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Forord 

 

Randaberg kommune vedtok 04.12.2014, KPU-sak: 44/14, å legge reguleringsplanen for E39 

Harestadkrysset, PLANNR 2013002, ut på første gangs offentlig høring og ettersyn, etter 

korrigering for en del punkter. Planen ble lagt ut til høring 12. mars 2015, med merknadsfrist 

1. mai 2015. Rogaland fylkeskommune avd. kultur har fått utsatt merknadsfristen til 

29.05.2015, for å kunne avklare dispensasjonssøknaden om frigivelse av automatisk fredete 

kulturminner med Riksantikvaren. Det er kommet inn i alt 13 merknader. 

 

Krysset på E39 på Harestad ligger rett sør for tunnelportalen til Rogfast, og vil koble E39 i 

Rogfast til lokalvegnettet på Harestad. Harestadkrysset er en del av E39 Smiene-Harestad. 

Grunnlaget for reguleringsplanarbeidet er kommunedelplanen for E39 Smiene-Harestad, 

alternativ 1A, med konsekvensutredning, vedtatt i 2012. Gjennom etablering av en god og 

effektiv kryssløsning skal reguleringsplanen videreføre E39 med stamvegstandard gjennom 

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

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

  

Merknadsdokumentet omhandler de enkelte merknader og Statens vegvesen sine 

kommentarer. Statens vegvesen oppsummerer og anbefaler videre håndtering av innkomne 

merknader.
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1. Høringsperiode og offentlig ettersyn  

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. 

 

2. Sammendrag 

2.1 Sammendrag 

Det er kommet inn 13 merknader i alt, derav 3 innsigelser til reguleringsplanforslaget. 2 innsigelser fra 
Fylkesmannen og 1 innsigelse fra Statens vegvesen. Fylkeskommunens merknad er å betrakte som 
en innsigelse dersom vi ikke legger inn reguleringsbestemmelse vedr. automatisk fredete 
kulturminner.  
 
Innsigelsene fra Fylkesmannen: ROS-analysen og planen må vurdere om det er trygge grunnforhold i 
planområdet, spesielt i nordøst der det kan være marine avsetninger, ifølge NGU sine løsmassekart. 
ROS-analyse og flomrapport må inkludere klimapåslag i beregningene av flom og overvann. 
 
Innsigelsen fra Statens vegvesen: Statens vegvesen kan ikke se at kommunen har hjemmel til å 
kreve, som en Rekkefølgebestemmelse til reguleringsplanen for Harestadkrysset (ID 2013002), at 
Torvmyrveien inkludert sykkelveg med fortau fra Harestadkrysset til Randaberg Arena skal være ferdig 
opparbeidet iht. områdeplanen for Randaberg sentrum øst (ID 2011004) innen ferdigstillelse av 
Harestadkrysset.  
 
NVE har et faglig råd om at bestemmelsesområde oppstuving ved flomsituasjoner #4, #5 omarbeides 
til hensynssone oppstuving ved flomsituasjoner, samt et faglig råd om å sørge for en avklaring om det 
er skredfare i området. Skredfaren skal være vurdert opp mot TEK 10. 

 
Fylkeskommunen oppfordrer til å sikre at overskudds matjord kommer til anvendelse for 
jordbruksproduksjon på nærliggende bruk og at planforslaget omarbeides, gjennom særskilte 
bestemmelser. Er skeptisk til en løsning som medfører en reduksjon i arealet avsatt til 
pendlerparkering formålet, for å opprettholde størrelsen på kontrollstasjonen. Forutsetter at alle forslag 
og anbefalinger til videre utredninger og avbøtende tiltak vedr. støy fremmet i planbeskrivelsen og i 
vedtak i planbehandlingen i kommuneplanutvalget 04.12.14, blir iverksatt og ivaretatt i det videre 
arbeidet. Planbestemmelsene bør være mer tydelig på at landingsplass for beredskapshelikopter ikke 
skal benyttes til helikoptertrening. Når areal som benyttes av barn og unge blir bygd ut, må det i 
samsvar med føringene i Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen, skaffes et 
fullverdig erstatningsareal, uavhengig av reguleringsstatus for arealet. Et område «Liten skog» øst for 
E39, vil bli berørt av tiltaket. 
 
Flere SEFRAK-registrerte og verneverdige nyere tids kulturminner vil gå tapt som følge av 
reguleringsplanen. Det gjenstår å se om vegvesenet lykkes i å få bevart noen av de nevnte 
verneverdige kulturminnene. Bebyggelse og anlegg som anses som verneverdig av 
vernemyndighetene og som forutsettes fjernet i planen, skal dokumenteres, henholdsvis med 
oppmåling og foto, før evt. rivning. Det må avklares nærmere med verne-myndighetene om hvilke 
bygg og anlegg, eller deler av disse, som anses som verneverdige, og som skal dokumenteres før 
rivning. Planarbeidet er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, og reguleringsplanen er derfor 
oversendt Riksantikvaren som søknad om dispensasjon fra den automatiske fredningen. 

 
Lyse har behov for å etablere en ny transformatorstasjon innen området for kommunedelplanen på 
Harestad, til erstatning for eksisterende transformatorstasjonen på Sande. Anslått arealbehov er ca. 
18.000 m2. I tillegg vil det være behov for å etablere nye 132 kV linjer til den nye transformator-
stasjonen, og nytt 24 kV høyspent distribusjonsnett. 

http://www.vegvesen.no/
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Velforeningen ber kommunen vurdere hvordan man best mulig kan tilrettelegge aktivitet på en slik 
måte at de som bor der, samt de som skal bo der jf. nytt byggefelt, i minst mulig grad blir berørt av 
anleggsvirksomhet. 
 
Syklistenes landsforening har foreslått å endre T-krysset på sykkel- og gangvei (kombinert formål, KF) 
langs Torvmyrveien vest for Harestadkrysset, slik at gjennomgangstrafikken kan gå rett frem og 
tilkobling til KF-vei til boligfelt nord for rundkjøringen blir trukket lengre bort fra undergangen, for å få et 
tryggere kryss. Plankrysningen over vegen til parkeringsplassen bør utformes som en undergang. 
 
To grunneiere ber om innløsning, pga. de ulempene de påføres som følge av anleggsvirksomhet og 
nærhet til nytt veganlegg, med de ulemper det medfører. En grunneier ønsker tilrettelagt muligheter for 
å etablere ny bolig på restareal etter at den ene boligen må løses inn pga. Rogfasttunnelen, samt at 
riggområdet trekkes et godt stykke øst for dagens adkomstveg, av sikkerhetsmessige grunner. En 
grunneier ber om at vi vurderer støytiltak så snart som mulig og justerer linjeføring på sykkelveg med 
fortau forbi eiendommen, slik at mer av hagen spares. 
 

2.2 Oppsummerte kommentarer til merknadene 

I samtlige av grunnundersøkelsene som er foretatt er det påtruffet morenemasser eller sandig siltig 
materiale. Det er 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. Vi 
forventer ikke å påtreffe leire/kvikkleire i 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. 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.   
 
Vi legger inn følgende i planens reguleringsbestemmelser: «Det skal foretas supplerende 
grunnundersøkelser i prosjekteringsfasen og skredfaren i planområdet skal vurderes. Dersom det ved 
supplerende grunnundersøkelser påtreffes leire/kvikkleire, skal faren for skred i det aktuelle området 
vurderes opp mot sikkerhetskrav i TEK 10 og Statens vegvesen sine prosjekteringsveiledere. Dersom 
det er påvist sensitiv/kvikk leire gjennomføres en vurdering i samsvar med NVEs retningslinjer 2/2011 
«Flaum og skredfare i arealplanar» sist revidert 22.mai 2014 og til veilederen 7/20 14 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med 
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper». 
 
Klimapåslag er regnet med i betraktingen av nedbørsfeltet nord for Torvmyrveien, jf. vedlegg til 
flomrapporten (vedlegg A10). Flomrapport og ROS-analyse er revidert, slik at klimapåslag i forhold til 
flom og overvann fremgår av rapportene. Flomrapporten er en vurdering og gir føringer for 
utarbeidelse av flomplan. Jf. rapportens kap. 5. Flomplanen utarbeides i detaljprosjekteringen (krav i 
reguleringsbestemmelsene) og da blir bl.a. klimapåslaget en faktor i dimensjoneringen. ROS-analysen 
er revidert med vurderinger i forhold til grunnforhold og mulig rasfare. 
 
4, #5 omarbeides til hensynssone oppstuving ved flomsituasjoner, og legger inn bestemmelser for 
bruk av arealene: «Området avmerket som hensynssone oppstuving ved flomsituasjoner kan benyttes 
som jordbruksjord, som regulert. Området kan ikke endres/arronderes med hensyn til høyde og 
helning på en slik måte at vann ikke lagres, eller at vann får avrenningsretning inn på E39 med mindre 
det er avklart og godkjent av Statens vegvesen.» 
 
Rekkefølgebestemmelsen til reguleringsplanen for Harestadkrysset (ID 2013002), at Torvmyrveien 
inkludert sykkelveg med fortau fra Harestadkrysset til Randaberg Arena skal være ferdig opparbeidet 
iht. områdeplanen for Randaberg sentrum øst (ID 2011004) innen ferdigstillelse av Harestadkrysset, 
tas ut av reguleringsbestemmelsene. Opparbeiding av Torvmyrveien spilles inn til Bypakke Nord-
Jæren. Statens vegvesen frafaller dermed innsigelsen. 
 
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 
Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 
automatisk fredete kulturminner id 177645 og id 177662, markert som bestemmelses-område #2 og 
#3 i plankartet. 



E39 Harestadkrysset – merknadsbehandling første gangs offentlig ettersyn 

 

06.08.2015 5 

Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik at 
omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 
 
Det er innarbeidet reguleringsbestemmelser som sikrer at det utarbeides en massehåndteringsplan, 
der bl.a. håndtering av overskudds matjord avklares, og om den kan komme til anvendelse for 
jordbruksproduksjon på nærliggende bruk. Det er en forutsetning av at det ikke legges restriksjoner på 
flytting av matjorda pga. jordbruksnematoder eller andre skadelige organismer, eller forurensning. Det 
forutsetter også at det fins arealer som matjorda kan benyttes på.  
 
Forslag til presisering av reguleringsbestemmelse: «Før bygge- og anleggsstart skal det utarbeides 
deponiplan for overskuddsmasser. Massedeponering skal foregå på godkjent massedeponi. 
Overskudd av matjord skal tas vare på og mellomlagres på en slik måte av jordkvaliteten ikke 
forringes. Overskuddsmatjord skal gjenbrukes på en landbruksfaglig tilfredsstillende måte, og så langt 
som mulig tilbakeføres til nærliggende bruk. Matjord skal undersøkes mht. restriksjoner (mulig innhold 
av skadedyr (helle skrive: mulig forekomst av svartelistearter. Kan være både dyr, planter og 
nematoder) før den flyttes til nye områder. Deponiplan skal godkjennes av Statens vegvesen. Jfr. pbl 
§12-7, nr. 2.» 
 
De parkeringsplassene som fjernes som følge av økt areal til servicestasjon, blir i stor grad erstattet av 
parkeringsplasser på østsiden av E39, der en bolig fjernes (Torvmyrveien). Det kan etableres 25 
plasser for pendlerparkering på østsiden, slik at det totalt bare blir 10 færre parkeringsplasser for 
pendlere. Handicap-parkeringsplasser reduseres fra 8 til 5 og oppstillingsplasser for taxi reduseres fra 
8 til 4. Det mener vi fortsatt bør gi god parkeringsdekning. Sammenligner vi med pendlerparkeringene 
langs Jærbanen, som har vesentlig høyere transportkapasitet enn buss-systemet vil ha ved Harestad, 
så er det f.eks. ca. 100 parkeringsplasser ved Bryne stasjon, som også har et vesentlig større 
nedslagsfelt enn i Randaberg ved Harestad. Det kan i prosjekteringsfasen vurderes om det bør 
etableres noen handicap-parkeringsplasser også ved pendlerparkering på østsiden. Ytterligere vil det 
være tilbud for kiss & ride, som også gjør det mulig å sette av og hente på passasjerer til og fra buss. 
Det skal også etableres romslig tilbud for sykkelparkering. 
 
Legger inn i planbestemmelsene at beredskapslandingsplass for helikopter ikke skal benyttes til 
helikoptertrening eller kommersiell helikoptervirksomhet. 
 
Tilsvarende areal som må fjernes av «Liten skog» øst for E39, pga. endring av linjeføring på 
Mekjarvikveien, samt etablering av sykkelveg med fortau og støyvoll/skjerm, legges inn på restareal 
øst for Mekjarvikveien, på 48/10, nord for 48/155. Formål blir LNF som nå.  
 
Intensjonen er at løa på Torvmyrveien 29 skal bevares. Men da den ligger så tett oppi den nye brua 
som skal bygges ved Torvmyrveien 29, er det alltid en viss mulighet for at det praktisk ikke går å 
bevare løa, da bygging av en bru krever et visst riggareal omkring. Derfor har vi valgt å sette kryss på 
løa, slik at vi har muligheten for å rive den, dersom det ikke med rimelig innsats og midler er mulig å 
bevare den. 
 
I den grad det kan være mulig å etablere en transformatorstasjon i dette området, må dette avklares i 
kommunedelplanen for Harestad, plan 2015001. Det er tatt initiativ til en dialog med Lyse og 
Randaberg kommune om lokalisering av transformatorstasjonen. 
 
Statens vegvesen er forpliktet til å forebygge støyulemper i anleggsperioden i forhold til de gjeldende 
støyforskrifter. I den grad det er praktisk mulig, vil permanente støytiltak bli etablert så tidlig som mulig 
i anleggsfasen. Der dette ikke er mulig, vil det bli etablert midlertidige støyskjermingstiltak. E39 senkes 
i terrenget ned mot Rogfast-tunnelen, slik at det vil bli reduksjon i støybidrag fra E39 i forhold til 
dagens situasjon, der E39 ligger på terreng. 
 
T-krysset på sykkelveg med fortau (KF-vegen) like vest for rundkjøringen i Torvmyrveien endres, slik 
at gjennomgangstrafikken kan gå rett frem og KF-veg mot nord kobles innpå gjennomgående 
sykkelveg. 
 
Forslag om undergang under adkomst til pendlerparkering tas ikke til følge, da trafikkmengden er for 
liten. En undergang her vil også ta for mye areal. Foreslår derimot at sykkelveg med fortau legges 
gjennomgående, mens adkomstvegen inn til pendlerparkeringen brytes, slik at bilene som skal inn på 
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parkeringsplassen får vikeplikt for sykkelvegen. Dette gjøres for alle adkomster som krysser 
sykkelvegen. Sykkelveg med fortau er trukket litt tilbake, slik at et kjøretøy kan få plass mellom den og 
Torvmyrveien, slik at de ikke må stoppe på sykkelvegen mens de venter på mulighet for å kjøre ut i 
Torvmyrveien. 
 
Det er ikke grunnlag for å tilby innløsning av flere boliger. Faseplanene er utviklet for å vise hvordan 
trafikkomleggingen kan gjennomføres. Det vil til en viss grad være muligheter for å tilpasse 
trafikkomleggingen, for å unngå nærføring til eksisterende bolig. Det må også etableres støyskjerming 
av boliger i.h.t. gjeldende lover og forskrifter i anleggsfasen, helst tiltak som også fungerer som 
permanente støytiltak dersom dette er mulig. Det vil ikke bli aktuelt å gjennomføre støyreduserende 
tiltak for boligen før anlegget starter opp. Det ligger også inne forutsetninger i regulerings-
bestemmelsene om avbøtende tiltak i forhold til støv og forurensning.  
 
Det er helt nødvendig av hensyn til klimautviklingen å legge inn flomkapasitet for å unngå at overvann 
fra omkringliggende områder i ekstreme tilfeller (100-200 års flom) strømmer inn på E39 og ned i 
Rogfast-tunnelen. NVE anbefaler at vi i stedet for bestemmelser legger inn hensynssone oppstuving 
ved flomsituasjoner, med bestemmelser for bruk av arealene, for å forsterke sikringen av 
flomkapasiteten. 
 
Randaberg kommune har startet opp en kommunedelplan for Harestad (PlanID 2015001), Hvorvidt 
«resteiendommer» kan legges ut til boligtomter, må avklares i kommunedelplanen, da det aktuelle 
arealet ligger som LNF i nåværende kommuneplan. Et alternativ kan være å etablere erstatningsbolig 
på restarealet, til erstatning for den som må rives, men dette må avklares med kommunen. 
Riggområdet i nord er knyttet til bygging av Rogfast-tunnelen, og kan ikke uten videre trekkes lengre 
østover. Det må sikres adkomst til eiendommen i anleggsperioden, og riggområdet vil bli sikret, slik at 
det ikke kan komme uvedkommende inn på anleggsområdet. Området regulert til rigg- og 
anleggsområde vil settes i stand og gå tilbake til regulert formål (LNF) når anlegget er ferdigstilt. 
 
Det kan eventuelt i byggeplanfasen vurderes å tilpasse linjeføringen av sykkelvegen langs 
Mekjarvikveien, for å oppnå større avstand til boligen, dersom en ser at det kan være hensiktsmessig 
og mulig, og at det ikke går ut over standarden på sykkelvegen. 

3. Merknadsbehandling 

 

3.1 Merknader fra offentlige 

 

3.1.1 Fylkesmannen 

I vedlagte risiko- og sårbarhetsanalyse kan Fylkesmannen ikke se at grunnforholda er utredet i 
tilstrekkelig grad. Det er, i følgje geoteknisk notat vedlagt planen, bare foretatt grunnundersøkelser ved 
bru fundamenteringen. I nordøstre del av planområdet er det marine strandavsettinger på NGU sine 
løsmassekart. Dette kan innebære fare for kvikkleire, og må vurderes i risiko- og sårbarhetsanalyse 
(ROS- analyse) og tas omsyn til både i anleggsfasen og i planen. Det bør mellom anna vurderes 
konsekvenser av at evt. økte vannmengder skal ledes til dette området, og om det kan minske 
stabiliteten i området. Fylkesmannen savner også vurdering av effekten av klimaendringen i planen. 
 
Innsigelse 

 ROS-analysen og planen må vurdere om det er trygge grunnforhold i planområdet, spesielt i 
nordøst der det kan være marine avsetninger, ifølge NGU sine løsmassekart. 

 ROS-analyse og flomrapport må inkludere klimapåslag i beregningene av flom og overvann. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 

 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 
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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.   
 
Vedlagt er grunnundersøkelser som er foretatt i området. 
 

 ROS-analysen revideres med vurderinger i forhold til grunnforhold og mulig rasfare.  
 

 Vi legger inn følgende i planens reguleringsbestemmelser: «Det skal foretas supplerende 
grunnundersøkelser i prosjekteringsfasen og skredfaren i planområdet skal vurderes. Dersom det 
ved supplerende grunnundersøkelser påtreffes leire/kvikkleire, skal faren for skred i det aktuelle 
området vurderes opp mot sikkerhetskrav i TEK 10 og Statens vegvesen sine 
prosjekteringsveiledere. Dersom det er påvist sensitiv/kvikk leire gjennomføres en vurdering i 
samsvar med NVEs retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» sist revidert 22.mai 
2014 og til veilederen 7/20 14 «Sikkerhet mot kvikkleireskred. Vurdering av områdestabilitet ved 
arealplanlegging og utbygging i områder med kvikkleire og andre jordarter med 
sprøbruddegenskaper». 
 

 Klimapåslag er regnet med i betraktingen av nedbørsfeltet nord for Torvmyrveien, jf. vedlegg til 
flomrapporten (vedlegg A10). Flomrapporten er en vurdering og gir føringer for utarbeidelse av 
flomplan. Jf. rapportens kap. 5. Flomplanen utarbeides i detaljprosjekteringen (krav i 
reguleringsbestemmelsene §1.10) og da blir bl.a. klimapåslaget en faktor i dimensjoneringen.  

 
Flomrapport og ROS-analyse er revidert, slik at klimapåslag i forhold til flom og overvann fremgår 
av rapportene. 

3.1.2 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 

NVE har et faglig råd om at bestemmelsesområde oppstuving ved flomsituasjoner #4, #5 omarbeides 
til hensynssone oppstuving ved flomsituasjoner. NVE har et faglig råd om å sørge for en avklaring om 
det er skredfare (utilstrekkelig områdestabilitet) i området. Skredfaren skal være vurdert opp mot TEK 
10. Dersom det er påvist sensitivkvikk leire bør utredningen være gjennomført i samsvar med NVEs 
retningslinjer 2/2011 «Flaum og skredfare i arealplanar» og til veilederen 7/2014 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred, Vurdering av områdestabilitet ved arealplanlegging og utbygging i områder med 
kvikkleire og andre jordarter med sprøbruddegenskaper.» 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
#4, #5 omarbeides til hensynssone oppstuving ved flomsituasjoner, og legger inn bestemmelser for 
bruk av arealene. Viser ellers til pkt. 3.1.1 vedr. skredfare. 
 

3.1.3 Statens vegvesen 

Statens vegvesen kan ikke se at kommunen har hjemmel til å kreve, som en Rekkefølge- 
bestemmelse til reguleringsplanen for Harestadkrysset (ID 2013002), at Torvmyrveien inkludert 
sykkelveg med fortau fra Harestadkrysset til Randaberg Arena skal være ferdig opparbeidet iht. 
områdeplanen for Randaberg sentrum øst (ID 2011004) innen ferdigstillelse av Harestadkrysset. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte kommentarer fremmer Statens vegvesen innsigelse til at planen vedtas i 
den form som følger av Kommuneplanutvalgets vedtak av 04.12.2014. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
 
Rekkefølgebestemmelsen til reguleringsplanen for Harestadkrysset (ID 2013002), at Torvmyrveien 
inkludert sykkelveg med fortau fra Harestadkrysset til Randaberg Arena skal være ferdig opparbeidet 
iht. områdeplanen for Randaberg sentrum øst (ID 2011004) innen ferdigstillelse av Harestadkrysset, 
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tas ut av reguleringsbestemmelsene. Opparbeiding av Torvmyrveien spilles inn til Bypakke Nord-
Jæren. Statens vegvesen frafaller dermed innsigelsen. 

3.1.4 Riksantikvaren 

To kulturminner kommer i konflikt med planen: 

 Id 177645 er et større bosetnings- og aktivitetsområde på nærmere 19 000 m2, med en 

datering fra slutten av yngre steinalder (seinneolitikum) til vikingtid. Innenfor de sjaktede 

områdene av lokaliteten er det påvist 138 stolpehull, 33 kokegroper, ildsteder og 

udefinerte groper, 4 veggrøfter, dyrkingslag og ardspor. I tillegg er det funnet 5 skår av 

leirkar. 

 

 Id 177662 er et flerfaset dyrkingslag på omkring 700 m2. Det ene laget er C14-datert til 

overgangen merovingertid-vikingtid. 

 

Det legges vekt på at planen har stor samfunnsmessig betydning, og at det vil være vanskelig 

å finne andre alternativer for å unngå konflikt med kulturminnene. Begge de berørte kultur-

minnene har lav formidlingsverdi, og de de ligger i dyrket mark der de er utsatt for 

nedbryting. Det gis tillatelse til inngrep i de berørte automatisk fredete kulturminnene, men 

med vilkår om en arkeologisk undersøkelse, før tiltak etter reguleringsplanen kan iverksettes. 

Lokalitetene vil imidlertid kunne bidra med vesentlig ny informasjon om bosetning, levekår 

og jordbruk gjennom store deler av forhistorien, fra senneolitikum til vikingtid. 

 

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de 

berørte automatisk fredete kulturminner id 177645 og id 177662, markert som bestemmelses-

område #2 og #3 i plankartet. 

Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik 

at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

 

Granskingen bekostes av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10. 

Dispensasjon fra den automatiske fredningen gjennom planvedtaket forutsetter at ovennevnte 

tekst innarbeides i reguleringsbestemmelsene. Dersom kommunen gir melding om at 

ovennevnte tekst ikke vil bli innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, og Rogaland 

fylkeskommune ikke finner å ville reise innsigelse mot planen, vil Riksantikvaren i så fall 

normalt reise innsigelse mot planen. 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 

Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: 

Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de 

berørte automatisk fredete kulturminner id 177645 og id 177662, markert som bestemmelses-

område #2 og #3 i plankartet. 

Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres slik 

at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes. 

3.1.5 Fylkeskommunen seksjon for kulturarv 

Planarbeidet er i konflikt med automatisk fredete kulturminner, og reguleringsplanen er derfor 
oversendt Riksantikvaren som søknad om dispensasjon fra den automatiske fredningen. Rogaland 
fylkeskommune har fått forlenget svarfrist i saken. Viser til pkt. 3.1.4 Riksantikvaren. Tiltakshaver må 
varsle Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv, i god tid før tiltak etter reguleringsplanen 
ønskes realisert. Riksantikvaren vil deretter fatte vedtak om omfanget av den arkeologiske 
granskingen. Dette vedtaket vil kunne påklages i medhold av forvaltningsloven §§ 28 og 29.  
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Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser:  
«Før iverksettingen av tiltak i medhold av planen skal det foretas arkeologisk utgravning av de berørte 
automatisk fredete kulturminner id 177645 og id 177662, markert som bestemmelsesområde #2 og #3 
i plankartet. Det skal tas kontakt med Rogaland fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres 
slik at omfanget av den arkeologiske granskingen kan fastsettes.» 
 
Dersom teksten ikke innarbeides i reguleringsplanens fellesbestemmelser, er dette brevet å oppfatte 
som en innsigelse til planen. 
 

 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Viser til pkt. 3.1.4 
 

3.1.6 Fylkeskommunen regionalplan 

 
Landbruk  
Nødvendig å finne akseptable planavklaringer som i minst mulig grad krever omdisponering av 
høgproduktiv landbruksjord og der virkningen på driftsmønsteret i landbruket blir begrenset. 
Oppfordrer til at planforslaget omarbeides slik at planen gjennom særskilte bestemmelser sikrer at 
overskudds matjord kommer til anvendelse for jordbruksproduksjon på nærliggende bruk.  
 
Kontrollstasjon  
Skeptisk til en løsning som medfører en reduksjon i arealet avsatt til pendlerparkering formålet.  
 
Støy  
Forutsetter at alle forslag og anbefalinger til videre utredninger og avbøtende tiltak fremmet i 
planbeskrivelsen og i vedtak i planbehandlingen i kommuneplanutvalget 04.12.14, blir iverksatt og 
ivaretatt i det videre arbeidet.  
 
Landingsplass for beredskapshelikopter  
Planbestemmelsene bør være mer tydelig på at området ikke skal benyttes til helikoptertrening.  
 
Hensynet til barn og unge  
Det har vært gjennomført barnetråkk undersøkelser i området og som følge av dette er det registrert at 
et område «Liten skog» øst for E39, vil bli berørt av tiltaket. Når areal som benyttes av barn og unge 
blir bygd ut, må det i samsvar med føringene i Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i 
planleggingen, skaffes et fullverdig erstatningsareal, uavhengig av reguleringsstatus for arealet.  
 
Innspill vedr. kulturminner og kulturmiljø  
Flere SEFRAK-registrerte og verneverdige nyere tids kulturminner vil gå tapt som følge av 
reguleringsplanen, bl.a. et tun på Grødem, på gnr. 48, bnr. 10, med tre SEFRAK registrerte bygninger 
i verneklasse B, med en gammel geil og steingjerder. Det er svært beklagelig at kulturminnene må 
vike for veiprosjektet. Det er i så måte positivt at Statens vegvesen har fulgt fylkeskommunens 
tidligere oppfordring om avbøtende tiltak for deler av bebyggelsen, og i følge planbeskrivelsen vil 
forsøke å finne løsning for flytting av ett eller to av de minste byggene på tunet til annen lokalitet.  
Driftsbygningen i Torvmyrveien 29 vurderes som verneverdig av vernemyndighetene, men forutsettes 
revet i planen. Det fremkommer imidlertid noen uklart om den er krysset ut for riving på plankartet. 
Bygningen er tegnet inn på illustrasjon av fremtidig situasjon på forsiden av planbeskrivelsen. I følge 
planbeskrivelsen vil Statens vegvesen i det videre arbeidet se om det finnes alternative løsninger som 
muliggjør bevaring av driftsbygningen. Dette anses som positivt.  
Det gjenstår imidlertid å se om vegvesenet lykkes i å få bevart noen av de nevnte verneverdige 
kulturminnene. I et så stort veiprosjekt bør en kunne forvente at en gjør en ekstra innsats for å bøte på 
de negative konsekvensene som planen medfører.  
Som det fremgår av planbeskrivelsen skal bebyggelse og anlegg som anses som verneverdig av 
vernemyndighetene og som forutsettes fjernet i planen, dokumenteres, henholdsvis med oppmåling 
og foto, før evt. rivning. Det må avklares nærmere med vernemyndighetene om hvilke bygg og anlegg, 
eller deler av disse, som anses som verneverdige, og som skal dokumenteres før rivning. 
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Kommentar fra Statens vegvesen 
Det er innarbeidet reguleringsbestemmelser som sikrer at det utarbeides en massehåndteringsplan, 
der bl.a. håndtering av overskudds matjord avklares, og om den kan komme til anvendelse for 
jordbruksproduksjon på nærliggende bruk. Det er en forutsetning av at det ikke legges restriksjoner på 
flytting av matjorda pga. jordbruksnematoder eller andre skadelige organismer, eller forurensning. Det 
forutsetter også at det fins arealer som matjorda kan benyttes på.  
 
Forslag til presisering av reguleringsbestemmelse: «Før bygge- og anleggsstart skal det utarbeides 
massebruks for overskuddsmasser. Massedeponering skal foregå på godkjent massedeponi. 
Overskudd av matjord skal tas vare på og mellomlagres på en slik måte av jordkvaliteten ikke 
forringes. Overskuddsmatjord skal gjenbrukes på en landbruksfaglig tilfredsstillende måte, og så langt 
som mulig tilbakeføres til nærliggende bruk.  Matjord skal undersøkes mht. restriksjoner (mulig innhold 
av skadedyr (helle skrive: mulig forekomst av svartelistearter. Kan være både dyr, planter og 
nematoder) før den flyttes til nye områder. Deponiplan skal godkjennes av Statens vegvesen. Jfr. pbl 
§12-7, nr. 2.» 
 
 
De parkeringsplassene som fjernes som følge av økt areal til servicestasjon, blir i stor grad erstattet av 
parkeringsplasser på østsiden av E39, der en bolig fjernes (Torvmyrveien 32). Det kan etableres 25 
plasser for pendlerparkering på østsiden, slik at det totalt bare blir 10 færre parkeringsplasser for 
pendlere. Handicap-parkeringsplasser reduseres fra 8 til 5 og oppstillingsplasser for taxi reduseres fra 
8 til 4. Det mener vi fortsatt bør gi god parkeringsdekning. Sammenligner vi med pendlerparkeringene 
langs Jærbanen, som har vesentlig høyere transportkapasitet enn buss-systemet vil ha ved Harestad, 
så er det f.eks. ca. 100 parkeringsplasser ved Bryne stasjon, som også har et vesentlig større 
nedslagsfelt enn i Randaberg ved Harestad. Det kan i prosjekteringsfasen vurderes om det bør 
etableres noen handicap-parkeringsplasser også ved pendlerparkering på østsiden. Ytterligere vil det 
være tilbud for kiss & ride, som også gjør det mulig å sette av og hente passasjerer til og fra buss. Det 
skal også etableres romslig tilbud for sykkelparkering. 
 
 Legger inn i planbestemmelsene at beredskapslandingsplass for helikopter ikke skal benyttes 
til helikoptertrening eller kommersiell helikoptervirksomhet. 
 
 Vi antar at området avmerket som barnetråkk ikke er «mye» i bruk pga. at all tilkomst er over 
innmark. Området kan få større bruksverdi når området rundt bygges ut. Det er derfor viktig å ivareta 
skogen. Vi tar ut rigg og anleggsområde for en liten del av arealene som erstatter det halve skogholtet 
som blir berørt. I tillegg tilpasses sidearealene ved hjelp av mur slik at opprinnelig skogholt endres 
minst mulig. Evt. nye lekeområder til erstatning må avklares i områdeplanen som kommunen har 
varslet oppstart av. Formålet blir LNF, som nå:  
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Intensjonen er at løa på Torvmyrveien 29 skal bevares. Men da den ligger så tett oppi den nye brua 
som skal bygges ved Torvmyrveien 29, er det alltid en viss mulighet for at det praktisk ikke går å 
bevare løa, da bygging av en bru krever et visst riggareal omkring. Det bør være mulig å spunte rundt 
løa for å bevare den, men det kreves antakelig en spesiell form for spunting. Det er heller ikke på 
nåværende stadium i planleggingen utført detaljerte registreringer av teknisk kvalitet på løa, for å 
avklare om den kan tåle spunting og anleggsvirksomhet i nærheten, uten å ta vesentlig skade av 
dette. Derfor har vi valgt å sette kryss på løa, slik at vi har muligheten for å rive den, dersom det ikke 
med rimelig innsats og midler er mulig å bevare den. 

3.1.7 Lyse Elnett 

 
Lyse har behov for å etablere en ny transformatorstasjon innen området for kommunedelplanen på 
Harestad, til erstatning for eksisterende transformatorstasjonen på Sande, da effektkrevende 
utbygginger ligger i nærheten av dette området. Anslått arealbehov er ca. 18.000 m2. I tillegg vil det 
være behov for å etablere nye 132 kV linjer til den nye transformator-stasjonen, og nytt 24 kV 
høyspent distribusjonsnett. Lyse ønsker dialog med Randaberg kommune og Statens vegvesen for å 
se på mulige plasseringer av ny transformatorstasjon. 
 
Gjør ytterligere oppmerksom på eksisterende nettstasjoner, kabler og linjer, samt 4 bars gassledning 
og fiberkabel innen planområdet. Adkomst- og ventilasjonsforhold til eksisterende nettstasjoner må 
ikke forringes i forbindelse med nybyggingsarbeider innen planområdet. Flytting/endring samt 
nytilknytning skjer i henhold til enhver tid gjeldende retningslinjer. 
 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
I den grad det kan være mulig å etablere en transformatorstasjon i dette området, må dette avklares i 
kommunedelplanen for Harestad, plan 2015001. Det er tatt initiativ til en dialog med Lyse og 
Randaberg kommune om lokalisering av transformatorstasjonen. 
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3.2 Merknader fra selskap, lag og foreninger 

 

3.2.1 Skiftesvik velforening 

De er hovedsakelig bekymret for tilleggsbelastning i forhold til støy. Nærmiljøet er allerede hardt 
presset: 
- Industriaktivitet havneområde, båter ligger med motorer i gang hele døgnet. 
- Kraner med lyd alarm opereres dag/natt – også natt til søndag. 
- E39 slik den er i dag generer plagsomt høye støyverdier for innbyggerne. 
 
Det er blitt uttalt at nærliggende «grøntareal skal brukes til massedeponi og parkering av 
anleggsmaskiner», ved oppstart av arbeid med kryss, vei m.m.. Dette vil ytterligere generere 
uforholdsmessige/ulevelige forhold for oss i nærmiljøet. De ber kommunen vurdere hvordan man best 
mulig kan tilrettelegge aktivitet på en slik måte at vi som bor der, samt de som skal bo der jf. nytt 
byggefelt, i minst mulig grad blir berørt. De ber kommunen ikke undervurdere dagens belastning, også 
sett opp mot kommende aktiviteter. 
 

Kommentar fra Statens vegvesen 
Statens vegvesen er forpliktet til å forebygge støyulemper i anleggsperioden i forhold til de gjeldende 
støyforskrifter. I den grad det er praktisk mulig, vil permanente støytiltak bli etablert så tidlig som mulig 
i anleggsfasen. Der dette ikke er mulig, vil det bli etablert midlertidige støyskjermingstiltak. E39 senkes 
i terrenget ned mot Rogfast-tunnelen, slik at det vil bli reduksjon i støybidrag fra E39 i forhold til 
dagens situasjon, der E39 ligger på terreng. 
  

3.2.2 Syklistenes landsforening 

Sykkel- og gangvei (kombinert formål, KF) langs Torvmyrveien vest for Harestadkrysset bør 
tilrettelegges for gjennomgående trafikk mellom Grødem og Randaberg. T-krysset på KF-veien (rød 
sirkel) like vest for rundkjøringen i Torvmyrveien bør endres slik at gjennomgangstrafikken kan gå rett 
frem og tilkobling til KF-vei til boligfelt nord for rundkjøringen blir trukket lengre bort fra undergangen 
for å få et tryggere kryss.  
 
Samme KF-vei langs Torvmyrveien, litt nærmere E-39. Plankrysningen over vegen til 
parkeringsplassen her vil være veldig risikabelt for syklister, siden de fleste bil-mot-sykkel-ulykker 
skjer når biler svinger over sykkelvei, og de ber om at denne utformes som en undergang. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
T-krysset på sykkelveg med fortau (KF-vegen) like vest for rundkjøringen i Torvmyrveien endres, slik 
at gjennomgangstrafikken kan gå rett frem og KF-veg mot nord kobles innpå gjennomgående 
sykkelveg. 
 
Forslag om undergang under adkomst til pendlerparkering tas ikke til følge, da trafikkmengden er for 
liten. En undergang her vil også ta for mye areal. Foreslår derimot at sykkelveg med fortau legges 
gjennomgående, mens adkomstvegen inn til pendlerparkeringen brytes, slik at bilene som skal inn på 
parkeringsplassen får vikeplikt for sykkelvegen. Dette gjøres for alle adkomster som krysser 
sykkelvegen. 
 
 

3.3 Merknader fra private 

 

3.3.1 Alf G. Monsen – Grødemveien 121 

Bekymret for at midlertidig vegomlegging i anleggsfasen er vist gjennom deres eiendom, samt at 
permanent gang og sykkelveg kommer tilnærmet opptil verandaen. Ca. 1/3 av eiendommen blir 
beslaglagt og 1/2 parten av hagen. Trafikken fra E39 vil øke og medføre økt støy og forurensning.  
Mener inngrepene på deres eiendom blir så store at boforholdene verken blir levelige eller forsvarlige. 
De ber derfor om innløsning på lik linje med øvrige naboeiendommer som innløses. 
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Kommentar fra Statens vegvesen  
Faseplanene er utviklet for å vise hvordan trafikkomleggingen kan gjennomføres. Det vil til en viss 
grad være muligheter for å tilpasse trafikkomleggingen, for å unngå nærføring til eksisterende bolig. 
Det må også etableres støyskjerming av boligen i.h.t. gjeldende lover og forskrifter i anleggsfasen, 
helst tiltak som også fungerer som permanente støytiltak dersom dette er mulig. Det ligger også inne 
forutsetninger i reguleringsbestemmelsene om avbøtende tiltak i forhold til støv og forurensning. Det 
er derfor ikke grunnlag for å tilby innløsning av denne boligen. 

 

3.3.2 Ingvar Grødem - eier av Tormyrveien 29 

1. Låven er ubrukelig for landbruk ut fra nåværende planer. Den må løses ut. 
2. Bolighus må løses ut. Hele hageområdet foran huset forsvinner til gangvei og innkjørsel. Mye bråk 

og vanskeligheter under bygging i over 3 år. Bilpark, bensinstasjon, helikopterplass og parkering 
for større kjøretøyer hele døgnet gjør huset ubeboelig og ingen vil bo der. 

3.   Protesterer mot at deler av arealet til gården skal brukes for overvann i tilfelle stort regnfall. 
 

 

Kommentar fra Statens vegvesen  
Låven er angitt som verneverdig av fylkeskommunens kulturavdeling. Det vurderes derfor ikke som 
aktuelt å rive denne, med mindre det er nødvendig for å kunne bygge vegtiltaket. Det er ikke grunnlag 
for å løse ut boligen, da det vil være mulig å støyskjerme boligen i.h.t. gjeldende retningslinjer. Selv 
om deler av forhagen vil forsvinne, vil det fortsatt være gode hagearealer sør for boligen. 
 
Det er helt nødvendig av hensyn til klimautviklingen å legge inn flomkapasitet for å unngå at overvann 
fra omkringliggende områder i ekstreme tilfeller (100-200 års flom) strømmer inn på E39 og ned i 
Rogfast-tunnelen. I normalsituasjon vil området dreneres på vanlig måte. NVE anbefaler at vi legger 
inn hensynssone oppstuving ved flomsituasjoner, med bestemmelser for bruk av arealene, for å 
forsterke sikringen av flomkapasiteten. Området avmerket som hensynssone oppstuving ved 
flomsituasjoner kan benyttes som jordbruksjord, som regulert. Området kan ikke endres/arronderes 
med hensyn til høyde og helning på en slik måte at vann ikke lagres, eller at vann får 
avrenningsretning inn på E39 med mindre det er avklart og godkjent av Statens vegvesen 

3.3.3 Adv. Kluge på vegne av Dyngeland – gnr. 49, bnr. 12 

Eiendommen blir meget sterkt berørt av detaljplanen. Det aller meste av landbruksarealet går med til 
veg og annen veggrunn, samt beredskapsareal/landingsplass for helikopter. I tillegg må som nevnt ett 
av våningshusene samt eldre driftsbygning rives. For alle praktiske formål blir det aller meste av 
eiendommen radert bort. «Resteiendommen» som er tilbake etter at veganlegget er bygget, må 
legges ut til boligtomter i kommunedelplanen. De to planprosessene som nå er til behandling, må 
samkjøres for at forannevnte målsetting kan nås. Planmessig er det grunnlag for dette. Rest-
eiendommen til Dyngeland er ikke berørt av langsiktig grense for landbruk. Resteiendommen er i den 
nye regionalplanen for langsiktig byutvikling på Jæren avsatt til utbyggingsformål. Dyngeland ønsker å 
oppføre en erstatningsbolig på resteiendommen. Det vil være tilfredsstillende for familien å vite at de 
også i fremtiden sokner til samme skolekrets m.m. som i dag. Motforestillinger mot at arealet der 
eiendommen i dag har sin adkomst, er avsatt til riggområde. Innløsningsspørsmålet er ikke løst, til 
tross for at Dyngeland i snart tre år har forsøkt å komme i en konkret dialog om dette. Det må derfor 
tas hensyn til at det bor barn på eiendommen. Av sikkerhetsmessige grunner må derfor riggområdet 
trekkes et godt stykke øst for dagens adkomstveg, slik at fare ikke oppstår. 
 
Kommentar fra Statens vegvesen 
Randaberg kommune har startet opp en kommunedelplan for Harestad (PlanID 2015001). Hvorvidt 
«resteiendommen» kan legges ut til boligtomter, må avklares i kommunedelplanen, da det aktuelle 
arealet ligger som LNF i nåværende kommuneplan. Det er ikke mulig å  plassere inn boligeiendom på 
et areal som ikke er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Et alternativ kan være å etablere en 
erstatningsbolig på restarealet, til erstatning for den som må rives, men dette må avklares med 
kommunen. Riggområdet er knyttet til bygging av Rogfast-tunnelen, og kan ikke uten videre trekkes 
lengre østover. Det må sikres adkomst til eiendommen i anleggsperioden, og riggområdet vil bli sikret, 
slik at det ikke kan komme uvedkommende inn på anleggsområdet. Området regulert til rigg- og 
anleggsområde vil settes i stand og gå tilbake til regulert formål (LNF) når anlegget er ferdigstilt. 
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3.3.4 Siv Mobæk Harestad og Gunnar Harestad - Skiftesvikveien 58 

Hele boligen er bygget etter standarden i 1989, dvs. 10 cm isolasjon i veggene og to lag glass. Samt 
mekanisk ventilasjon. Den gang var det ingen tunnel under fjorden, trafikken var minimal og økte bare 
når det var ferjeanløp i Mekjarvik. Det ligger en plantegning hos Randaberg kommune som viser at det 
skulle vært etablert en støyvoll langs vår eiendom allerede den gang. Denne ble aldri realisert. Dvs. at 
eiendommen er blitt oversett i over 20 år ang. støyskjerming. 
 
De ønsker at SVV utreder en oppgradering av huset, slik at det blir beboelig i årene fremover, dersom 
SVV ikke har planer om støyreduserende tiltak innen 5 år. Ønsker at SVV ser på muligheten for å 
erstatte støyvollen forbi vår eiendom med en form for gabioner, så det ikke bli fullt så stort inngrep, og 
en løsning som ivaretar hagen på en bedre måte.  
 
Kommentar fra Statens vegvesen  
Det vil ikke bli aktuelt å gjennomføre støyreduserende tiltak for boligen før anlegget starter opp. 
Mekjarvikveien har en standard og en trafikkmengde som tilsier en sikkerhetsavstand på 6 m til hinder 
til siden for vegen. Da det fortsatt må gjøres en del detaljvurderinger omkring støyskjermingstiltak, er 
det ikke aktuelt å legge inn forutsetninger som begrenser mulighetene for optimal støyskjerming. Det 
er heller ikke aktuelt å regulere inn dårligere kurvatur på en overordnet sykkelveg som dette. Det kan 
eventuelt i byggeplanfasen vurderes å tilpasse linjeføringen av sykkelvegen, for å oppnå større 
avstand til boligen, dersom en ser at det kan være hensiktsmessig og mulig, og at det ikke går ut over 
standarden på sykkelvegen. 
 

Vedlegg 

- alle innkomne brev 
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