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Dagsorden

Satt av tid fra kl. 18.00-21.00.

● Generell informasjon om vegprosjektet, framdrift og 
planprosess.

● Forprosjektet på Tasta. 

● Siste del av møtet setter vi av til å snakke med de enkelte 
grunneiere.

Foreløpige tegninger av planen er presentert i utstillingen.

E39 Smiene-Harestad

14.08.2015



Deltakere her fra Statens vegvesen, Stavanger og 
Randaberg kommune

● Statens vegvesen

– Tor Geir Espedal

– Laila Løkken Christensen-Dreyer

– Jonas Meling

– Henriette Nesset

– Bjørn Egil Gilje

– Kjetil Medhus (Norconsult AS)

● Stavanger kommune

– Iqbal Mohammad

– Leni Andreassen

E39 Smiene-Harestad
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Organisering av arbeidet

● Norconsult AS valgt som konsulent

● Prosjektgruppe ledet av Statens vegvesen med deltakere fra:

– Stavanger kommune

– Randaberg kommune

– Statens vegvesen – Rogfast-prosjektet

– Norconsult

● Ekstern samarbeidsgruppe

– Stavanger kommune

– Randaberg kommune

– Fylkesmannen

– Rogaland fylkeskommune

– Statens vegvesen

E39 Smiene - Harestad

14.08.2015



Lokalisering og tilgrensende vegprosjekter

E39 Smiene-Harestad

● Europaveg og del av 
kyststamvegen mellom 
Trondheim og Stavanger.

● Viktig transportåre lokalt på 
Nord-Jæren. 

● Transportkorridor vest kobler 
seg inn på E39 fra vest, etter 
hvert.
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Mål og hensikt

E39 Smiene-Harestad

● Etablere en god og trafikksikker 
firefelts veg med lik standard 
mellom Eiganes-tunnelen i sør 
og Rogfast-tunnelen i nord.

● Etablere sykkelveg med fortau 
fra Smiene til Harestadkrysset

Sykkelveg med fortau (Foto: Tine Solem)

Firefelts veg med midtrekkverk (Foto: Knut Opeide)



Effektmål

● Lik standard på E39 mellom Eiganestunnelen og Rogfast-
tunnelen som på øvrig stamveg.

● Bedre trafikksikkerhet med færre ulykker og nestenulykker.

● Økt fremkommelighet. 

● Redusere unødig biltrafikk på lokalvegene rundt.

● Bedre forholdene for gående- og syklende i området som 
påvirkes av veganlegget.

E39 Smiene-Harestad



Effektmål

● Bedre forholdene for kollektivtrafikk på E39.

● Bedre adkomsten til industri- og næringsområdene 
gjennom gode og effektive kryssløsninger.

● Begrense ulemper som støy og dårlig luft for nærmiljøet.

● Triveligere lokal- og bomiljø gjennom god frem-
kommelighet, tilgjengelighet for alle, estetikk, redusere 
utrygghetsfølelse og gjøre det lettere å krysse vegen.

● I størst mulig grad ivareta natur-, kultur- og landskaps-
interessene i området.

E39 Smiene-Harestad



Standard og utstrekning 

E39 Smiene-Harestad

● Ca. 3,8 km lang strekning.

● Totalbredde ca. 20 m, inkl. midtrekkverk.

● Planskilte kryss (kryss i to plan) ved Tastatorget og Finnestad.

● Miljøkulvert (tunnel i betong gjennom løsmasser) på Tasta 

(to løp).  

● 5 m bred sykkelveg med fortau langs E39.

● Fartsgrense 80 km/t på E39.
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Status i planarbeidet

● Gjennomført grunnundersøkelser. Undersøkelser for 
konstruksjoner kommer til høsten.

● Gjennomført forprosjekt på Tasta.

– Optimalisert vegens forløp.

– Plassert parkeringsplass for turområdet ved Stokkavatnet.

– Lagt om adkomstveger. 

– Utviklet traséer for gående og syklende.

● Utarbeidet trafikkanalyse (koordineres med 

trafikkanalyse for Transportkorridor vest).

● Innhenter tillatelser til gjennomføring av

arkeologiske undersøkelser.

E39 Smiene-Harestad
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Status i planarbeidet

● Forprosjektet for Finnestadkrysset godt i gang. 

– Optimalisere overganger til lokale veger inntil, samt til 
Transportkorridor vest.

– Plasserer sykkelveg med fortau, samt tverrforbindelser til 
øvrig sykkelvegnett.

● Forprosjekt Ryggveien godt i gang.

– Stenging av Ryggveien.

– Vurderer overgang eller undergang.

● Omlegging adkomstveger – vurderes fortløpende.

● Omlegging Eskelandsveien (skal avklares i områdeplanen 
for Dusavika II) – ikke avklart enda.

E39 Smiene-Harestad
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Forprosjekt Tasta

E39 Smiene - Harestad
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3D-modell 
– t.h. E39 sett sørover fra Høie-
svingen.

- t.v sett fra Tasta skole og nord-
over.

E39 Smiene-Harestad
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Forprosjekt Tasta – Bakgrunn

● Kommunedelplanen (KDP) E39 Smiene-Harestad vedtatt i 2012 med 
lang kulvert på Tasta.

● En korridor for E39 valgt i KDP. Vegens forløp fastsatt i grove trekk. 

● Store utfordringer 
– Vegens forløp (E39)
– Koordinering med Eiganes nord, Rogfast og Transportkorridor vest
– Miljøkulvert
– Sykkelveg med fortau langs E39
– Kryssende gang- og sykkelveger og turveger
– Kulturlandskap, landbruk
– Friområdet ved Mississippi og Stokkavatnet
– Parkering for friområder
– Eksisterende bebyggelse
– Adkomster, m.m.. 

E39 Smiene-Harestad
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Forprosjekt Tasta – nye krav og alternativer

● Krav til økt stoppsikt (sikten man trenger for å oppdage et 
hinder og stoppe for det) mellom av- og påkjøringsramper 
og tunnelportaler skjerpet siden kommunedelplanen.

– Krav til stoppsikt på 150 m i hver ende av tunnelen 

– Finne løsninger/avbøtende tiltak for å unngå reduksjon 
av lengde på kulvert.

● Søke etter de mest optimale alternativer og løsninger

– Tekniske krav, trafikksikkerhet, framkommelighet

– Byggbarhet, byggetid og anleggsgjennomføring

– Begrense ulempene for omgivelsene og bebyggelsen

● Avgrense det videre arbeidet til én anbefalt løsning. 

E39 Smiene - Harestad
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Anlegg tar tid og
plass

E39 Smiene-Harestad

14.08.2015

Fra byggingen av E39 Ryfast

Fra byggingen av Rv 44 Stangeland-Skjæveland



Forprosjekt Tasta – fravik fra krav

● Vurdert ulike løsninger og avbøtende tiltak for å unngå 
reduksjon av kulvert pga. økte stoppsiktkrav.

● Vurdert løsning uten kulvert, på bru over Mississippi lenger 
vest.

● Ikke fått aksept for å fravike de nye kravene for løsningen 
fra KDP, med 4-felt gjennom kulvert.

● Fått aksept for fravik for 6-felt gjennom kulvert, med av-
og påkjøringsfelt gjennom hele kulvertens lengde.

E39 Smiene-Harestad
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Forprosjekt Tasta - alternativer

● Vurdert 6 ulike alternativer:

– alternativ 1-5 med lang kulvert 

– alternativ 6 med bru.

● Vurdert alt. 2, 5 og 6 videre.

● Silingskriterier: 

– Vegløsning

– Avvikssituasjoner

– Trafikksikkerhet

– Anleggsgjennomføring

– Drift og vedlikehold

– Nye friområder og utsiktsforhold

– Inngrep i rensepark ved Mississippi 

og øvrige friområder 

– Berørt naturmangfold

– Landskapstilpasning

– Berørte bygg

– Berørte automatisk fredede
kulturminner

– SEFRAK, nyere tids kulturminner, 
kulturmiljø og kulturlandskap 

– Gang-/sykkelveg-løsninger

– Tilknytningsmulighet til eventuelt 
omlagt fv. 413 Eskelandsvegen 

– Støyforhold

– Luftforurensning

– Arealregnskap

– Kostnader

E39 Smiene-Harestad
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Sammenligning av alternativer

E39 Smiene - Harestad

14.08.2015

 Alternativ 2 Alternativ 5 Alternativ 6 

Vegløsning 3 2 1 

Avvikssituasjoner 2 2 1 

Trafikksikkerhet 2 2 1 

Anleggsgjennomføring 3 2 1 

Drift og vedlikehold 2 2 1 

Nye friområder og utsiktsforhold 3 2 1 

Inngrep i rensepark ved Mississippi og øvrige friområder 2 3 1 

Berørt naturmangfold 2 3 1 

Landskapstilpasning 1 1 2 

Berørte bygg 2 3 1 

Berørte automatisk fredede kulturminner 2 2 1 

SEFRAK, nyere tids kulturminner, kulturmiljø og 

kulturlandskap 

1 2 3 

Gang-/sykkelvegløsninger 1 1 2 

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

Støyforhold 2 2 1 

Luftforurensning 3 2 1 

Arealregnskap 2 3 1 

Kostnader 2 3 1 

 

Verdi 1 er best, verdi 3 er dårligst.



Forprosjekt Tasta - anbefaling

● Forprosjektrapporten anbefaler alt. 6, bru.
● Alt. 6 vil medføre krav om konsekvensutredning - krevende 

prosess videre – kan medføre forsinkelser i fremdriften 
● Alt. 6 bryter med vedtaket fra kommunedelplanen om kulvert 

forbi Tasta, men er teknisk og økonomisk bedre 
gjennomførbart.

● Alt. 6 medfører at nesten ingen bygninger på Tasta må rives, 
og det går med mindre landbruksjord. 

● Alt. 6 innebærer inngrep i friområdene ned mot Stokkavatnet
og inngrep i kulturlandskap og kulturmiljø, selv om vegen 
legges på bruer over friområdene og kulturlandskapet. 

Disse forholdene gjør at Statens vegvesen likevel ikke anbefaler 
å gå videre med dette alternativet. 

● Statens vegvesen anbefaler alternativ 5
– justering av vegens forløp forbi Tasta, med 6 felt i lang 

kulvert. (av- og påkjøringsfelt gjennom hele kulverten)

E39 Smiene-Harestad
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Alt. 5 – lang kulvert med 6 felt

E39 Smiene – Harestad 

14.08.2015



Forprosjekt Tasta

E39 Smiene-Harestad
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Forprosjekt Tasta - Statens vegvesen anbefaler 
alternativ 5

● Best løsning for E39 – vegens forløp er rettere og har 
betydelig bedre linjeføring enn alternativ 2. 

● Best på tekniske forhold og anleggsgjennomføring.

– kulverten kan bygges mer eller mindre i sin helhet mens 
trafikken kan gå på eksisterende E39 i anleggsperioden. 

– kortere byggetid.

● Større avstand til eksisterende bebyggelse på Tasta.

E39 Smiene-Harestad
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Forprosjekt Tasta – Alternativ 5, lang kulvert

E39 Smiene-Harestad

14.08.2015

● Alt. 5 ≈ alt. 2 vedr. arealforbruk i anleggsfasen pga. behov 
for omlegging av E39 vest for kulvert under bygging av 
kulverten ved alt. 2.

– Mississippi må bygges om uansett alternativ. 

– Eksisterende E39 kan tilbakeføres til friområder i alt. 5.

Alt. 2 - Blå linje - ny E39. Rød linje - omlegging av E39 i anleggsperioden.



Forprosjekt Tasta – Alternativ 5, lang kulvert

● Alt. 5 bedre muligheter for en god tilpasning av terrenget 
mellom bebyggelsen og kulverten, spesielt i sør.

● Alt. 5 bedre muligheter for å etablere tverrforbindelser over 
kulverten for gående og syklende med gode stignings-
forhold. 

● Alt. 5 påvirker boliger i mindre grad enn alt. 2, pga. større 
avstand til bebyggelsen, spesielt i anleggsperioden. 

● Enklere å etablere støyskjermingstiltak sør for kulverten i 
alt. 5 pga. større avstand mellom bebyggelse og kulvert. 

● Alt. 5 har større avstand fra bebyggelse til kulvertmunning, 
bedre i forhold til evt. luftforurensning.

E39 Smiene-Harestad
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Arealregnskap alt. 2 - alt. 5

Forprosjekt Tasta

14.08.2015

● Alt. 5 og alt. 2 er nesten like mest arealkrevende. Alt. 
2  tar mer midlertidige areal. 

● Alt. 5 bruker noe mer jordbruksareal.

Alt. 5.Alt. 2.



Arealregnskap friluftsliv og landbruks-, natur-
og friluftsområder alt. 2 – alt. 5

E39 Smiene-Harestad

Areal, type Størrelse

(daa)

Jordbruksarealer omdisponert til veg i dagen 1,0

Jordbruksarealer berørt av kulvert/veg, og som fortsatt

kan brukes til jordbruksarealer i utbygd situasjon

12,0

Friområder omdisponert til veg i dagen 5,4

Friområder berørt av kulvert/veg, og som fortsatt kan

brukes til friområder i utbygd situasjon

13,4

Eksisterende veg som kan omdisponeres til friområder 8,5

Areal, type Størrelse

(daa)

Jordbruksarealer omdisponert til veg i dagen 0,9

Jordbruksarealer berørt av kulvert/veg, og som fortsatt kan

brukes til jordbruksarealer i utbygd situasjon

18,9

Friområder omdisponert til veg i dagen 8,3

Friområder berørt av kulvert/veg, og som fortsatt kan

brukes til friområder i utbygd situasjon

17,4

Eksisterende veg som kan omdisponeres til friområder 8,9



Forprosjekt Tasta – Alternativ 5, lang kulvert

● Alt. 5 medfører innløsning av noen flere bygg enn alt. 2, 
derav 16 boliger.  Det er 2 boliger mer enn i alt. 2.

● Pga. omlegging av trafikken i anleggsperioden, vil alt. 2 
medføre omtrent samme inngrep i friområder og 
naturmangfold som alt. 5.

● Alt. 5 har større negativ konsekvens for nyere tids 
kulturminner, kulturmiljø og kulturlandskap enn alt. 2.

● Alt. 2 og alt. 5 omtrent likt med hensyn til konsekvens for 
automatisk fredede kulturminner. 

● Større kostnader med alt. 5. 

E39 Smiene-Harestad
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Øvrige forhold

● Så langt anbefalt at sykkelveg med fortau legges mest 
mulig langs E39, tett inntil E39, for å redusere det samlede 
inngrepet. 

● Det er ellers viktig å sikre god standard, optimale 
stigningsforhold og optimale koblinger til eksisterende 
gang- og sykkelvegnett, samt turveger. 

● Gjenstår fortsatt en del arbeid før vi har disse løsningene 
på plass. Dette materialet er derfor ikke inkludert i 
oversendelsen av forprosjektet for Tasta. 

E39 Smiene-Harestad
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Sykkelveg med fortau på Smiene - tverrsnitt

E39 Smiene-Harestad
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Sykkelveg med fortau - sør for kryss ved Randabergveien
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Grøntplan over kulvert, alt. 5

E39 Smiene - Harestad
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Alt. 5 – E39 sørøstover mot Tasta

E39 Smiene - Harestad
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Framdrift

E39 Smiene-Harestad

● Oppstart reguleringsplan høst 2014.

● Forprosjekter 2014-2015.

● Arkeologiske registreringer vår 2016.

● 1. utkast reguleringsplan vår 2016.

● Høring og offentlig ettersyn sommer 
2016.

● Reguleringsplanvedtak høst 2016.

● Grunnerverv, tidligst 2017-2018.

● Prosjektering og entreprise, 2017-
2018.

● Mulig byggestart, tidligst 2018.

● Antatt byggetid 2-3 år.
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Ferdig anlegg?

E39 Smiene-Harestad
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Ferdig anlegg?

E39 Smiene-Harestad
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Forprosjekt Tasta

Saksbehandlerne fordeler seg ved de ulike bordene, og blir nå 
tilgjengelig for spørsmål frem til kl. 21.00.

Foreløpige planutkast henger i utstillingen.

Videoen viser forprosjektet på Tasta, alternativ 5.

E39 Smiene-Harestad
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