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FORORD
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning.
Målsettingen er å få avklart trasé og kryssplassering for en trafikksikker kyststamveg med
høy standard for gjennomgangstrafikken og betjening av lokaltrafikken mellom Stavanger og
Randaberg.
Planprogrammet for E39 Smiene – Harestad ble fastsatt den 16.12.2010 i Randaberg
kommune og Stavanger kommune. Planarbeid skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens
§ 11-12 og § 3-7. Stavanger og Randaberg kommuner er ansvarlig planmyndighet for
arbeidet med kommunedelplanen og konsekvensutredningen.
Tiltakshaver og ansvarlig for konsekvensutredningen er Statens vegvesen Region vest.
Asplan Viak AS er engasjert til å gjennomføre enkelte deltema i konsekvensutredningen av
prissatte og ikke prissatte konsekvenser.
Denne rapporten omhandler deltema Regional og lokalutvikling. Utredningen skal bidra til
best mulig utforming av vegtiltaket, og gi planmyndighetene grunnlag for å behandle og
vedta planene. Vedtatt løsning skal legges til grunn for reguleringsplanlegging og bygging.
I utredningsprosessen er det gjennomført møter med ekstern samarbeidsgruppe fra
Stavanger kommune, Randaberg kommune, Rogaland fylkeskommune og Fylkesmannen i
Rogaland. I tillegg har fagpersoner fra Statens vegvesen deltatt i arbeidet.
Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen har vært Frode Aarland. Richard Wigestrand,
Asplan Viak, har vært ansvarlig for dettedeltema.
Rapporten blir offentliggjort på følgende nettadresse:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39smieneharestad
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1 SAMMENDRAG
Nord-Jæren har korte avstander og utvikling av E39 Smiene-Harestad i seg selv vil ikke
utløse en betydelig samfunnsnytte for lokal- og regional utvikling. Like fullt har strekningen en
helt avgjørende betydning for å få det overordnede vegnettet til å fungere.
I sum er det grunn til å anta at en utbygging av E39 på denne strekningen som del av en
sammenhengende utbygging av stamvegen, vil legge til rette for økt integrasjon av arbeidsog boligmarkedene mellom Sør og Nord-Rogaland. I hvor stor grad dette skjer, vil være
avhengig av flere faktorer.
Utbyggingen vil gi positive konsekvenser også regionalt. Eller motsatt – dersom utbygging
ikke finner sted samtidig med utbyggingene sør og nord vil oppleves svært negativt.
Kort er konsekvensene oppsummert i nedenstående tabell:
Tabell 1: Sammenstilling av konsekvenser

Deltema
Lokal utvikling:
Framkommelighet
Private og offentlige
virksomheter
Endret struktur på
fritidsmønster
Kommunikasjonsknutepunkt

Kollektivtrafikk

Gang- og sykkeltrafikk

Endret arealbruk
Regional utvikling

Alternativ 1A, 1B og 1C

Alternativ 3A, 3B og 3C

Vesentlig forbedret fremkommelighet
Dagens næringsområde ved Tastatorget
berøres negativt, men annen næring får
bedret tilgjengelighet.
Noe lengre adkomst til parkeringsplass
ved Store Stokkavatn (Mississippiskogen).
Kollektiv- og kommunikasjonsknutepunkt
ved Harestadkrysset gir bedre
kommunikasjonslinjer og tilgjengelighet.
Dagens lokale kollektivruter berøres i liten
grad, mens regionale ruter får bedre
fremkommelighet.
Gang- og sykkelvegnettet og
fremkommeligheten for disse
trafikantgruppene blir vesentlig forbedret.
Nytt arealforbruk er negativt.

Som alternativ 1
Som alternativ 1, men noe mindre
inngrep ved Tastatorget.

Positiv konsekvens

Som alternativ 1
Som alternativ 1

Som alternativ 1

Som alternativ 1, men vil ha bedre
linjeføring ved Finnestad og
opplevelsesverdi.
Som alternativ 1, men dog med noe
mindre arealforbruk.
Som alternativ 1

Anbefalt alternativ
Generelt vil utbyggingen ha positiv konsekvens både for lokal og regional utvikling.
Forskjellene mellom alternativene er små for noen av deltemaene innenfor lokal utvikling,
mens det ikke er påviselige forskjeller for regional utvikling. Dagløsningen (alt. 1C og 3C)
medfører en mer naturlig føring for sykkeltraseer, om enn marginalt. Dette slår likevel ut i
rangeringen.
Tabell 2: Rangering av alternativ

Alternativ
Rangering

Statens vegvesen

1A
5

1B
5

1C
4

3A
2

3B
2

3C
1
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2 TILTAKET

2.1 Bakgrunn
Kommunedelplan for ny E39 gjelder en cirka 4,5 km lang vegstrekning mellom Smiene i
Stavanger kommune til Harestad i Randaberg kommune. Strekningen har en viktig funksjon
som del av kyststamvegen mellom Trondheim og Stavanger, og er en viktig transportåre
lokalt på Nord-Jæren. E39 Smiene-Harestad er et sentralt bindeledd mellom E39
Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast-forbindelsen i nord.

Figur 1: Prosjektets plassering på Nord-Jæren. Alternativ 1 er vist som rød, og alternativ 3 vist som svart hvor
disse er forskjellig.
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Dagens veg er har dårlig standard med ujevn kurvatur, flere uoversiktlige kryss og avkjørsler.
Strekningen har tidvis fremkommelighetsproblemer, er ulykkesutsatt og har et mangelfullt
tilbud for gående og syklende. Planarbeidet skal tilrettelegge for utvidelse av E39 fra to til fire
felt og etablering av planskilte kryss på strekningen. Bygging av Smiene–Harestad skal
avlaste lokalvegnettet for gjennomgangstrafikk. Hovedmålet med prosjektet er å sikre en god
og trafikksikker kyststamveg med enhetlig standard, som også sikrer lokal trafikk god
fremkommelighet. Prosjektet skal løse transportbehovet for alle trafikantgrupper.
Det foreligger en vedtatt kommunedelplan på strekningen fra 2001 (Kommunedelplan for
E39 Smiene – Dusavika – Harestad). Denne viser 2-feltsveg i eksisterende trasé for vegen,
med reservert plass til en fremtidig utvidelse med smal firefeltsløsning mellom
Eskelandsveien og Finnestadgeilen. Det foreligger også et forslag til reguleringsplan for
strekningen Eskelandsveien–Harestad i fra 2005 som ikke har vært politisk behandlet. Disse
løsningene tilfredsstiller ikke dagens krav i vegnormalene og tar heller ikke høyde for
utvidelse av vegen fra 2 til 4 felt på hele strekningen.
Strekningen er omtalt i siste halvdel av perioden i Nasjonal transportplan 2010 – 20191, hvor
tiltaket forutsatt delvis bompengefinansiering (Jærenpakke 2).
Trafikken på dagens veg varierer mellom 18.500 ved Smiene til og 10.300 kjøretøy pr døgn
(ÅDT) ved Harestad. Trafikkprognoser for strekningen viser en vesentlig vekst i trafikken på
frem mot 2040, når Rogfast og Eiganestunnelen også er ferdigstilt.

2.2 Vegstandard
For E39 legges følgende vegstandard til grunn:
Strekningen Smiene - Finnestadgeilen (vegstandard S7):
På strekningene Smiene - Finnestadgeilen er vegstandard S7 lagt til grunn. Vegstandard S7
skal i henhold til Statens vegvesens håndbok 017 benyttes for stamveger og andre
hovedveger med årsdøgntrafikk (ÅDT) over 12000 kjt/t og fartsgrense på 80 km/t. Vegen
skal bygges som 4-feltsveg med 3,5 m brede kjørefelt og 1,5 m brede skuldre.

Figur 2: Tverrprofil for standard S7- veg. På strekningen er midtdelerbredden økt med 1 meter i forhold til
minimum i normalen (til 2 meter) som gir totalbredde 20 m.

1

Stortingsmelding nr 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010 – 2019 s. 224.
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Strekning Finnegeilen - Harestad (Vegstandard S9):
På strekningen Finnestadgeilen -Harestad er vegstandard S9 lagt til grunn som overgang
mot E39 Rogfast. Vegstandard S9 skal i henhold til håndbok 017 benyttes for stamveger og
andre hovedveger med ÅDT over 20.000 og fartsgrense 100 km/t.
Vegen skal bygges som 4-feltsveg med 3,5 meter brede kjørefelt og 3 meter brede ytre
skuldre. Midtrabatt er 3 meter bred inklusiv indre skuldre (1 meter bredere enn
minimumsbredden for vegstandard S9). Det skal være midtrekkverk. Dette gir en total
vegbredde på 23 meter.

Figur 3: Tverrprofil for standard S9- veg. På strekningen er midtdelerbredden økt med 1 meter i forhold til
minimum i normalen (til 2 meter) som gir totalbredde 23 m.

Sekundærvegnett/tilførselsveger:
Nødvendige tilførselsveger til E39 og annet tilgrensende sekundærvegnett skal bygges som
2-feltveger etter vegstandard S1 med ÅDT mellom 0-12.000 og fartsgrense 60 km/t. Vegene
skal utformes med vegbredde 8,5 meter.

Figur 4: Tverrprofil for standard S1 som benyttes på sekundærvegnett/tilførselsveger (HB 017).

Kryss på strekningen:
Kryss på E39 skal bygges som planskilte kryss. Kryss i plan skal bygges som T-kryss eller
rundkjøring. Vegnormalene har nærmere regler når de ulike krysstypene skal benyttes.

Tunneler på strekningen:
Tunneler på strekningen skal bygges som tunnelklasse E med toløps-tunneler med
tunnelprofil 2xT9,5. Maks stigning på tunnelen er 5 %.
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Figur 5: Tunnelprofil T 9,5 m (HB 021).

Standard for holdeplasser/kollektivknutepunkt
Bussholdeplasser skal etableres som universelt utformede holdeplasser på av- og
påkjøringsramper langs E39. Det skal tilrettelegges for god overgang mellom lokalbuss (på
sekundærvegnettet) og fjernbuss på E39. Kollektivknutepunkt skal tilrettelegges der dette er
nødvendig.

Standard for gang- og sykkelløsninger
Hovedrute for sykkel Randaberg (Harestad) – Stavanger (Smiene)
Gang- og sykkelløsninger på strekningen skal bygges som et høyverdig tilbud for gående- og
syklende i henhold til 017 og trafikkmengder (gående/syklende per time). På sykkelruten
mellom Randaberg og Stavanger er det lagt til grunn at det skal etablere sykkelveg med
fortau, 3 meter sykkelveg, 1 meter fortau pluss skuldre på 0,25 m.

Figur 6: Tverrprofil for sykkelveg med fortau. Totalbredde 4,5 m (HB 017).
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Øvrige gang- og sykkelveger
Gang- og sykkelløsninger på sekundærveger skal i henhold til 017 og trafikkmengder
(gående/syklende per time). Det er lag til grunn standard gang- og sykkelveg med 3 meter
bredde pluss 0,25 skulder på hver side. Totalbredde 3,5 m.

Figur 7: Tverrprofil G/S-veger på sekundærvegnett (HB 017).

2.3 Vegelementer
Utredningen omfatter vurderinger av følgende vegelementer knyttet til E39 og tilgrensende
sideveger:









Ny 4-felts veg på hele strekningen Smiene – Harestad inkludert nye tilførselsveger
Nye kryss mellom ny veg og eksisterende veger
Nødvendige omlegginger av eksisterende vegnett
Ny gang- og sykkelveg forbindelse på hele strekningen fra Smiene til Harestad
Kollektivknutepunkt
Broer
Kulvert/tunneler
Underganger

2.4 Plan og influensområde
2.4.1 Planområdet
Planområdet strekker seg fra Smiene i Stavanger kommune til Harstad i Randaberg
kommune som vist på figuren under. Planområdet omfatter alle trasealternativene som
inngår i vedtatt planprogram. I planprosessen har en sett på alternativer innenfor stiplet
område.
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Figur 8: Planområde for E39 Smiene - Harstad (varslet planområde).

2.4.2 Tiltakets influensområde
Utbygging av E39 vil ha virkning utover den konkrete strekningen som inngår i planområdet.
Området forventes å bli påvirket at vegtiltaket kalles influensområdet. Prosjektets totale
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influensområde er vist på skissen under. For enkelte deltema i konsekvensutredningen vil
influensområdet være snevrere.

E39 Smiene Harestad

Figur 9: Influensområdet for E39 Smiene-Harestad.
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2.5 Beskrivelse alternativene
I henhold til planprogrammet som var på høring høsten 2010 er vegalternativene blitt
optimalisert og oppdaterte våren 2011 i forbindelse med oppstart av konsekvensutredningen.

2.5.1 0 – alternativet (referansealternativet)
0-alternativet er dagen situasjon fremskrevet til analyseåret 2040, pluss anlegg som det
foreligger vedtatte planer på, eller som er inngår i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019
og som er planlagt startet opp i planperioden 2010-2019. Anlegg som inngår i 0-alternativet i
tillegg til eksisterende E39 på strekningen er:
-

E39 Rogfast
E39 Eiganestunnelen med Eiganes nord
Kryss E39xfv 478 Torvmyrveien.

Fremtidig forbindelse mellom Risavika og E39, Transportkorridor vest, inngår ikke i 0alternativet.

2.5.2 Nye vegalternativer
Alternativene som skal vurderes opp mot 0-alternativet (referansealternativet) er
hovedalternativene 1 og 3. Begge alternativene strekker seg fra Smiene i Stavanger
kommune (like sør for Maiblomstsvingen) til Harestad (Harestadveien) i Randaberg
kommune. Alle alternativene er forutsatt å ha kryss på Tasta (redusert kryss - kun ramper
mot sør), Finnestadgeilen og Harestad. Alternativene er like mellom kryss ved
Finnestadgeilen og nord til Harestad.
Følgende alternativskombinasjoner ligger til grunn for konsekvensutredningen (alternativ 2 er
silt bort i planprogrammet):

Alternativ

Tiltak ved Tasta skole

1

2

Alternativsbenevnelse

Tunnel Høyehaugen

Lang kulvert (470 m)

1A

Nei

1

Kort kulvert (350 m)

1B

Nei

1

Daglinje

1C

Nei

3

Lang kulvert (390 m)

3A

Ja

3

Kort kulvert (270m)

3B

Ja

3

Daglinje

3C

Ja

2

Kulvertløsninger for alternativ 1 og 3 har ulike lengde på grunn av krav til minsteavstand til kryss nord for
kulvert.
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Alternativ 1A – Lang kulvert
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen
går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg). Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 470 meter lang
kulvert/tunnel ved Tasta skole.

Alternativ 1B – Kort kulvert
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen
går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg. Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 350 meter lang
kulvert/tunnel ved Tasta skole.

Alternativ 1C – Daglinje
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen
går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg). Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet går vegtraséen i fjellskjæring
(i dagen) forbi Tasta skole.

Alternativ 3A – Lang kulvert
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende
veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover
under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 390 meter lang
kulvert/tunnel ved Tasta skole.

Alternativ 3B – Kort kulvert
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende
veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover
under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca. 270 meter lang
kulvert/tunnel ved Tasta skole.
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Alternativ 3C – Daglinje
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende
veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover
under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. . I alternativet går vegtraséen i fjellskjæring
(i dagen) forbi Tasta skole.

Figur 10: Korte og lange kulvertløsninger ved Tasta skole.
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Figur 11: Oversikt over trasealternativene. (alternativ 1 er vist som rød og alternativ 3 er svart hvor disse har
forskjellig trasé i sør)
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2.6 Massehåndtering
Vegprosjekt utløser overskuddsmasser, og av alternativene er det alternativ 3, med en kort
strekning i fjelltunnel som gir størst overskudd av masser. Konkrete deponeringsområder
eller områder for mellomlagring av masseoverskudd inngår ikke i denne planfasen. Mulige
deponeringsområder har allikevel blitt lagt til grunn for å kunne regne på kostnadene knyttet
til masseforflytting. I denne fasen har deponering langs traséen, til støyskjerm og nødvendige
voller på strekningen, blitt lagt til grunn.
I det videre arbeidet må de søkes etter alternative lokaliteter for deponering av massene.
Dette arbeidet må samordnes med deponiplanene for Rogfast, som grenser inn mot
prosjektet i nord.

2.7 Anleggsgjennomføring
Det er ikke beskrevet tiltak som anleggsveier, riggområder eller deponiområder som har
kjente varige konsekvenser ut over byggingen av selve veien. Konsekvenser i
anleggsperioden er derfor ikke vektlagt og må vurderes på et mer detaljert plannivå.
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3 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING
3.1 Temabeskrivelse og metode
Temarapporten Lokal og regional utvikling belyser de følger utbygging av E39 SmieneHarestad kan ventes å ha lokalt for byutviklingen på nordlige deler av Jæren, samt å belyse
effekter av regional betydning.
Med lokal utvikling menes utvikling utløst som en følge av selve tiltaket og det umiddelbare
nærområdet. Lokal utvikling er vurdert i forhold til følgende deltema:
-

Framkommelighet
Private og offentlige virksomheter
Endret struktur på fritidsmønster for befolkningen
Kommunikasjonsknutepunkt
Kollektivtrafikk
Gang- og sykkelvegnettet
Endret arealbruk som konsekvens av tiltaket

Med regional utvikling menes vegtraseens betydning sett i en regional sammenheng.
Regional utvikling er først og fremst vurdert i forhold til utviklingen av E39 Kyststamvegen, og
den regionale effekten utvikling av denne stamvegen vil ha.
Det fremmes to hovedalternativer til trase og løsning: Alternativ 1, løsning i dagen. Alternativ
3. løsning som inkluderer tunnel mellom Tastatorget og Finnestad. I forhold til de temaene
som belyses i lokal og regional utvikling har valg av kulvert ved Tasta skole liten betydning.
Tabellen under viser hvor små forskjeller det er i arealbeslag for de ulike variantene av
alternativ 1 og alternativ 3. Arealberegningene er gjort med kommuneplanenes arealformål
som grunnlag. Selv om eksempelvis alternativ 1C beslaglegger 5 dekar mer areal enn 1A og
1B, vil disse alternativene behandles samlet. I det videre skilles det derfor hovedsakelig
mellom alternativ 1 og alternativ 3.
Tabell 3 arealbeslag for de ulike alternativene for utvikling av E39. Tabellen viser arealbeslag for hvert alternativ
beregnet både for plangrenser og med 50 meters byggegrense.

Alternativ

Areal plangrenser
angitt i dekar.

1a
1b
1c
3a
3b
3c

448
448
453
391
390
390

Areal byggegrenser
angitt i dekar.
790
794
803
762
766
766

Differanse
angitt i dekar.
342
346
350
371
375
376

3.2 Influensområdet
Lokalt
Det lokale influensområdet er knyttet til selve vegtraseen. Plangrensen inkludert
skråningskant danner slik sett grense, i tillegg legger byggegrensene føring på utviklingen
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langs traseen for tilliggende bolig- og næringsområder. E39 Smiene-Harestad kobler seg
videre til lokalvegnettet til Randaberg sentrum, næringsområdene på Mekjarvik og Dusavik
samt boligområdene på Grødem og Tasta.
Regionalt
Den regionale avgrensningen kan ikke defineres like tydelig, men utviklingen av E39
Smiene-Harestad har en regional funksjon som delparsell i utviklingen av en ferjefri
kyststamveg. Slik sett er den en viktig parsell for sammenbindingen av nord- og sørfylket
samt Vestlandet for øvrig. I tillegg fungerer E39 Smiene-Harestad som en kobling til
Transportkorridor vest som viktig trase for godstransporten til og fra Risavika og Stavanger
lufthavn Sola. Det regionale influensområdet er således stort og vanskelig å avgrense.

4 OVERORDNEDE PLANER
Utvikling av E39 til fullverdig stamvegstandard med fire kjørefelt vil tilføre vegnettet på NordJæren økt kapasitet. E39 Smiene-Harestad er et ledd i utviklingen av denne stamvegen og
vil knytte nordre del av Stavanger samt Randaberg tettere til byområdet. I denne delen
belyses hvilke føringer som er gitt i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren samt i
kommuneplanene til Randaberg og Stavanger.

4.1 Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren.
Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren viser den langsiktige utviklingsstrukturen for
Jæren. For området omfattet av utbygging av E39 mellom Smiene og Harestad viser planen
grovt kjerneområdet for landbruk og grøntstruktur på vestsiden og byutvikling på østsiden av
E39. I tillegg viser planen en utviklingsområder knyttet til Randaberg sentrum og Grødem på
vestsiden av E39. Med unntak av området mellom Tastatorget og Dusavik følger langsiktig
grense for landbruk langs dagens E39.
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Figur 12: Utsnitt av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren

4.2 Kommuneplanen for Randaberg
Næring:
Gjeldende kommuneplan for Randaberg peker på at eksisterende næringsområder skal
videreutvikles framfor å etablere nye. Dette inkluderer utvikling av Mekjarvik, Dusavik og
Randaberg sentrum.
Bolig:
I sin boligpolitiske handlingsplan har Randaberg kommune lagt til grunn en boligvekst som
samsvarer med Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren. I henhold til
fylkesdelplanen er Nord-Jæren anslått å vokse med 100 000 personer innen 2040.
Hovedtyngden av boligbyggingen og fortettingen skal skje i bybåndet Stavanger-Sandnes.
Fortettingspotensialet til Randaberg og de andre omkringliggende kommunene er anslått til å
være 10 prosent av beregnet fremtidig boligbehov.
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Randaberg legger til grunn en befolkningsvekst i planperioden på rundt 1,2 prosent per år,
noe som representerer et boligbehov på totalt omtrent 950 boliger – eller cirka 70 boliger per
år.
Nybyggingen skal skje som utvikling av aksen mellom Sentrum og Grødem, samt på arealer
øst for E39. Disse arealene kommer i hovedsak ikke i konflikt med den langsiktige grensen
for landbruket. Unntaket er et mindre areal mellom den nye vegen som er foreslått mellom
Goaveien og Kverneviksveien, samt Viste Hageby. Nybyggingen skal styrker opp under
hovedruter for kollektivtrafikken samt utnytte og legge til rette gang- og sykkelvegnettet for
transportsyklisten.

4.3 Kommuneplanen for Stavanger
Næring
I kommuneplanen for Stavanger 2010-2025, vedtatt juni 2011 er det gjort omdisponeringer i
området Dusavik II som har betydning for tiltak på E39 Smiene-Harestad.
Dusavik II
Det etablerte Dusavik blir karakterisert som et strategisk viktig næringsområde for lager- og
produksjonsbedrifter. Området egner seg godt til oljerelatert virksomhet og bedrifter med
behov for nærhet til dypvannskai. Dusavik er av regional betydning, men har få tilgjengelige
tomter for utbygging. På plankartet er det også satt av plass til idrettsformål til Tasta bydel,
for eksempel til fotballbaner. Det er satt av areal til grøntdrag langs Tastamyrveien og langs
området mot sør.
Dette betyr at ca. 200 dekar omdisponeres fra LNF (utenfor langsiktig grense for landbruk) til
næring. Ca 30 dekar omdisponeres fra LNF til friområde. Og ca. 23 dekar omdisponeres fra
LNF til idrettsområde. Området skal reguleres til energirelaterte industri- og lagerbedrifter
med tilhørende kontorer. Maks 15 % av utbyggingsarealet (BRA) i prosjekter skal tillates for
kontorformål.
Bolig
Tastarustå utgjør det største nye boligområdet i Stavanger nord. I tillegg er det lagt inn
omfordeling av LNF og bolig på Nore Sunde samt omdisponering fra LNF til bolig på Austre
Åmøy.
For Stavanger som helhet er det behov for 13 600 nye boliger i planperioden. Av disse skal 4
100 dekkes i felt, 6 800 i prosjekter og 2 700 som ifylling. Botettheten er angitt til 2,1
personer per bolig. Retningslinje for grad av utnytting i boligområder nær/i sentre og nær
hovedkollektivtraseer er satt til maksimalt 100 prosent BRA. Det er maksimale
gangavstander til sentre, bane og buss, som avgrenser områdene med høyest tetthet. For
resten av byen settes graden av utnytting i nye boligprosjekter til maksimalt 70 prosent BRA.
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Figur 13: Kommuneplankart for strekningen med planavgrensning for begge alternativene samlet.
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5 KONSEKVENSER FOR LOKAL UTVIKLING
5.1 Framkommelighet
Trafikkmengder
Basert på beregninger av framtidig trafikk er ÅDT på E39 mellom Tastatorget og
Finnestadkrysset beregnet til 34 000 kjøretøy i døgnet i 2040 (dette omtales i egen
utredning). Transportkorridor vest, som knyttes til E39 på Finnestad, har en beregnet ÅDT på
11 000 i 2040.
Kapasitetsgrensen for tofelts veg tilsvarende dagens E39 er normalt ca. 20 000 kjøretøy i
døgnet. De framtidige trafikktallene forteller at dagens tofelts veg vil resultere i en svært
dårlig avviklingskvalitet. Med en fullverdig utviklet firefelts europaveg nord og sør for
strekningen, vil dagens tofelts veg redusere kapasiteten på denne delen av E39, noe som vil
resultere i kødannelser både nord og sør for strekningen. I tillegg til at trafikken på E39 vil stå
i kø, vil også mangel på kapasitet mellom Smiene og Harestad gi negative følger for
godstransporten på Transportkorridor vest.
Tiltaket vil i seg selv ikke forkorte reisetiden av betydning sammenlignet med i dag, kanskje
omtrent 1-2 minutt. Men reisetiden vil på tider av døgnet med store trafikkmengder, øke
betydelig dersom tiltaket ikke gjennomføres.
Det er ingen påviselig forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema.

5.2 Private og offentlige virksomheter.
Lokalt vil kryssområdet på Finnestad, som knytter sammen E39 kyststamvegen med
Transportkorridor vest, også bli en viktig forbindelse for næringstransport mellom Dusavik og
Mekjarvik og andre regionale terminaler.
I begge alternativene forutsettes det at trafikk nordfra ikke kan kjøre av E39 ved Tastatorget.
Dette kan få følger for kundegrunnlaget for Gabbas på Tastatorget. I alternativ 1 vil i tillegg
butikken øst for dagens E39 bli omfattet av vegbygging. Tastatorget har for øvrig ingen
status som nærings- eller handelsområde i kommuneplanen for Stavanger.
Det er ingen forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema.

5.3 Endret struktur på fritidsmønster for befolkningen
Tiltaket innebærer at adkomsten til Stokkavatnet blir lenger. I dag kan kjørende ta direkte av
fra E39 til parkeringsplassen ved renseanlegget ved Mississippiskogen. Alternativene for
E39 legger opp til at kjørende sørfra må kjøre til nytt kryss ved Tastatorget og tilbake langs
en ny adkomstveg for å komme til denne parkeringsplassen. Dette er imidlertid en
konsekvens som primært er knyttet til reguleringsplanen for Eiganes Nord, mens den nye
adkomsten er regulert i denne parsellen mellom Smiene og Harestad.
Det er ingen forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema.
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5.4 Kommunikasjonsknutepunkt
Tiltaket innebærer etablering av en kollektivterminal for overgang mellom regional og lokal
kollektivtrafikk ved Harestadkrysset. Kollektivterminalen blir dermed et bindeledd mellom
lokal- og regional trafikk.
I tillegg vil det nye Harestadkrysset representere en kortere forbindelse mellom trafikk
nordfra og Randaberg sentrum.
Finnestadkrysset vil tilsvarende bli et viktig koblingspunkt mellom E39 og Transportkorridor
Vest mot regionale terminaler som Risavika og Stavanger Lufthavn Sola.
Det er ingen forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema.

5.5 Kollektivtrafikk
Dagens lokale bussruter benytter i stor grad lokalvegnettet tilknyttet bolig- og
næringsområdene i Randaberg og nordlige deler av Stavanger. I utgangspunktet er det ikke
forutsatt at bussrutene skal flyttes til ny E39, men krysse denne som i dag (Harestadkrysset).
Regionale(Rennesøy/Finnøy og Haugesund) og interregionale(Sunnhordland, Bergen)
bussruter benytter i dag og vil fortsatte benytte E39. Denne delen av kollektivtrafikken vil nyte
godt av standardhevingen på E39 som dette tiltaket innebærer, og vil også dra fordeler av at
denne strekningen ikke blir en flaskehals som genererer kødannelse og dermed forsinkelser
for kollektivtransporten.
Imidlertid legges det opp til at ny E39 skal utvikles med fleksibilitet for kollektivtransporten.
Ekspressbusser, regionale busser og eventuelle lokalruter får holdeplasser på rampene for
kryssene. Lengden på rampene er tilpasset holdeplassene.
Alternativ 1 og 3 har tilnærmet lik løsning for kollektivtransporten. I begge alternativene
benyttes eksisterende E39 som busstrase mellom Randaberg og Stavanger.
Det er ingen påviselig forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema.

5.6 Gang- og sykkelvegnettet
Strekningen mellom Smiene og Harestad vil få et langsgående tilbud for myke trafikanter i
både alternativ 1 og 3. Dette tilbudet finnes bare mellom Finnestad og Tasta i dag.
Løsningsforslagene vil derfor tilføre en framkommelighet for myke trafikanter nord i området
som ikke eksisterer i dag.
Løsningsalternativ 1 har en noe mer uryddig og lenger linjeføring for nord-sør trafikken
gjennom Finnestadkrysset. Dette alternativet vil oppleves som en omveg for syklende sørfra,
til blant annet Randaberg videregående skole.
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Videre vil alternativ 1A og 1B, henholdsvis lang og kort kulvert, representere en omveg ved
Tasta skole, sammenlignet med de andre alternativene. I disse to alternativene må syklende
krysse fram og tilbake over kulverten, samt under Eskelandsveien.
I alternativ 3, med tunnel mellom Finnestad og Tastatorget, føres gang- og sykkelvegen
separert fra E39 langs eksisterende trase. En fordel med denne løsningen er opplevelsen av
å sykle og gå i fredeligere omgivelser.
Begge alternativer gir positiv konsekvens innenfor dette deltema. Alternativ 3 vil få en mer
naturlig og oversiktlig linjeføring ved Finnestad og sørover til Tastatorget.

5.7 Endret arealbruk som konsekvens av tiltaket
Utviklingen av E39 til europavegstandard med fire felt medfører at LNF-områder og areal for
bebyggelse og næring omdisponeres til vegformål. Tabellen under angir hvor mye arealer
de to alternativene beslaglegger samlet sett. Alternativ 1A, 1B og 1C er lagt sammen.
Tilsvarende er gjort for Alternativ 3A, 3B og 3C. Ytre grenser for planområdet inkluderer
skråningskanter.
Arealformål i kommuneplanene som omfattes av alternativ 1:
Arealformål
Boligbebyggelse
Næring
Tjenesteyting
Andre typer bebyggelse og anlegg
Friområde
LNFR
Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur
Sum

Randaberg
Areal dekar
3
5
1
2

Stavanger
Areal dekar
4
27

Sum:

146
59

15
133
60

7
32
1
2
15
279
119

216

239

455

Stavanger
Areal dekar
1
6

Sum:

Arealformål i kommuneplanene som omfattes av alternativ 3:
Arealformål
Boligbebyggelse
Næring
Tjenesteyting
Andre typer bebyggelse og anlegg
Friområde
LNFR
Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur
Sum

Randaberg
Areal dekar
3
8
1
2
146
61

16
99
50

4
14
1
2
16
245
110

221

172

393

Tabellen forteller at alternativ 1 legger større beslag på både bolig og spesielt
næringsarealer enn alternativ 3. Det er først og fremst næringsarealene knyttet til Dusavik II
som berøres ulikt i de to alternativene. I forhold til arealer og nedbygging av nærings- og
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boligområder er derfor alternativ 3 det minst negative alternativet. Imidlertid må det i
vurderingen av konsekvensene av vegens arealbeslag også tas høyde for at økt
vegkapasitet mot Stavanger Nord/Randaberg, er nødvendig for å utløse det
byutviklingspotensialet som det i overordnet plan er lagt til rette for her.
Ettersom alternativene for ny E39 i stor grad følger dagens E39 vil ikke større områder bli
klemt inne som følge av tiltaket. Her er det likevel verdt å nevne at landbruksområdet mellom
Grødem og Dusavik, øst for E39, ligger utenfor kjerneområdet for landbruk. Beliggenheten
nær E39 og kapasitetsøkningen vegen vil få, gjør det naturlig å anta at dette området på sikt
blir omdisponert til bolig- og/eller næringsområde i framtiden.
Alternativ 3 har noe mindre arealbruk enn alternativ 1.

6 KONSEKVENSER FOR REGIONAL UTVIKLING
Strekningen Smiene-Harestad utgjør, som nevnt, en del av et større vegtiltak. Som en del av
utviklingen av E39 kyststamvegen vil utvikling av delstrekningen være viktig. Oppgradering
av E39 til europavegstandard med fire felt gjennom de tilstøtende prosjektene Rogfast og
Eiganestunnelen, vil føre til at dagens tofelts veg på Smiene-Harestad representerer en
flaskehals.
To felt på Smiene-Harestad får ikke bare følger for næringstrafikk på Kyststamvegen, men
også for godstransporten på Transportkorridor vest. Denne korridoren knytter Risavika og
Stavanger Lufthavn Sola til Nord-Rogaland, Hordaland og resten av Vestlandet via E39
Smiene-Harestad. En sammenhengende utbygging av E39 med økt standard og større
kapasitet vil derfor være av stor betydning for gods- og næringstrafikk mellom sentrale
logistikk-knutepunkt og næringsområder på Vestlandet. Utbygging av E39 på denne
strekningen med ny kryssløsning på Finnestad, vil således ha stor betydning for en effektiv
tilknytning av Transportkorridor vest til E39 som nasjonal stamveg, og en særlig viktig
transportåre for gods- og næringstrafikken.
Sett sammen med Eiganestunnelen og Rogfast gir utbyggingen en vesentlig
kapasitetsøkning og standardheving på den nordre del av E39 i byområdet. Dette vil kunne
legge til rette for økt integrasjon av bolig- og arbeidsmarkedene på Nord-Jæren,
Haugalandet og de landfaste Ryfylkeøyene. Opplandet for pendling til arbeidsmarkedet på
Nord-Jæren vil i større grad kunne omfatte Nord-Rogaland og de landfaste øyene. Denne
effekten vil for den bilbaserte pendlingen imidlertid kunne påvirkes av avviklingsforholdene
på vegnettet sentralt i byområdet. Ved kø- og avviklingsproblemer inn til
arbeidsplasskonsentrasjonene på Forus og i Stavanger og Sandnes sentrum, vil
«pendlingsmotstanden» mot reiser inn til byområdet forsterkes. Motsatt kan det tenkes at
arbeidsplasser i Nord-Rogaland og på de landfaste Ryfylkeøyene i større grad vil oppfattes å
være innenfor pendlingsavstand fra Nord-Jæren.
I sum er det grunn til å anta at en utbygging av E39 på denne strekningen som del av en
sammenhengende utbygging av stamvegen, vil legge til rette for økt integrasjon av arbeidsog boligmarkedene mellom Sør og Nord-Rogaland. I hvor stor grad dette skjer, vil være
avhengig av flere faktorer.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Lokal og regional utvikling

27

Utbyggingen vil gi positive konsekvenser også regionalt. Eller motsatt – dersom utbygging
ikke finner sted samtidig med utbyggingene sør og nord vil oppleves svært negativt.
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7 OPPSUMMERING OG KONKLUSJON
Nord-Jæren har korte avstander og utvikling av E39 Smiene-Harestad i seg selv vil ikke
utløse en betydelig samfunnsnytte for lokal- og regional utvikling. Like fullt har strekningen en
helt avgjørende betydning for å få det overordnede vegnettet til å fungere.
Kort er konsekvensene oppsummert i nedenstående tabell:
Tabell 4: Sammenstilling av konsekvenser

Deltema
Lokal utvikling:
Framkommelighet
Private og offentlige
virksomheter
Endret struktur på
fritidsmønster
Kommunikasjonsknutepunkt

Kollektivtrafikk

Gang- og sykkeltrafikk

Endret arealbruk
Regional utvikling

Alternativ 1A, 1B og 1C

Alternativ 3A, 3B og 3C

Vesentlig forbedret fremkommelighet
Dagens næringsområde ved Tastatorget
berøres negativt, men annen næring får
bedret tilgjengelighet.
Noe lengre adkomst til parkeringsplass
ved Store Stokkavatn (Mississippiskogen).
Kollektiv- og kommunikasjonsknutepunkt
ved Harestadkrysset gir bedre
kommunikasjonslinjer og tilgjengelighet.
Dagens lokale kollektivruter berøres i liten
grad, mens regionale ruter får bedre
fremkommelighet.
Gang- og sykkelvegnettet og
fremkommeligheten for disse
trafikantgruppene blir vesentlig forbedret.
Nytt arealforbruk er negativt.

Som alternativ 1
Som alternativ 1, men noe mindre
inngrep ved Tastatorget.

Positiv konsekvens

Som alternativ 1
Som alternativ 1

Som alternativ 1

Som alternativ 1, men vil ha bedre
linjeføring ved Finnestad og
opplevelsesverdi.
Som alternativ 1, men dog med noe
mindre arealforbruk.
Som alternativ 1

Anbefalt alternativ
Generelt vil utbyggingen ha positiv konsekvens både for lokal og regional utvikling.
Forskjellene mellom alternativene er små for noen av deltemaene innenfor lokal utvikling,
mens det ikke er påviselige forskjeller for regional utvikling. Dagløsningen (alt. 1C og 3C)
medfører en mer naturlig føring for sykkeltraseer, om enn marginalt. Dette slår likevel ut i
rangeringen.
Tabell 5: Rangering av alternativ

Alternativ
Rangering

Statens vegvesen

1A
5

1B
5

1C
4

3A
2

3B
2

3C
1
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