figur 18), med stor negativ konsekvens. Dette stemmer fortsatt. Det blir størst 

inngrep på vestsiden av dagens E39.  

En del bruk blir mindre drivverdige som følge av at dyrkingsarealer reduseres. 

Nedenfor gis en oversikt over jordbruksareal som beslaglegges midlertidig og 

permanent i de fire kvadrantene rundt kryssområdet. Det er også sett på hvor stort 

areal som kan omdisponeres fra dagens arealbruk til jordbruksareal. Oversikten 

inngår i vedlegg A12, og er basert på Norsk institutt for skog og landskaps 

markslagskart sett i sammenheng med tegninger for grunnerverv i prosjektet. 
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Tabell 4 Arealoversikt for beslag dyrka og dyrkbar mark, permanent og midlertidig. 

 

I kjerneområde for landbruk (kvadrant 1, jfr. Regionalplan for Jæren) blir ca. 12,4 

daa av det som er registrert som dyrka mark (jfr. Skog og landskap) midlertidig 

berørt, mens ca. 3,7 daa blir permanent beslaglagt. I kjerneområde for landbruk vil 

ca. 450 m² kunne omgjøres til jordbruksareal etter utbygging av veganlegget. 

Av reguleringsbestemmelsene om anleggs- og riggområder fremgår at ved 

gjennomføring av prosjektet og etablering av nytt terreng bør planeringen vurderes 

med tanke på driftsmuligheter for landbruk når det gjelder arrondering, bratthet og 

drenering. Det skal tilstrebes helning 1:8 i størst mulig grad, for å muliggjøre 

maskinell drift. Dette er særlig aktuelt i området sør for Torvmyrveien og øst for 

E39. Innenfor LNF-områder skal all matjord på eksisterende landbruksareal tas av 

og lagres i egne ranker. Ved tilbakeføring skal tykkelsen på matjordlaget være den 

samme som i dagens situasjon. Gjennom bestemmelsene sikres også at overskudd 

av matjord skal komme til anvendelse for jordbruksproduksjon andre steder. 

Utover tap av dyrka mark får noen bruk også andre driftsmessige endringer ved 

gjennomføring av reguleringsplanen. En forenklet oversikt gis nedenfor: 

 På nordvestsiden av Torvmyrveien vil eksisterende atkomstvei inn ved 

Speiderhuset stenges og erstattes med ny vei over 49/2. Dette fører til at 
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arealer på 49/2 blir delt opp, og atkomst mellom teigene på øst og 

vestsiden av Torvmyrveien blir mer tungvint enn i dagens situasjon. 

 

            Figur 51 Atkomstforhold ved gnr./bnr. 49/2 som følge av planforslaget (utsnitt av 

      plankartet for Harestadkrysset). 

 For gnr./bnr. 49/12 vil det kun bli små arealer igjen etter at grunnerverv er 

foretatt, og flere av gårdens bygninger vil bli innløst. 

 For gnr./bnr. 48/6 vil ny atkomstvei beslaglegge mer jordbruksareal enn 

eksisterende atkomster gjør, uten at man får omdisponert areal for 

atkomstene til nytt jordbruksareal. 

 Ved gnr./bnr. 48/68 vil flytting av atkomstvei medføre mulig 

omdisponering av den gamle atkomstveien til jordbruksareal. Ny atkomst 

vil beslaglegge mindre jordbruksareal. 

 For gnr./bnr. 48/984 vil eksisterende rampe fra E39 kunne omdisponeres til 

jordbruksformål. Det vil være naturlig at dette arealet overføres til gnr./bnr. 

48/20, og man vil dermed få bedre sammenheng mellom teigene på denne 

eiendommen. 
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Figur 52 Omdisponering av areal fra dagens rampe til jordbruk (utsnitt av plankart 

for Harestadkrysset). 

 Ved gnr./bnr. 48/28 vil det etableres støyvoll langs vestsiden av E39. 

Arealene på innsiden av vollen utformes imidlertid med skråning 1:8, slik 

at maskinell drift vil være mulig. 

 Ved gnr./bnr. 49/16 vil det etableres ny atkomst over 49/2 slik at man vil 

kunne opparbeide tidligere atkomstvei som jordbruksareal. 

Vegareal som gjøres om til jordbruksareal skal ha god jordbruksmessig kvalitet, 

der blant annet god drenering er viktig.  

I KDP for E39 Smiene-Harestad vurderes omfanget av vegtiltaket totalt sett å være 

begrenset slik at nedbyggingen av dyrka mark vil gi middels negativ konsekvens 

for området i KDP under ett. 
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7.8 Trafikkforhold 

Trafikktall er prognosert til år 2040. Det knyttes en del usikkerhet til trafikktallene 

for fremtidig situasjon da ulike rapporter opererer med ulike tall. Valgte trafikktall 

i bl.a. støyberegninger er basert på tall i KDP. 

Veg 

Fremtidig situasjon år 

2040 dagens kryss E39 

ÅDT / hastighet / % 

andel tunge kjøretøy 

Fremtidig situasjon år 

2040 nytt kryss E39 

ÅDT / hastighet / % 

andel tunge kjøretøy 

E39 nord for kryss 14550 / 70 / 13 % 18000 / 100 / 12 % 

E39 sør for kryss 16050 / 70 / 13 % 23000 / 100 / 12 % 

Rampe E39 påkjøring 

nordover 
1900 / 60 / 8 % 2000 / 60 / 8 % 

Rampe E39 påkjøring sørover 
2700 / 60 / 8 % 3500 / 60 / 8 % 

Rampe E39 avkjøring fra 

nord 
2000 / 60 / 8 % 2000 / 60 / 8 % 

Rampe E39 avkjøring fra sør 
2700 / 60 / 8 % 3500 / 60 / 8 % 

Torvmyrveien vest for 

dagens rundkjøring 
4000 / 60 / 8 % 0 / 0 / 0 % 

Torvmyrveien øst for dagens 

rundkjøring 
6100 / 50 / 8 % 0 / 0 / 0 % 

Torvmyrveien sørvest for ny 

rundkjøring 
0 / 0 / 0 % 3000 / 50 / 8 % 

Torvmyrveien øst for ny 

rundkjøring 
0 / 0 / 0 % 3700 / 50 / 8 % 

Mekjarvikveien (gamle E39) 
0 / 0 / 0 % 12000 / 60 / 8 % 

Ny atkomstveg, nordvest for 

ny rundkjøring 
0 / 0 / 0 % 100 / 60 / 8 % 

Dagens rundkjøring 
7350 / 40 / 8 % 0 / 0 / 0 % 

Tabell 5 Trafikktall for E39 Rogfast, kryssløsning Harestad år 2040. 
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Figur 53 Trafikktall ÅDT for fremtidig situasjon (2040). (Kilde: KDP E39 Smiene-Harestad) 

Vegsystemet 

Ny E39 med midtrabatt/midtrekkverk og 4 felt erstatter en 2-feltsveg med møtende 

trafikk uten midtrekkverk. Dette fører til en vesentlig forbedring av 

trafikksikkerhet. Rampekrysset med tilhørende rundkjøringer gjør at man får mer 

flyt i trafikken og færre kryssinger. Nytt vegkryss skiller lokaltrafikken mer fra 

gjennomfartstrafikken, og vil på den måten skape bedre flyt for all biltrafikk. 

Tiltaket medfører generell økning av standarden på vegene, med bredere skuldre og 

dimensjonering etter nye standarder. Dette gir slakere geometri og mer 

oversiktlighet.  

Trafikkmengdene på E39 inn mot Stavanger er så store at det selv etter utbygging 

av planlagt vegnett, må påregnes kapasitetsproblemer og kø i rushtidene. 
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Avkjørsler 

Det er gjort en løpende vurdering av avkjørselsforhold for eiendommer i prosessen. 

Målet har vært å sikre alle eiendommer atkomst, og dette er ivaretatt i 

planforslaget. Det har ført til endringer i avkjørselsforhold for følgende 

eiendommer:  

Gnr./bnr. Endring i avkjørselsforhold 

48/6 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV7 på plankartet 

48/28 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV7 på plankartet 

48/43 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV9 på plankartet 

48/137 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV7 på plankartet 

48/155 Atkomst til eiendommen utgår siden bebyggelse kommer i 

konflikt med tiltaket og innløses 

48/177 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt KV10 på plankartet 

48/198 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt KV8 på plankartet 

48/256 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV9 på plankartet 

49/2 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV5 på plankartet 

49/16 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV5 på plankartet 

49/40 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV6 på plankartet 

49/67 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV6 på plankartet 

49/68 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV6 på plankartet 

49/69 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV6 på plankartet 

49/70 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV6 på plankartet 

49/807 Eksisterende atkomst erstattes av ny, felt f_KV5 på plankartet 

 

Av bestemmelsene til planen fremgår følgende: 

 

› f_KV5 skal være felles veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 49/2, 49/16, 49/807 

› f_KV6 skal være felles veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 49/40, 49/67, 49/68, 

49/69, 49/70 

› f_KV7 skal være felles veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/6, 48/28, 48/137 
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› KV8 skal være privat veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/198  

› f_KV9 skal være felles veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/43, 48/256  

› KV10 skal være privat veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/177 

› KV11 skal være privat veg og sikre atkomst for gnr./bnr. 48/20 

 

For senere utskilte eiendommer fra eiendommene nevnt ovenfor gjelder tilsvarende 

atkomstforhold som beskrevet over. 

For mindre atkomstveier er standard A1 (jfr. Hb N100) med asfaltert bredde på 3,5 

m benyttet. 

Forhold for myke trafikanter 

Med etablering av høykvalitets sykkelveg med fortau langs E39 og planskilte kryss 

i planområdet blir forholdene for myke trafikanter forbedret, både med tanke på 

fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det vil fortsatt også være mulig å benytte 

Grødemveien, så sykkeltilbudet totalt sett blir forbedret i planområdet. 

Kollektivtilbud  

Utbyggingen av Harestadkrysset gir ingen negative konsekvenser for 

kollektivtrafikken i området. Antall stoppesteder i planområdet blir som tidligere, 

og vil være lokalisert i samme område. Det tilrettelegges i større grad for bruk av 

kollektivtransport ved etablering av parkering for bil og sykkel nært stoppestedene. 

 

Det er kun 3 av lokalbussrutene som berøres av planområdet for E39 

Harestadkrysset, jfr. kapittel 5.9 Trafikkforhold. 

 

› Rute 8: Ruten benytter ikke E39 i dag, men krysser under E39 på Harestad.  

Dette kan den fortsatt gjøre etter utbyggingen, men ruten får en noe dårligere 

korrespondanse med ekspressbuss på E39, men vil fortsatt ha korrespondanse 

med rute 10 til/fra Rennesøy. Alternativt, kan ruten legges om til 

Torvmyrveien dersom det er ønskelig med korrespondanse med 

ekspressbussrutene på E39. 

› Rute 10: Ruten kan følge samme trasé etter omlegging av E39, bortsett fra at 

krysset med Randabergveien blir stengt og ruten må gå via krysset med 

Finnestadgeilen. Alternativt kan ruten følge dagens trasé for E39 fra 

Tastatorget.  

› Rute 28: Ruten kan fortsette i samme trasé etter utbyggingen.  

7.9 Barn og unges interesser 

Av de områder som er registrert i barnetråkkregistreringen er det kun området 

registrert som "liten skog" øst for E39 som blir vesentlig berørt av tiltaket. Om lag 

halvparten av skogsområdet ligger utenfor plangrensen og vil ikke bli berørt. Det 

gjøres tilpasninger av sidearealene langs gang- og sykkelvegen for å begrense 

inngrepet i skogholtet. Arealet som omfattes av tilpasningene gis formålet LNF. 

Formålet rigg og anleggsområde holdes unna 

 dette arealet. Ellers vil mindre deler av grøntområdene langs Torvmyrveien vest i 

planen bli noe berørt ved utvidelse av veganlegget, men det vil kun dreie seg om 
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arealene nærmest dagens veg. Området som er registrert som lekeområde ved 

Bronseveien ligger innenfor planområdet, og vil kunne benyttes som rigg- og 

anleggsområde i anleggsfasen.  

Etablering av sammenhengende gang- og sykkelveger medfører bedre og tryggere 

ferdselsårer for barn og unge i området. 

Det anses ikke å være behov for å avsette erstatningsareal for de "lekearealene" 

som forsvinner som følge av tiltaket. Dette fordi arealene i utgangspunktet ikke er 

avsatt som lekeareal eller friområder i eksisterende planer, og heller ikke er 

opparbeidet som dette. En del av arealene vil kunne benyttes som tidligere etter at 

anleggsarbeidene er gjennomført, da det ikke endres formål fra dagens situasjon. 

Det tas inn bestemmelser om at anleggs- og riggområder skal sikres spesielt med 

tanke på barn og unge i anleggsperioden. 

7.10 Sosial infrastruktur 

Utbygging av Torvmyrveien vil medføre at det gjøres inngrep i areal benyttet til 

motorsport på gnr./bnr. 49/118 (felt BMA på plankartet). Areal for speiderhus er i 

planen avsatt til offentlig tjenesteyting, men vegtiltaket medfører noe inngrep på 

eiendommen. 

Utover dette berører ikke planen i vesentlig grad sosial infrastruktur. Det er ingen 

institusjoner innenfor planområdet. Selv om det blir et mer omfattende vegsystem i 

området, vil forhold for gående og syklende bli forbedret sammenlignet med i dag. 

Dette gjelder både på tvers og på langs av E39 ved Harestadkrysset. 

7.11 Energiforbruk 

I den videre planleggingen skal det tilstrebes å velge løsninger som begrenser 

energibruken. Eksempler på dette er: 

› Materialvalg i tunnel, bru og øvrige konstruksjoner 

› Bruk av LED-belysning 

› Vurderinger av transportlengde fra anlegg (tunnel) til massedeponi 

7.12 Grunnforhold 

I geoteknisk rapport til reguleringsplan for E39 Rogfast gis det anbefalinger om 

skråningshelning for løsmasseskjæringer og det anbefales supplerende 

undersøkelser for byggeplan for bedre kartlegging av erosjonsfare i skråninger. Da 

massene har meget stor lagringsfasthet, er velgraderte og har lavt vanninnhold i 

dybden forventes det ikke overflateglidninger etter at skjæringene er etablert med 

ferdig tilsådd vegetasjonsdekke. Det forventes ikke dyperegående glidninger i 

skjæringen. Boringene som er foretatt for fjelloverdekning etter fjellpåhugget viser 

noe lav overdekning i profil 4755, høyre side. Det anbefales supplerende boringer 

for byggeplan. 
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Statens vegvesen har foretatt grunnundersøkelser for forskjæringen til E39 Rogfast, 

E39 Harestadkrysset (to konstruksjoner) for E39 kryss Torvmyrveien og 

eksisterende toplanskryss mot Harestadveien og Mekjarvikveien. I samtlige av 

grunnundersøkelsene som er foretatt er det påtruffet morenemasser eller sandig 

siltig materiale. Det er derfor ikke påtruffet leire eller kvikkleire i undersøkelsene 

som er foretatt. Det er også foretatt grunnundersøkelser i sjøen sørøst for 

Mekjarvik (deponi Rogfast) uten å påtreffe leire. Med utgangspunkt i 

grunnundersøkelsene som er foretatt i området er det valgt å ikke foreta 

suppleringer i reguleringsplanfasen. Vi forventer ikke å påtreffe leire/kvikkleire 

området, men det skal allikevel foretas supplerende undersøkelser i detalj-

prosjekteringsfasen. Geo- og skredseksjonen i SVV har anbefalt at det skal foretas 

supplerende undersøkelser for byggeplan. Norconsult AS som er engasjert til 

detaljprosjektering skal foreta flere grunnundersøkelser før prosjektet blir bygget. 

Dersom det ved supplerende undersøkelser påtreffes leire/kvikkleire vil området 

behandles etter prosjekteringsveiledere fra NVE og SVV. Det vil si at innsigelsen 

fra Fylkesmannen og den faglige tilrådningen fra NVE vil bli ivaretatt før 

byggestart.   

Grunnundersøkelser som er foretatt i området finnes som vedlegg til geoteknisk 

rapport. 

ROS-analysen revideres med vurderinger i forhold til grunnforhold og mulig 

rasfare.  

Reguleringsplanens bestemmelser sikrer gjennomføringen slik det er beskrevet 

over i bestemmelsenses § 1.4 Geoteknikk. 

7.13 Risiko og sårbarhet 

I henhold til § 4-3 i plan- og bygningsloven er det utarbeidet en risiko- og 

sårbarhetsanalyse til reguleringsplanen. Denne finnes som vedlegg A7 til 

planbeskrivelsen. 

Formålet med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for 

planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i 

reguleringsplan og avbøtende tiltak. Analysen omfatter både anleggs- og 

driftsfasen. Det vurderes sannsynlighet og konsekvens av uønskede hendelser, og 

hvilke avbøtende tiltak som kan forebygge eller begrense skader dersom 

hendelsene skjer. ROS-analysen til denne planen er utført som en grovanalyse 

basert på metodikk fra DSBs veileder "Samfunnssikkerhet i arealplanlegging. 

Kartlegging av risiko og sårbarhet" fra 2011 og bygger på Notat ROS-analyse i 

Region vest april 2014, Statens vegvesen.  

Arbeidet med ROS er gjennomført på bakgrunn av foreliggende fagutredninger og 

grunnlagsmateriale til reguleringsplanarbeidet. Det har også vært gjennomført en 

samling med ressurspersoner for å sikre at flest mulig potensielle uønskede 

hendelser ble identifisert. Statens vegvesen, Randaberg kommune, Brannvesenet i 
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Sør-Rogaland og COWI var representert ved denne samlingen. Bearbeidet 

materiale er også sendt politi og IVAR IKS til uttalelse.  

Matrisen på neste side viser vurdert risiko for uønskede hendelser. Rød kategori 

viser uakseptabel risiko og hendelsene krever risikoreduserende tiltak. Oransje 

kategori betyr at risikoen skal reduseres så langt som praktisk mulig ut fra en 

vurdering av kostnader/ulemper og nytte. For hendelser i gul sone bør det vurderes 

risikoreduserende tiltak. Grønn kategori representerer akseptabel risiko, og krever 

kun videre observasjon av hendelser.  

Kun én hendelse er plassert i rød sone, dette er kombinasjonen av farlig gods og 

fare for varmgang i kjøretøy (37). Her foreslås avbøtende tiltak med etablering av 

varmedetektering av tunge kjøretøy. Dette blir sannsynligvis en del av 

reguleringsplan for E39 Smiene-Harestad, og det er derfor ikke stilt krav om dette 

tiltaket i reguleringsbestemmelsene for Harestadkrysset.  

Videre plasseres lagring av sprengstoff (50) i oransje kategori, med tilhørende 

avbøtende tiltak: Lokalisering av lager med god avstand til menneskelig 

virksomhet og bort fra materiell som ved skade kan forårsake skade på personell. 

Det tas inn bestemmelser til planen om at lagring av sprengstoff skal skje iht. 

gjeldende myndighetskrav. 

Videre finner vi i oransje kategori følgende hendelser: 

› Spredning av fremmede arter (7) – tiltak: sikres i reguleringsbestemmelser og 

videreføres i YM-plan 

› Permanent forurensing, luft og støy (24)– ingen tiltak, men gjeldende 

informasjon legges til grunn ved etablering av virksomhet 

› Permanent forurensing (33) – tiltak: informasjon ved etablering av tiltak 

› Støy og støv fra trafikk (34) – tiltak: støyskjerming i tråd med egen rapport, 

sikres i plandokumenter 

› Støy og støv fra andre kilder (helikopterlandingsplass) (35) – tiltak: varsle 

naboer ved testing og øving, sikres i reguleringsbestemmelser 

› Trafikkavvikling i anleggsperioden (48) – tiltak: avsette store nok arealer til 

rigg- /anleggsområde for å sikre midlertidig trygge trafikkløsninger, ivaretas 

blant annet i plandokumentenes faseplaner 

› Fare for akutt forurensing (51) – tiltak: forhold sikres i 

reguleringsbestemmelser, og videreføres i YM-plan 

› Ulykke ved anleggsgjennomføring (53) – tiltak: reguleringsbestemmelser om 

komplette faseplaner for anleggsgjennomføring 

For hendelsene 6, 12, 23, 29, 32, 38, 39, 40, 43, 46 er det vurdert tiltak, slik det 

fremkommer av kapittel 5.3 og 5.4 i ROS-analysen. 
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Frekvens/ 

Konsekvens 

    

Svært ofte 

(minst 1. gang 

pr år) 

A1 

7, 24, 33,34, 

35, 48, 51, 53 

A2 

37 

A3 A4 

Ofte (1 gang 

hvert 2. -10. 

år) 

B1 

6,12, 23, 29, 

32, 38, 40, 43, 

46 

B2 

 

B3 B4 

Sjelden (1 

gang hvert 10.-

30. år) 

C1 

1, 2, 3, 8, 13, 

16, 21, 30 

C2 

39 

C3 

50 

C4 

Svært sjelden 

(sjeldnere enn 

hvert 30. år) 

D1 

5, 9, 10, 10.1, 

15, 25, 26, 28, 

31, 36, 42, 44  

D2 D3 D4 

 Minimal 

konsekvens 

Moderat 

konsekvens 

Alvorlig 

konsekvens 

Svært alvorlig 

konsekvens 

Tabell 6 Identifiserte hendelser og vurdert risiko (ROS-analyse, vedlegg A7). 

7.14 Luftforurensning 

Fra delrapport om prissatte konsekvenser i KDP for E39 Smiene - Harestad 

fremkommer at større forbruk av drivstoff bidrar til økte utslipp. For klimagasser 

(CO2-ekvivalenter) øker utslippene med 20 prosent for vegtrafikk langs E39 innen 

planområdet i forhold til referansealternativet, i hovedsak på grunn av høyere 

hastigheter og større drivstoff-forbruk. Også utslipp av nitrogenoksider (NOx) øker 

noe. Dette er utslipp som bidrar både til lokal og regional luftforurensing. 

Virkningen på luftkvaliteten lokalt er neglisjerbart ettersom konsentrasjonene 

fortynnes raskt med avstand fra veg og tunnelmunninger.  

I delrapport for luftkvalitet til KDP fremgår at for fremskrevet dagens situasjon og 

beregnet ny situasjon (2040) vil mengden av svevestøv (PM10) langs vegen øke. 

Man vil komme opp i en avstand på 20 m (mot dagens 15 m) fra vegskulder før 

man kommer under grenseverdien.  

NILU (Norsk institutt for luftforskning) har på oppdrag fra Statens Vegvesen, 

region vest gjennomført spredningsberegninger for utslipp fra tunnelmunningen på 

Harestad. Beregningene er gjennomført med ”TUNALL” NILUs spredningsmodell 
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for utslipp fra vegtunneler. Beregningene er utført for utslipp av NO2. Nivået av 

svevestøv (PM10) er beregnet med grunnlag i de beregnede NO2- konsentrasjonene. 

Beregnet konsentrasjonsbidrag fra tunnelmunningen er sammenlignet med 

sonegrenser i retningslinje for arealplanlegging (T-1520) og med grenseverdier for 

luftkvalitet i forurensningsforskriftens kapittel 7.  

 

 

Figur 54 Mulig utbredelse av høye timemiddelkonsentrasjoner uavhengig av vindretning. 

 

I henhold til retningslinjer for luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) vil forekomst 

av luftkvalitet klassifisert innenfor gul sone være begrenset til arealer ut til 120 m 

fra munningen. Området med gul og rød sone er vist i figuren over. På grunn av 

utslippene på selve vegen vil det også være rød/gul sone langs vegen utenfor 

tunnelmunningssonen. Dette er ikke vist på figuren. 

Grenseverdi for timemiddelkonsentrasjoner av NO2 vil kunne overskrides i 

området innenfor utbredelse av 200 µg/m3 vist i figur 54. 

7.15 Støyforhold 

Det vises til vedlegg A4 for nærmere beskrivelse av konsekvenser for støyforhold.  

 

I planforslaget er det regulert inn støyskjermingstiltak som beskrevet under punkt 

6.7. Tabellen på nedenfor viser støysituasjonen for bebyggelse i 2040 ved 

gjennomførte tiltak.  
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Beskrivelse 0-alternativ 

X102 

Ny E39 

X103  

før tiltak 

Ny E39 

X104  

etter tiltak 

Antall boliger over grenseverdien for rød støysone 15 4 0 

Antall boliger over grenseverdien for gul støysone 52 61 35 

Antall bygninger for religiøse aktiviteter, 

forretningsbygg, kulturhus, overnattingssteder, 

kontor o.l. over grenseverdien for gul støysone 

3 2 2 

Tabell 7 Oversikt over antall boliger i gul og rød støysone i fremtidig situasjon. 

I forhold til fremskrevet dagens situasjon vil nytt kryss (uten støytiltak) redusere 

antall boliger i rød støysone fra 15 til 4 og antall boliger i gul støysone endres fra 

52 til 61. Dette skjer fordi E39 legges lavere i terrenget enn dagens trasé, i tillegg 

til at den plasseres noe lenger mot vest. 

Gjennomføring av støytiltak vil redusere antall boliger i rød støysone fra 4 til 0 og i 

gul støysone fra 61 til 35. 

Utover etablering av planlagte tiltak anbefales det at ca. 38 eiendommer skal 

utredes videre for ev. lokale støytiltak i detaljfasen. 

 

Figur 55 Støysonekart (X104) for situasjon med nytt kryss i 2040, med støyskjermingstiltak. 

 

Beregninger gjort av støy fra helikoptertrafikk viser at anbefalte grenseverdier i T-

1442 ikke overskrides med det gitte antall utrykninger (3-4) i året, men utrykning 

om natten vil sannsynligvis vekke enkelte beboere i avstand mindre enn 350 meter 

fra landingsplassen. Gitt en jevn fordeling over døgnet på utrykninger vil dette 

kunne skje én gang i året. Antall støyfølsomme eiendommer dette er estimert å 
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gjelde for er 92. Det vil være viktig med varsling av naboer ved testing og øving i 

forbindelse med tunnelåpning.  

Dersom landingsplassen skal brukes til øvelser på fast basis anbefales det at en 

fullstendig støyberegning utføres med NORTIMmetoden for antatt bruk. 

I forhold til støy i anleggsperioden må det gjøres beregninger ut fra driftssituasjon, 

med hensyn på type maskinpark og plassering for arbeidene til entreprenøren. I 

utgangspunktet skal grenseverdiene gitt i tabell 4 og 5 i retningslinje T-1442/2012 

tilfredsstilles. Dette vil trolig tillate svært liten anleggsaktivitet om natten, muligens 

bare massetransport. Dersom det av ulike årsaker ønskes drift om natten må dette 

behandles spesielt for å sikre så gode støyforhold som mulig for støyfølsom 

bebyggelse i nærheten. Eksempelvis og hvis mulig, kan planlagt voll øst for 

Mekjarvikveien opparbeides i en tidlig fase i prosjektet for å bedre støyforholdene 

til bebyggelsen lengre øst. I perioder med høy aktivitet om natten bør det også 

vurderes å tilby alternative overnattingsmuligheter for beboerne. 

Ved fare for overskridelse av grenseverdier skal i alle tilfeller berørte beboere 

informeres, avbøtende tiltak vurderes, klager loggføres, og behov for støymålinger 

vurderes. 

7.16 Teknisk infrastruktur 

Overvannshåndtering som følge av utbygging av Harestadkrysset er beskrevet 

under pkt. 6.9. Konsekvenser for øvrig teknisk infrastruktur er at det vil bli behov 

for omlegging av både eksisterende vann- og avløpsnett og kabler/ledninger (inkl. 

høyspent og gassledning), samt flytting av Lyses nettstasjon som kommer i direkte 

konflikt med ny trasé for E39. En stor del av eksisterende teknisk infrastruktur i 

bakken vil bli berørt av vegutbyggingen. Prosjektering av nye traséer vil bli en del 

av detaljfasen.  

IVARs hovedavløpstunnel til Sentralrenseanlegget på Mekjarvik kommer ikke i 

konflikt med vegutbyggingen, da den ligger dypt i bakken. Det er imidlertid satt av 

en sikringssone på 12 m på hver side av tunnelen for å hindre evt. tiltak som kan 

komme i konflikt med tunnelen.  

7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Utbyggingen av E39 vil medføre større trafikk gjennom kommunen. Det vil 

imidlertid bli en forsterkning av gjennomfartstrafikken, og ikke nødvendigvis 

tilføre kommunen flere besøkende som stopper og slutter opp om handelsnæringen 

i sentrum. Tiltaket vil gi forbedrede kommunikasjonsmuligheter i form av 

tilrettelegging for bruk av kollektiv, noe som bidrar til en bedre tilgjengelighet for 

innbyggerne og kan øke attraktivitet med hensyn til bosetting.  
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7.18 Interessemotsetninger 

I planområdet er det interessemotsetninger fordi vegtiltaket med tilhørende 

funksjoner er et stort inngrep som gir ulike konsekvenser for ulike interesser. 

Tiltaket legger beslag på store arealer, det kommer i konflikt med 

jordbruksinteresser samt at en del bolighus og driftsbygninger må innløses. Noen 

av disse har også kulturhistorisk verdi. Tiltaket kan også komme i konflikt med 

arkeologiske funn. Dette vil i så fall bli håndtert i tråd med gjeldende lovverk. 

7.19 Avveining av virkninger 

E39 Rogfast er et nasjonalt og regionalt initiert infrastrukturtiltak. Selv om det er 

motstrid mellom flere interesser i planområdet er den samfunnsmessige fordelen 

vurdert til å være større enn ulempene prosjektet medfører.  
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8 Innspill til plan for ytre miljø (YM-plan) 

 

Det er laget et eget notat (vedlegg A8) som gir en oversikt over tema som bør 

vurderes tatt inn i plan for ytre miljø (YM-plan) for prosjektet. Slik plan skal jfr. 

Håndbok R760 Styring av vegprosjekter (tidl. Hb 151) utarbeides av byggherren 

før det utarbeides konkurransegrunnlag for byggefasen. Planen vil være et verktøy 

for å håndtere konsekvenser av tiltaket for ytre miljø. Arbeidet med YM – planen 

omfatter vurderinger av prosjektets miljøpåvirkninger med hensyn på ytre miljø, 

fastsetting av miljømål for prosjektet, samt etablering av opplegg for kontroll av 

prosjektets miljømessige kvalitet. I plankart og bestemmelser til reguleringsplanen 

er det lagt rammer for ivaretakelse av miljø- og landskapshensyn. Flere løsninger 

må likevel utformes mer detaljert i byggefasen og tas inn i konkurransegrunnlaget 

for prosjektet.  

For å lette arbeidet med utforming av YM – plan i byggefasen, er det her listet opp 

spesielle miljøutfordringer som er avdekket under arbeid med reguleringsplan, med 

forslag til tiltak. En del av temaene er hentet fra ROS-analysen til planen, eller 

baseres på informasjon fra egne fagutredninger til planarbeidet. Videre vises det til 

generelle forhold som vil gi føringer for utarbeidelse av YM-plan, blant annet KU-

tema fra overordnet kommunedelplan. 

 

Tema Undertema Avbøtende tiltak 

Støy Støy fra trafikk Støytiltak; voller og skjermer 

(utredet i egen rapport) 

Beredskaps- 

landingsplass 

Informasjon til publikum i 

forbindelse med 

helikoptervirksomheten 

Støy fra bygge og 

anleggsvirksomheten 

Støytiltak i anleggsfasen; 

midlertidige skjermingstiltak 

Støy fra permanente 

tekniske 

installasjoner 

Støy fra ventilasjon fra tunnel 

avklares 

Vibrasjoner Vibrasjoner fra 

vegtrafikk 

- 

Rystelser i 

byggetiden 

Sprengning; info/varsling til 

publikum, vibrasjonsmålinger 

Luftforurensning Fra vegtrafikk YM-plan avklarer om overvåkning 

er nødvendig 

Bygge- og 

anleggsvirksomheten 

Plassering av steinknuseverk slik at 

støvplager minimeres 
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Renhold av/tiltak på arealer for å 

minske støvplager 

Forurensning av 

jord 

Utslipp til jord og 

vann 

Fordrøyningsbasseng til avgrensing 

av avrenning og eventuelt rensing 

av overvann 

Jordtap Sikre åpne flomveger 

Steinpartikler, 

nitrogen fra 

sprengning, 

plastfibre, pH-

endringer, 

olje/drivstoff, annen 

kjemi 

Fordrøyningsbasseng til avgrensing 

av avrenning og eventuelt rensing 

av overvann 

Landskapsbilde Benytte etablert formingsveileder 

for utforming av tiltak/arealer 

Skånsomt terrenginngrep, 

beplantning av vegfyllinger med 

eksisterende vegetasjon 

Samtidig opparbeiding av alle 

arealer, senest samtidig med åpning 

av veganleggene 

Naturresurser Tiltak mot svartlistearter; 

håndtering av jord 

Testing av jord ved flytting av 

matjord, matjord lagres 

Oppbygging av nytt terreng. 

Landbruksareal som skal 

tilbakeføres fra vegareal må 

dreneres tilstrekkelig. 

Landbruksfaglig kompetanse 

Samtidig opparbeiding av alle 

arealer, senest samtidig med åpning 

av veganleggene 

Naturmiljø Flora Jord- eller planteprøver, 

vegetasjonshåndtering, 

massehåndtering (begrense flytting 

av jord) på grunn av svartlistearter, 

kjøpe inn planter på lokal/norsk 

planteskole, kontakt med 

Mattilsynet 
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Fauna Sikre viltets krysningspunkt 

Kulturmiljø Kulturminner og 

kulturmiljø 
Sikre at SEFRAK-registrerte - og 

andre verneverdige - bygninger som 

foreslås revet blir dokumentert. 

Sikre at kulturminner som ligger 

nært inntil planområdet blir ivaretatt 

under anleggsarbeidet. Herunder om 

nødvendig inngjerdet. 

Energiforbruk Direkte 

energiforbruk 

Materialvalg i tunnel og bru 

Bruk av LED-belysning 

Vurdere transportlengde masser 

Materialvalg og 

avfall 

Benytte materialer 

med lang levetid 

Avfallsplan, produksjonsavfall 

resirkuleres, avfall leveres til 

godkjent mottak, 

miljøsaneringsbeskrivelse – 

asfalt/skilt/rekkverk gjenvinnes, 

farlig avfall lagres forskriftsmessig 

– leveres til godkjent mottak. 

Tabell 8 Oversikt over temaer som foreslås innarbeidet i plan for ytre miljø. 

Det vises til vedlegg A8 for nærmere beskrivelse av de ulike tema med tiltak. 
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9 Vedlegg 

 

A1 – Tekniske planer (COWI AS)  

A2 – Naturmangfold notat (COWI AS) 

A3 – Brukonstruksjon (COWI AS) 

A4 – Støyvurdering (COWI AS) 

A5 – Luftforurensning (NILU) 

A6 – Formingsveileder (COWI AS) 

A7 – ROS-analyse (COWI AS) 

A8 – Innspill til ytre miljøplan (COWI AS) 

A9 – Notat teknisk område (COWI AS) 

A10 – Flomnotat (COWI AS) 

A11 – Geoteknisk notat (Statens vegvesen) 

A12 – Vurdering av jordbruksareal (COWI AS) 

 

 

B1 – Merknadshefte med sammendrag av merknader og kommentarer  

 (Statens vegvesen)  

B2 – Varslingsmateriale ved planoppstart og utvidelser av planområde  

 (Statens vegvesen) 

B3 – Innkomne merknader til varsling av oppstart 

B4 – Innkomne merknader til utvidet plangrense  

B5 – Innkomne merknader til utvidet plangrense 2 

B6 – Merknadshefte med sammendrag av merknader og kommentarer (Statens 

vegvesen) – etter høringsrunden 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen

Region vest

Ressursavdelinga

Askedalen 4 6863 LEIKANGER

Tlf: (+47 915) 02030

firmapost-vest@vegvesen.no

vegvesen.no


