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Statens vegvesen Region Vest 

 

Forord 
 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. Mål-

settingen 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 kommu-

ne 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 nærmiljø og friluftsliv. Utredningen skal bidra til best 

mulig utforming av vegtiltaket, og gi planmyndighetene grunnlag for å behandle og vedta 

planene. Vedtatt løsning skal så 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. Christine Ravndal Nil-

sen, Statens vegvesen har vært ansvarlig for deltema nærmiljø og friluftsliv. Rapporten blir 

offentliggjort på følgende nettadresse: 

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

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opphold og 

fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Begge disse 

definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig- og tettstedsnære 

uteområder, byrom, parker og friluftsområder.  

 

Av planprogrammet fremgår det at følgende skal utredes for temaet nærmiljø og friluftsliv 

(listen er ikke uttømmende): 

Relevante forhold knytta til nærmiljø og friluftsliv skal dokumenteres ut fra den 

informasjonen og kunnskapen som foreligger fra offentlige etater, lag og organisasjo-

ner, og ut fra egne befaringer i området. Sosiale samlingssteder, friluftsområder, turs-

tier, badeplasser, skoler, barnehager m.m. skal kartlegges og omtales og verdivurde-

res ut fra bl.a. beliggenhet, brukere, bruksfrekvens. 

Virkninger i form av: 

- Arealinngrep i viktige områder 

- Endringer i støy og luftkvalitet ved boliger og utendørs oppholdssteder 

- Barrierevirkninger 

- Virkninger for gående og syklende er viktige forhold som skal omtales.  

Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales. 

 

Utredningen inneholder vurderinger av hvordan vegtiltaket vil påvirke nærmiljøet og frilufts-

livet langs strekningen. Utredningen er gjort i henhold til planprogrammet og etter metodik-

ken i Statens vegvesens håndbok 140. 

 

Verdivurdering 

I verdivurderingen er det foretatt en gjennomgang/registrering av de ulike områdetypene in-

nenfor influensområdet. Befolkning, boligtetthet og type område er registrert. Basert på disse 

registreringene er influensområdet delt inn i 24 delområder (si figur 1 for oversikt over alle): 

  

- Nr. 1 – Harastad A 

- Nr. 2 – Harastad B 

- Nr. 3 – Harastad C 

- Nr. 4 – Harastad D 

- Nr. 5 – Rygg 

- Nr. 6 – Goa/Leikvoll, Smits Minde 

- Nr. 7 – Tastarustå A 

- Nr. 8 – Friluftsområde Mississippiparken/Stokkavannet 

- Nr. 9 – Nedre Tasta A 

- Nr. 10 – Nedre Tasta B 

- Nr. 11 – Tasta skole 

- Nr. 12 – Tastarustå B 

- Nr. 13 – Tastarustå C 

- Nr. 14 – Høye 1 

- Nr. 15 – Eskelandshagen, Finnestad 1 

- Nr. 16 – Finnestad 3A 
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- Nr. 17 – Finnestad 3B 

- Nr. 18 – Finnestad 2 

- Nr. 19 – Randaberg videregående skole 

- Nr. 20 – Grødem A 

- Nr. 21 – Grødem B 

- Nr. 22 – Grødem C 

- Nr. 23 – Grødem D 

- Nr. 24 – Grødem E 

 

Noen av delområdene er rene boligområder, noen har blandet funksjon og bebyggelse mens 

andre er friluftsområder. Til hvert av de 24 delområdene er det utarbeidet egne verdi-, om-

fangs- og konsekvensvurderinger, og en samlet konsekvensvurdering med rangering. Verdien 

er angitt på en tredelt skala: liten-middels-stor. 

 

Delområder med stor verdi: 

Delområde 13 har høy boligtetthet, to barnehager, kort veg til skole og friluftsområde. Hoved-

turveg går også gjennom området. Delområdet vurderes til stor verdi. Også delområde 15 har 

stor verdi. Innenfor dette delområdet er det to barnehager, og disse, sammen med nærhet til 

viktige målpunkt er med på å dra verdien opp fra middels.  

 

Delområde 11, Tasta skole består av barneskole med tilhørende uteoppholdsareal, og deler av 

hovedturveg. Delområdet er derfor gitt stor verdi. Det samme er delområde 8 – friluftsområde 

Mississippiparken/Stokkavatnet. Dette grunnet at det er et viktig friluft- og rekreasjonsområ-

de.  

 

Andre delområder som også er gitt stor verdi er delområde 4 - Randaberg sentrum, delområde 

19 - Randaberg videregående skole og delområde 2 - Harastad B. Fullstendig oversikt fremgår 

av figur 1.  
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Figur 1: Verdikart med delområder 
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Støy 

Støyretningslinje T-1442 deler de områder som har et støynivå over anbefalte grenseverdier 

inn i to soner (gul og rød) hvor det er angitt retningslinjer for anbefalt arealbruk. I gul sone 

bør det vises varsomhet med oppføring av nye skoler, boliger, pleieinstitusjoner etc., men ny 

bebyggelse kan tillates dersom det gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende tiltak. I rød sone 

bør ny bebyggelse unngås.  

 

Det er utført støyberegning for de ulike alternativene (Asplan Viak 2011b). Av beregningene 

fremgår det at kulvertløsningene generelt og for de ulike alternativene gir liten effekt mht. 

støyutsatte bygninger (liggende nærmest veien) i området ved Tasta skole. Lengden på kul-

vertene gir også mindre forskjeller i støynivåer for nærliggende støyømfintlige bygninger. 

Grunnen til dette er at veiene på hver sin side av kulverten summert gir såpass med støy til 

nærliggende bygninger, at selve kulverten i seg selv gir liten støydempende virkning. 

 

De ulike alternativene har derimot noe synlig virkning i lenger avstand fra veiene. Dette kan 

ses på utbredelsen av gul og rød støysone, der man ved sammenligning av alle alternativene 

kan se at alternativ 3A gir en del mindre utbredelse av gul støysone et stykke fra veien, hvil-

ket skyldes kombinasjonen av tunnel i nord, og lengre kulvert i sør. Gul støysone brer seg i 

mye mindre grad for bygninger liggende direkte nord for veien.  

 

Støysonekart for alternativ 3A er vist i figur 2.  

 

 

Figur 2: Støysonekart for alternativ 3A, beregnet 4 meter over terreng 
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Vurdering av omfang 

Omfangsvurderingen er et uttrykk for hvor stor negativ eller positiv endring tiltaket vil med-

føre for hvert delområde, i forhold til 0-alternativet. Omfangsvurderingen er oppsummert i 

tabellen under. Kriteriene for omfangsvurderingen er bruksmulighetene, barriere for ferdsel 

og opplevelse, attraktivitet og identitetsskapende betydning (håndbok 140). I dette inngår 

virkninger av blant annet arealbeslag og støy. Det som gir positivt utslag er i mindre barriere-

virkning som følge av kulvert, og forbedret støysituasjon, enten som følge av kulvert, støy-

skjerming eller endret linjeføring. 

  

Delområde Alt 1A Alt 1B Alt 1C Alt 3A Alt 3B Alt 3C 
1 Harastad A middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

2 Harastad B ubetydelig 

til lite nega-

tivt 

ubetydelig 

til lite nega-

tivt 

ubetydelig 

til lite nega-

tivt 

ubetydelig 

til lite nega-

tivt 

ubetydelig 

til lite nega-

tivt 

ubetydelig 

til lite 

negativt 

3 Harastad C intet omfang intet omfang intet omfang intet omfang intet omfang intet om-

fang 

4 Harastad D intet intet intet intet intet intet 

5 Rygg middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

6 Goa/Leikvoll,  

Smits Minde 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

7 Tastarustå A middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels til 

lite negativt 

middels til 

lite negativt 

middels til 

lite negativt 

8 Friluftsområdet Mississip-

piparken/ 

Stokkavatnet 

middels 

positivt 

lite til mid-

dels positivt 

lite negativt middels 

positivt 

lite til mid-

dels positivt 

lite negativt 

9 Nedre Tasta A lite positivt intet til lite 

positivt  

lite negativt lite positivt intet til lite 

positivt 

lite negativt 

10 Nedre Tasta B lite til mid-

dels positivt 

lite positivt lite til mid-

dels negativt 

lite til mid-

dels positivt 

lite positivt lite til 

middels 

negativt 

11 Tasta skole middels 

positivt 

middels 

positivt 

lite positivt middels 

positivt 

middels 

positivt 

lite positivt 

12 Tastarustå B lite negativt lite negativt lite negativt lite negativt lite negativt lite negativt 

13 Tastarustå C lite positivt lite positivt intet til lite 

positivt 

lite positivt lite positivt intet til lite 

positivt 

14 Høye 1 middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

15 Eskelandshagen,  

Finnestad 1 

lite positivt lite positivt intet til lite 

negativt 

lite positivt lite positivt intet til lite 

negativt 

16 Finnestad 3A middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

17 Finnestad 3B lite til mid-

dels negativt 

lite til mid-

dels negativt 

lite til mid-

dels negativt 

lite til mid-

dels negativt 

lite til mid-

dels negativt 

lite til 

middels 

negativt 

18 Finnestad 2 intet intet intet intet intet Intet 

19 Randaberg videregående 

skole 

lite positivt lite positivt lite positivt lite positivt lite positivt lite positivt 

20 Grødem A intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

21 Grødem B lite positivt lite positivt lite positivt lite positivt lite positivt lite positivt 

22 Grødem C middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

23 Grødem D middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

24 Grødem E intet intet intet intet intet Intet 
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Samlet konsekvensvurdering og rangering 

 

Delområde Alt 1A Alt 1B Alt 1C Alt 3A Alt 3B Alt 3C 
1 Harastad A -- -- -- -- -- -- 
2 Harastad B -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 
3 Harastad C 0 0 0 0 0 0 
4 Harastad D 0 0 0 0 0 0 
5 Rygg -- -- -- -- -- -- 
6 Goa/Leikvoll, Smits Minde -- -- -- -- -- -- 
7 Tastarustå A -- -- -- --/- --/- --/- 
8 Friluftsområdet Mississippi-

parken/ 

Stokkavatnet 

++ ++ - ++ ++ - 

9 Nedre Tasta A + 0/+ - + 0/+ - 
10 Nedre Tasta B +/++ + -/-- +/++ + -/-- 
11 Tasta skole ++ ++ + ++ ++ + 
12 Tastarustå B - - - - - - 
13 Tastarustå C + + 0/+ + + 0/+ 
14 Høye 1 - - - - - - 
15 Eskelandshagen, Finnestad 1 + + 0/- + + 0/- 
16 Finnestad 3A - - - 0 0 0 
17 Finnestad 3B --/- --/- --/- --/- --/- --/- 
18 Finnestad 2 0 0 0 0 0 0 
19 Randaberg videregående skole + + + + + + 
20 Grødem A 0 0 0 0 0 0 
21 Grødem B + + + + + + 
22 Grødem C -- -- -- -- -- -- 
23 Grødem D -- -- -- -- -- -- 
24 Grødem E 0 0 0 0 0 0 

Samlet konsekvens - - -- - - -- 

Rangering 3 4 6 1 2 5 

 

 

Det er to element som skiller alternativene. Det ene er kulvertlengde på Tasta, der lang kulvert 

er best, og daglinjeløsning er dårligst. Det viktigste elementet som skiller alternativ 1 fra al-

ternativ 3 er tunnelen gjennom Høyehaugen. 

 

3A og 3B rangeres best av alle. De har ulik konsekvens på delområdene, men lik samlet kon-

sekvens og rangering. 3A har noe bedre omfangsvurdering på delområde 10 enn 3B, grunnet 

lengre kulvert, i forhold til barrierevirkning mellom boligområdet og friluftsområdet. I tillegg 

vil luftforurensing påvirke færre hus med uteområder i 3A enn i 3B. 

 

1A og 1B har også ulik konsekvens på delområdene, men har lik samlet konsekvens. De rang-

eres som nummer 3 og 4. Forskjellen dem imellom er lik forskjellen mellom 3A og 3B (se 

over). 1A og 1B rangeres etter 3A og 3B på grunn av kulvert og tunnel gjennom Høyehaugen. 

Den linjeføringen er bedre enn linjeføringen i 1-alternativene, i forhold til antall bygninger 

innenfor tiltaksgrense, mindre fysisk berørt areal og mindre areal innenfor støysoner.  
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Alternativ 1C og 3C utmerker seg spesielt negativt i forhold til de 4 andre. Det som skiller de 

fra de andre er delområdene på Tasta, da i forhold til at de har daglinje fremfor kulvert. Bar-

riereeffekten og tilgjengelighet er viktige faktorer. 1C og 3C rangeres derfor lavest.  

 

 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Det er ikke beskrevet tiltak, for eksempel anleggsveier, 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. 

 

 

Avbøtende tiltak  
Barrierevirkning 

Delområde 8, 9; Alternativ 1C og 3C - Daglinje ved Tasta skole 

E39 vil i alle alternativene bli senket i terrenget ved Tasta, og i kulvertløsningene gir dette 

mulighet for gående og syklende å krysse E39 over kulvertlokket (mellom Tasta og frilufts-

området). I daglinjealternativene er det forutsatt at gang og sykkeltrafikk skal krysse E39 i 

planlagt gang- og sykkelbro over E39 vest for Eskelandsvegen. Dette har negativ konsekvens 

for dagens hovedturveg som i dag går i nordlig kulvert under E39 rett sør for Tasta skole. 

Som et avbøtende tiltak bør det i daglinjealternativene etterstrebes å etablere gang- og sykkel-

bro på samme sted som kulverten ligger i dag. 
 

Støy 

Delområde 1-24; Alternativ 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C  

Det er lagt inn støyskjerming langs veg flere steder som forutsetning for utførte beregninger. 

Det er likevel ikke nok for å gi tilfredsstillende støyforhold til alle bygninger. Det vil derfor 

være behov for å vurdere lokale støyskjermingstiltak samt optimalisering (ev. økning) av den 

langsgående skjermingen. Mer detaljerte beregninger må legges derfor legges til grunn i neste 

planfase. 

 

 

Tilråding 

Ut fra konsekvensvurderingen av deltema nærmiljø og friluftsliv, vil man primært tilråde at 

alternativ 3A eller 3B blir valgt. 

 



E39 Smiene – Harestad, Kommunedelplan med konsekvensutredning. 

Temarapport nærmiljø og friluftsliv 

 

 

12  

 

 

1 Tiltaket 

1.1 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 kyst-
stamvegen 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 3: 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 utoversiktlige kryss og avkjørsler. Strek-
ningen 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 plan-
skilte kryss på strekningen. Bygging av Smiene–Harestad skal avlaste lokalvegnettet for gjennom-
gangstrafikk. 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 fore-
ligger 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. 

 

1.2 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 års-
døgntrafikk (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 4: 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. 

 
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. Midt-
rabatt 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. 

                                                 
1 Stortingsmelding nr 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010 – 2019 s. 224. 
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Figur 5: 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 utfor-
mes med vegbredde 8,5 meter. 
 

 

Figur 6: 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 rundkjø-
ring. 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 %. 
 

 

Figur 7: Tunnelprofil T 9,5 m (HB 021). 
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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 (Harstad) – Stavanger (Smiene) 
Gang- og sykkelløsinger 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 8: Tverrprofil for sykkelveg med fortau. Totalbredde 4,5 m (HB 017). 

 
Øvrige gang- og sykkelveger 
Gang- og sykkelløsninger på sekundærveger skal i henhold til 017 og trafikkmengder (gåen-
de/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 9: Tverrprofil G/S-veger på sekundærvegnett (HB 017).  

 

1.3 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 
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1.4 Plan og influensområde  

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.  

 

Figur 10: Planområde for E39 Smiene - Harstad (varslet planområde). 
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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 influensområde er vist 
på skissen under. For enkelte deltema i konsekvensutredningen vil influensområdet være snevrere.  
 

 

Figur 11: Influensområdet for E39 Smiene-Harestad.  

E39 Smiene Harestad 
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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.  
 
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 E39/fv 478 Torvmyrveien. 
 
Fremtidig forbindelse mellom Risavika og E39, Transportkorridor vest, inngår ikke i 0-alternativet.  

 

1.5 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 Maiblomstsving-
en) 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 mel-
lom 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 skole2 Alternativsbeskrivelse Tunnel Høyehaugen 

1 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 

 
 
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 alter-
nativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet nord-
vestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca 470 meter lang kul-
vert/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 alter-
nativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet nord-
vestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca 350 meter lang kul-
vert/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 alter-

                                                 
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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nativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet nord-
vestover 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 alternati-
vet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet nord-
vestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca 390 meter lang kul-
vert/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 alternati-
vet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet nord-
vestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca 270 meter lang kul-
vert/tunnel ved Tasta skole.  
 
Alternativ 3C – Daglinje  
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestovover, parallelt med eksiste-
rende veg frem til fv. 409 Kvernevikvegen (Tastatorget). Fra Kvernevikvegen 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 alter-
nativet nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. . I alternativet går vegtraséen i fjell-
skjæring (i dagen) forbi Tasta skole.   
 

 

Figur 12: Korte og lange kulvertløsninger ved Tasta skole. 
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Figur 13: 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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1.6 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 mel-
lomlagring av masseoverskudd inngår ikke i denne planfasen. Mulige deponeringsområder har allike-
vel 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 arbei-
det må samordnes med deponiplanene for Rogfast, som grenser inn mot prosjektet i nord. 
 

1.7 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 vekt-
lagt og må vurderes på et mer detaljert plannivå. 
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2 Metode 
 

2.1 Planprogrammet 

I planprogrammet er det angitt hva som skal inngå i utredning av nærmiljø og friluftsliv (Sta-

tens vegvesen, 2010). Følgende punkt er hentet fra planprogrammet og skal utredes (listen er 

ikke uttømmende): 

 

Relevante forhold knytta til nærmiljø og friluftsliv skal dokumenteres ut fra den 

informasjonen og kunnskapen som foreligger fra offentlige etater, lag og organisasjo-

ner, og ut fra egne befaringer i området. Sosiale samlingssteder, friluftsområder, turs-

tier, badeplasser, skoler, barnehager m.m. skal kartlegges og omtales og verdivurde-

res ut fra bl.a. beliggenhet, brukere, bruksfrekvens. 

Virkninger i form av: 

 Arealinngrep i viktige områder 

 Endringer i støy og luftkvalitet ved boliger og utendørs oppholdssteder 

 Barrierevirkninger 

 Virkninger for gående og syklende er viktige forhold som skal omtales.  

 

Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales. 

2.2 Håndbok 140 

Analysen av nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne i og brukerne 

av det berørte området. I analysen av nærmiljø og friluftsliv vurderes det hvordan tiltaket 

svekker eller bedrer de fysiske forholdene for trivsel, samvær og fysisk aktivitet i utområdene. 

Indirekte har dette betydning for helse. Nærmiljøet kan også ha en viktig funksjon som fri-

luftsområde/turområde grunnet blant annet mangel på fritid eller lav mobilitet. Temaene er 

slik sett overlappende og skal behandles samlet. I noen tilfeller kan det likevel være motstri-

dene interesser mellom disse to temaene. I slike tilfeller er det viktig at dette belyses tilstrek-

kelig, og at det foretas en faglig begrunnet vurdering av hvilke interesser som skal tillegges 

størst vekt (Statens vegvesen, 2006). 

 

I håndbok 140 er nærmiljø og friluftsliv definert som følgende:  

 

Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø. Friluftsliv defineres som opp-

hold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopple-

velse. Begge disse definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet 

til bolig- og tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder.  

           

 (ibid:166) 

 

Analysen bygger på en registrering av og faktaorientert beskrivelse av området som berøres 

av tiltaket. Influensområdet utgjør som regel et større geografisk område som gjør det mulig å 

sette det berørte området inn i en større sammenheng. Registreringen er vanligvis mer detal-

jert i planområdet enn i influensområdet (ibid:137). Det er lagt opp til at influensområdet inn-

deles i enhetlige delområder med utgangspunkt i registreringskategorier gitt av Håndbok 140: 

- boliger og heldagsinstitusjoner  
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- skoler, barnehager, kulturinstitusjoner, arbeidsplasser, butikker og servicetilbud  

- møtesteder i byer og tettsteder  

- felles uteområder i byer og tettsteder 

- veg- og stinett for gående og syklende 

- identitetsskapende områder/elementer 

- friluftsområder 

 

Inndeling i slike enhetlige delområder brukes videre som grunnlag for verdi- og omfangsvur-

dering. 

 

2.2.1 Kriterium for verdivurdering 

Det skal gjøres verdivurderinger av de avgrensete miljøene eller områdene som kan bli berørt 

av tiltaket. Verdien angis på en tredelt skala: liten-middels-stor. Det er utarbeidet kriterier for 

fastsettelse av verdi innenfor hvert fagtema. Alle verdivurderinger skal begrunnes. Det er ikke 

krav om at verdikartet skal dekke hele influensområdet (ibid:138-139).  

 

2.2.2 Kriterium for omfang 

Omfanget er en vurdering av hvilke konkrete endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 

miljøene eller områdene. Omfanget vurderes for de samme miljøene eller områdene som er 

verdivurdert, og vurderes i forhold til alternativ 0. Omfang angis på en fem-delt skala: stort 

negativt – middels negativt – lite/intet – middels positivt – stort positivt. Alle tiltak som 

inngår i investeringskostnader skal legges til grunn ved vurdering av omfang. Andre tiltak 

som utreder foreslår utover dette, skal omtales som avbøtende tiltak. Virkninger som kan 

kvantifiseres bør kvantifiseres (for eksempel i form av antall boliger eller areal). Det er utar-

beidet kriterier for hvert fagtema. For hvert miljø eller område skal det gis en begrunnelse for 

vurderingene som er gjort (ibid:139-140). 

 

2.2.3 Konsekvens 

Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 

alternativ 0. Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde mil-

jøet/områdets verdi og omfanget innenfor disse. Dette gjøres ved hjelp av konsekvensviften 

(som vist i Figur 14). Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala: meget stor negativ 

konsekvens (- - - -) til meget stor positiv konsekvens (+ + + +) (ibid:141-144). 
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Figur 14: Konsekvensvifte i HB 140 

 

2.3 Datakilder som grunnlag for utredningen 

I utredningen er det brukt ulike datakilder som Stavanger og Randaberg kommunes internett-

kart, kommuneplaner, Temakart-Rogaland/Norge Digitalt (Fylkesmannen i Rogaland og Ro-

galand fylkeskommune), Turistforeningens internettsider, Direktorat for Naturforvaltnings 

Naturbase, ortofoto, Felles kartdatabase (FKB). I tillegg har det vært foretatt befaringer. 

 

2.4 Influensområdet  

Områder utenfor planområdet kan også ha betydning for vurderingene innenfor planområdet. 

Det samlede området der virkninger forventes å inntre kalles influensområdet. I denne utred-

ningen er det flere element som har satt premisser for avgrensing av influensområdet: areal 

som benyttes til lek, opphold og rekreasjon, topologi, teknisk infrastruktur og ev. områder 

som blir berørt av støy over anbefalte grenseverdier. Det viktige friluftsområdet rundt Stora 

og Litla Stokkavatnet er avgrenset av topografi og de viktigste utfartsområdene (hvor de lig-

ger og hvorvidt de blir berørt). Influensområdet for deltema nærmiljø og friluftsliv er vist i 

Figur 16.  

 

2.5 Avbøtende tiltak 

Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurdering av omfang. 

Andre tiltak som blir anbefalt for å redusere negative innvirkninger skal omtales som avbø-

tende tiltak.  
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3 Registreringer og verdivurdering 

3.1 Registreringer 

3.1.1 Befolkning 

Randaberg kommune 

Randaberg kommune ligger nord på Jæren og grenser i sør til Stavanger kommune som nær-

meste nabo. I sjø mot sørvest, nordøst og nordvest grenser også Randaberg til henholdsvis 

Sola, Rennesøy og Kvitsøy kommune. Innbyggertallet i kommunen er (per 1.4.11) 10 073 

(www.randaberg.kommune.no, 2011a). Av disse er ca. 51 % menn og 49 % kvinner. Det er en 

liten overvekt av innbyggere i alderen 20-39 (ca. 25 %), hvor den prosentvise kjønnsforde-

lingen mellom kvinner og menn er ca. 50/50 (www.ssb.no, 2011a). 

 

Stavanger kommune 

Stavanger kommune ligger rett sør for Randaberg. I tillegg til Randaberg i nord grenser Stav-

anger kommune på land til Sola i vest og Sandnes i sørøst. I sjø grenser Stavanger mot Ren-

nesøy i nord og Strand i øst. Innbyggertallet i kommunen er (per 1.1.2011) 126 021. Det er en 

prosentvis kjønnsfordeling på ca. 50/50 mellom kvinner og menn. Også i Stavanger er det en 

overvekt av befolkning i aldersgruppen 20-39 (ca.31 %), hvor ca. 16 % er menn og ca. 15 % 

er kvinner (www.ssb.no, 2011a)  

 

Innenfor planområdet bor det ca. 1006 personer (2010-tall) (Statistisk sentralbyrå, befolk-

ningsdata, 2010). Befolkningen i planområdet har en aldersstruktur som varierer litt fra landet 

for øvrig, med to topper i aldersgruppen 15-19 år og 40-44 år. Også aldersgruppene 25-29 år 

og 55-59 år varierer litt fra landsgjennomsnittet da de ligger litt lavere (jf. Figur 15).  
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Figur 15: Aldersfordelingen viser at det i planområdet i aldersgruppen 15-19 og 40-44 år er noe høyere 

andel enn landsgjennomsnittet, mens det blant 50 åringer er noe lavere andel (kilde: Statistisk sentralbyrå 

(Befolkningsdata), 2010, www.ssb.no, 2011b 

 

 

Innenfor de berørte kommunene, Randaberg og Stavanger, er det registrert 29 grunnkretser 

som ligger innenfor influensområdet.  

 

Grunnkretser Randaberg: 

1) Todneheim/Sande/Tunge 

2) Harastad 

3) Grødem 

 

4) Rygg 

5) Goa/Leikvoll 

 

 

  

Grunnkretser Stavanger: 

6) Tastarustå Nord 1 

7) Nedre Tasta 5 

8) Stokkabrautane 

9) Nedre Tasta 9 

10) Nedre Tasta 10 

11) Vølstadbakkane 

12) Nedre Tasta 4 

13) Nedre Tasta 3 

14) Tastaveden 4 

15) Nedre Tasta 2 

16) Nedre Tasta 1 

17) Tastarustå Sør 2 

18) Tastarustå Sør 1 

19) Tastarustå Nord 5 

20) Tastarustå Nord 4 

21) Tastarustå Nord 3 

22) Tastarustå Nord 2 

23) Høye 1 

24) Smits Minde 

25) Eskelandshagen 

26) Finnestad 1 

27) Vardeneset 

28) Finnestad 2 

29) Finnestad 3 
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Figur 16: Kart som viser planområde, influensområde og grunnkretsgrenser 
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Enkelte av grunnkretsene ligger helt i ytterkant av influensområdeavgrensningen slik at de 

videre i denne utredningen vil bli omtalt og inkludert som del av større tilgrensende grunn-

kretser. Dette gjelder: 

- Todnheim/Sande/Tunge i nord av influensområdet inkluderes som del Harastad og Grø-

dem. 

- Vardeneset i øst inkluderes som del av Finnestad 1 og Eskelandshagen. 

- Tastarustå Nord 2 i øst inkluderes som del av Tastarustå Nord 3. 

- Tastarustå Nord 4 i øst inkluderes som del av Tastarustå Nord 5. 

- Tastarustå Sør 2 inkluderes som del av Tastarustå Sør 1 

- Tastaveden 4 inkluderes som del av Nedre Tasta 2. 

- Vølstadbakkane i sør inkluderes som del av Nedre Tasta 10. 

 

 

Gjennomsnittlig alder i grunnkrets 

 

Figur 17: Gjennomsnittlig alder, 2010-tall (kilde: Statistisk sentralbyrå (Befolkningsdata), 2010).  

Det kan også være av interesse å se på hvordan snittalder er i de ulike grunnkretsene. Av Fi-

gur 17 kan man lese at Finnestad 1 er den grunnkretsen med lavest gjennomsnittlig alder på 

26 år. Videre er gjennomsnittlig alder i de fleste grunnkretser et sted mellom 30 og 40 år, med 

unntak av Nedre Tasta 10, Tastarustå Sør 1 og Smits Minde som har en gjennomsnittlig alder 

mellom 40 og 50 år. At Stokkabrutane har en snittalder på 0 år skrives til at det er 0 

folkeregistrerte innenfor den del av grunnkretsen som ligger i influensområdet. At det er en 

relativ ung befolkning innenfor de ulike grunnkrtsene samsvarer også godt med 

aldersfordeling vist i Figur 15.  

 

3.1.2 Andre registreringer 

Tetthet i boligområder 

I Håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006) er det satt opp kriterier for vurdering av hvorvidt 

boligområder og boligfelt har lav, middels eller stor verdi. Det må her presiseres at verdivur-

dering av boligområder i delrapport nærmiljø og friluftsliv på ingen som helst måte er et ut-

trykk for boligers markedsverdi eller hvilken verdi en bopel har for den enkelte beboer. En må 

kunne gå ut i fra at enhver bopel, og området like inntil boligen uansett har høy verdi for den 

enkelte uavhengig av utsikt, solforhold m.m.  

 

Hvilken verdi et boligområde blir gitt i en slik utredning er derimot knyttet til hvilken bolig-

tetthet et område har, og da er det først og fremst områdene mellom boligene som blir gitt 
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verdi. Videre kan dette være et indirekte uttrykk for hvor mange som bor i et område eller 

potensielt kan bo der, og videre hvor mange som potensielt kan bli berørt av et tiltak.  

 

Håndbok 140 (ibid:173) legger opp til følgende kriterier: 

- Områder med lav tetthet og få boliger gis lav verdi 

- Områder med vanlige boligfelt og boligområder gis middels verdi 

- Områder med tette konsentrasjoner av boliger gis stor verdi 

 

Det er nokså uklart hva som menes med “vanlige boligfelt og boligområder”, noe som kan gi 

rom for ulik grad av subjektiv vurdering. For å minimere et slikt utfall er det derfor i denne 

utredningen forsøkt å kvantifisere tetthet. I felles kartdatabase, (FKB - bygning) er alle byg-

ningstyper gitt en kode. Disse kodene følger en nasjonal SOSI standard (www.statkart.no). 

For eksempel har alle eneboliger en kode, tomannsboliger en annen kode, lagerbygninger en 

tredje osv. Ved å differensiere bygningene ut i fra disse kodene kan det lettere skilles mellom 

boligområder og for eksempel industriområder (se vedlegg 1 for oversikt over hvilke byg-

ningskoder dette gjelder), og cirka hvor mange boliger som finnes i en bygning. Videre fore-

slår veilederen “Gode boligområder” (Husbanken, 2000) en sammenheng mellom boligtype 

og bolig per dekar, som kan nyttes i en tetthetsbeskrivelse: 

 

 

Bolig pr. daa Boligtype 
Tetthetsbeskrivelse (vårt 

tillegg) 

0,2 - 1,0 Frittliggende eneboliger Lav  

1,0 - 1,5 Koordinert enebolig eller kjedehus Lav (1,1-1,4) 

1,5 - 3,0 Rekkehus, tett-lav Middels (1,5-3,0) 

4,0 - 5,0 Lavblokker, 2-3 etg. Middels  

5,0 - 10 Blokker, 4 etg. og over Høy 

10 - Bygårder Høy 

Tabell 1: Sammenheng mellom boligtype og tetthet (kilde: ibid:23). 

 

Den siste parameteren som inngår i en slik tetthetsvurdering er bebygd areal. Dette er infor-

masjon som finnes i kartverk, og kombineres med bygningsregister som er differensiert på 

bygningskoder. Ved å sette sammen de ulike dataene kan det beregnes hvor mange boliger 

som finnes innenfor et avgrenset bebygd boligområde. I Figur 18 kan man se at det er mange 

områder som har fått lav tetthet, enkelte områder som har fått middels tetthet og kun to områ-

der som har fått høy tetthet (Tastavarden - 9,6 bolig per daa og et lite område i Randaberg 

sentrum - 8,8 boliger per daa.). Dette stemmer rimelig godt med den faktiske situasjonen i 

influensområdet. Store deler er preget av eneboliger og småhusbebyggelse med god tilgang på 

grøntarealer rundt, både i form av større friluftsområder samt parker og lekeplasser innenfor 

boligområdene. Dette er nok også en medvirkende faktor til at plan- og influensområdet er 

populært blant barnefamilier. At områdene er populære gjenspeiler seg i den relativt lave 

gjennomsnittlige alderen i de fleste grunnkretsene (jf. Figur 17).  
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Figur 18: Boligtetthet, oppholdssteder og grøntområder i nærmiljøet innenfor og i nærhet av influensom-

rådet. 
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Funksjonsblandede områder og øvrige bebygde områder 

For øvrige bebygde områder er det i Håndbok 140 (Statens vegvesen, 2006) angitt kriterier for 

hvordan vurdere om et område har liten, middels eller stor verdi: 

- Områder med lav bruks- og oppholdsintensitet. Ingen skoler, barnehager, lite fritidstilbud 

for barn og unge gis lav verdi 

- Områder med middels bruks- og oppholdsintensitet. Fritidstilbud der en del barn og unge 

oppholder seg gis middels verdi 

- Svært stor bruks- og oppholdsintensitet. Grunnskoler/barneahger/fritidstilbud der mange 

barn oppholder seg gis stor verdi.  

 

Innenfor denne kategorien er det også tatt utgangspunkt i data fra felles kartdatabase (FKB - 

bygning), med den noe forenklede antakelse om at uteområder som tilhører bygninger hvor 

henholdsvis mange/få arbeider eller besøker har stor/lav bruks- og oppholdsintensitet (se ved-

legg 2 for hvilke bygninger dette gjelder). Av Figur 18 kan man se at det største området hvor 

det er få ansatte/besøkende er industriområdet på Finnestad nordøstover mot Dusavika. Ellers 

er de bygningene som er definert til å ha mange ansatte/besøkende i stor grad knyttet til skoler 

og barnehager, samt sentrumsområdet i Randaberg.  

 

Offentlige/felles møtesteder og andre uteområder i byer og tettsteder (plasser, parker, 

løkker med mer) 

Kriterievurdering for denne kategorien er i følge Håndbok 140 (ibid.) som følger: 

- Uteområder som er lite brukt gis liten verdi 

- Uteområder som brukes ofte/av mange og uteområder som har betydning for barn og ung-

es fysiske utfoldelse gis middels verdi 

- Uteområder som brukes svært ofte/av svært mange, uteområder som er viktige for barn og 

unges fysiske utfoldelse og områder som har betydning for et større omland gis stor verdi. 

 

Av Figur 18 kan man se at de fleste løkker og nærparker ligger innenfor boligområdene - pri-

mært de områdene som har middels tetthet og oppover, eller i tilknytning til bygninger med 

mange besøkende/ansatte – hovedsakelig skoler etc. 
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Figur 19: Viktige målpunkt og G/S-veger/ turveger innenfor influens 



E39 Smiene – Harestad, Kommunedelplan med konsekvensutredning. 

Temarapport nærmiljø og friluftsliv 

 

 

33  
Statens vegvesen Region Vest 

 

Inndeling av delområder 

Basert på de ulike registreringene inndeles influensområdet i 24 delområder (se Figur 20). 

Navngivning av delområder bygger hovedsakelig på grunnkretsinndeling som ble presentert i 

Figur 16: 

 

- Nr. 1 – Harastad A 

- Nr. 2 – Harastad B 

- Nr. 3 – Harastad C 

- Nr. 4 – Harastad D 

- Nr. 5 – Rygg 

- Nr. 6 – Goa/Leikvoll, Smits Minde 

- Nr. 7 – Tastarustå A 

- Nr. 8 – Friluftsområde Mississippiparken/Stokkavannet 

- Nr. 9 – Nedre Tasta A 

- Nr. 10 – Nedre Tasta B 

- Nr. 11 – Tasta skole 

- Nr. 12 – Tastarustå B 

- Nr. 13 – Tastarustå C 

- Nr. 14 – Høye 1 

- Nr. 15 – Eskelandshagen, Finnestad 1 

- Nr. 16 – Finnestad 3A 

- Nr. 17 – Finnestad 3B 

- Nr. 18 – Finnestad 2 

- Nr. 19 – Randaberg videregående skole 

- Nr. 20 – Grødem A 

- Nr. 21 – Grødem B 

- Nr. 22 – Grødem C 

- Nr. 23 – Grødem D 

- Nr. 24 – Grødem E 

 

Noen av delområdene er rene boligområder, andre funksjonsblandet/øvrig bebygget områder 

mens noen er mer rene friluftsområder. Enkelte av delområdene består av flere registrerings-

kategorier, og er definert ut i fra den kategorien som tillegges størst vekt. Likevel kan de 

andre registreringskategoriene innenfor delområdet bidra til å trekke verdisetting opp eller 

ned. Det vil framgå av verdisettingsbeskrivelsen i de tilfeller hvor dette er aktuelt.  
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Figur 20: Inndeling av influensområdet i delområder 
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3.2 Verdivurderinger 
I det følgende blir verdivurderinger innenfor de ulike delområdene presentert. Verdivurde-

ringene er basert på registreringer.  

 
Delområde 1 – Harastad A 

Delområdet ligger nord i influensområdet, 

og består av jordbruksareal med tilhørende 

spredt eneboligbebyggelse. Med sin lave 

boligtetthet (gule områder i bilde til høyre) 

og store jordbruksareal framstår delområdet 

med et særlig grønt preg. Delområdet har 

imidlertid få tilgjengelige uteoppholdsareal 

utenom private soner, og ingen tilrettelagte 

lekeområder. I kommuneplanens arealdel 

2009-2022 er størstepart av arealet avsatt til 

LNF-område (landbruk, natur – og frilufts-

område).  

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet 

fra E39 enten via fv. 481, fv. 478 eller fv. 

480 gjennom Randaberg sentrum. 

Gang/sykkelforbindelse fra delområdet til 

grunnkretsen Grødem skjer langs fv. 481 og 

478. 

 

Boligområdene i midten av delområdet lig-

ger innenfor støyutsatte områder. 

 

Nærmeste skole er Harestad skole (barne- og ungdomsskole) med 680 elever 

(www.randaberg.kommune, 2011b) 

 

Verdivurdering: 

Med sin lave boligtetthet og ellers få andre nærmiljø og friluftsinteresser vurderes delområdet 

til å ha liten verdi. 

 

 

   Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

     ▲    

 

 

Delområde 2 – Harastad B  

Delområdet ligger vest for delområde 1 – Harastad A, og deles i to av fv. 478 Torvmyrveien. 

Delområdet består av park/rekreasjonsområde, idrettsplass, grøntdrag og areal som i kommu-

neplanens arealdel 2009-2020 er avsatt til framtidig allmennyttig formål (her er det planlagt 

en idrettshall/plass som trolig vil være av regional betydning).  

 

Eksisterende idrettsplass, grøntdrag og park/rekreasjonsområde inngår som del av “Fylkesdel-

plan for Friluftsliv, Idrett, Naturvern og Kulturvern” (Rogaland fylkeskommune, 2004). I 
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følge Direktorat for Naturforvaltnings Naturbase (www.dirnat.no, 2011a) er dette kombinerte 

naturvern og friluftsområdet statlig sikret, og brukes til tur og idrett gjennom hele året. Bruks-

frekvensen er oppgitt til å være liten.  

 

Delområdet ligger i kort avstand fra Randaberg sentrum, og tilgjengeligheten til dette delom-

rådet er relativt god. For gående og syklende samt kjørende er adkomsten til delområdet via 

fv. 478 Torvmyrveien. På nordsiden av Torvmyrveien, utenfor inngang til 

park/rekreasjonsområdet er det etablert en liten p-plass for turgåere. For beboere på østsiden 

av dagens E39 kan vegen oppleves som en barriere. Deler av park/rekreasjonsområdet er i 

tillegg noe støyutsatt for trafikk fra E39. 

 

Delområdet er i kun liten grad innenfor gul støysone fra E39. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av park/rekreasjonsområde, idrettsplass og grøntdrag som alle ligger innen-

for et statlig sikret område. I tillegg består det av areal som i kommuneplanens arealdel 2009-

2020 er avsatt framtidig allmennyttig formål. Bruksfrekvensen av det statlige sikrede området 

er oppgitt til å være liten i Direktorat for Naturforvaltnings (DN) Naturbase.  

 

At et område er gitt status som statlig sikret betyr at det sikret for nedbygging, og er med på å 

sikre området for framtidige generasjoner. En slik status gir et område automatisk stor verdi. 

Selv om bruksfrekvens er satt til å være liten, og i følge metoden bør gis liten verdi, er det 

argumenter som taler for å trekke verdien opp. Området har nærhet til Randaberg sentrum og 

en stor befolkningskonsentrasjon. Dette kombinert med at området har status som statlig sik-

ret og er tilrettelagt også for rullestolbrukere, at det er mulighet for helårsbruks samt at det 

inneholder en større idrettsplass og areal til idrettshall så vurderes området samlet til å ha stor 

verdi. 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                                     ▲    

Figur 22: Parkområde; tilrettelagt for en pau-

se. Foto: Trond Aalstad, Statens vegvesen 

 

Figur 21: Park/rekreasjonsområdeområde 

ved Torvmyrveien. Foto: Christine R. Nilsen, 

Statens vegvesen 
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Delområde 3 – Harastad C 

Delområdet ligger nordvest i influensområdet, og består hovedsakelig av eneboliger og enkel-

te tomannsboliger. Det er størst areal som har lav boligtetthet, mens et lite felt mot vest har 

middels boligtetthet. Byggeår varier fra tidlig 1960-tall fram til i dag. Det ubebygde arealet i 

nordøst er avsatt til planlagt boligområde i kommuneplanens arealdel 2009-2022, og således 

har delområdet et betydelig fortettingspotensial.  

 

 

Figur 23: Boligfelt på Harestad. Foto: Svein Mæle 

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet fra E39 enten via fv. 481, fv. 478 eller fv. 480 

gjennom Randaberg sentrum. Gang/sykkelforbindelse fra delområdet til grunnkretsen Grødem 

skjer langs fv. 481, fv. 478 eller Ryggveien som er stengt for gjennomkjøring mot fv. 479. 

 

Hele delområdet ligger utenfor støysoner fra E39. 

 

Delområdet har god nærhet til planlagt ny idrettshall, eksisterende idrettsplass og parkområde 

i delområde 2 – Harastad B samt servicefunksjoner i Randaberg sentrum. Delområdet ligger i 

umiddelbar nærhet til både barnehage og Harestad skole (barne- og ungdomsskole) med 680 

elever. 

 

Verdivurdering: 

Tiltross for hovedsakelig lav boligtetthet vurderes delområdet til å ha middels verdi.  Det er 

fortettingspotensialet og nærhet til servicefunksjoner samt idrettsplasser og park som er med 

på å dra opp den samlede verdivurderingen. 

 

 

   Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                   ▲    
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Delområde 4 – Harastad D 

Delområdet ligger rett sør for delområde 3 Harastad C og er en del av Randaberg sentrum. 

 

Innenfor dette relativt små delområdet finnes enkelte viktige funksjoner.  Her kan nevnes Ha-

rastad skole (barne- og ungdomsskole) med 680 elever (www.randaberg.kommune, 2011b) og 

Solbakken. Både skolen og barnehagen har tilhørende uteoppholdsareal. Vest for skolen lig-

ger det en kirke med tilhørende gravplass. For mange benyttes slike områder til en stille stund 

og rekreasjon.  

 

Vest for barnehagen ligger det et sykehjem samt en boligblokkbebyggelse som er definert 

med høy tetthet. Fra delområdet er det kort veg til andre servicefunksjoner i Randaberg sen-

trum. 

 

Delområdet er ikke innenfor angitte støysoner fra E39. 

 

Figur 24: Kirkegård ved Randa-

berg kirke. Foto: Svein Mæle, 

Statens vegvesen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av både barnehage, barne- og ungdomsskole, sykehjem, blokkbebyggelse 

og kirke med tilhørende gravplass. Det er kort veg til andre servicefunksjoner i Randaberg 

sentrum. Samlet vurderes delområdet til å ha stor verdi.  

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                                   ▲    

 

Delområde 5 – Rygg 

Delområdet ligger like sør for Harestad, og består hovedsakelig av ev spredt eneboligbebyg-

gelse i randsonen av Ryggveien og fv. 480. Med unntak av et lite område i sør med middels 

boligtetthet og liten lekeplass, har boligområdene lav boligtetthet. Med sine store jordbruks-

areal framstår delområdet generelt med et særlig grønt preg, uten tilrettelagte lekeområder 

eller tilgjengelige uteoppholdsareal. Det finnes også et lite forretningsområde i delområdet 

bestående av Europris og en møbelfabrikk. Det er ingen av disse funksjonene som legger opp 

til særlig utendørs opphold, men er mer beregnet for bilbasert besøk.  
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Med unntak av forretningsområde og tilgrensende areal som skal planlegges etter plan- og 

bygningsloven er delområdet avsatt til LNF (landbruk, natur- og friluftsområde) i kommune-

planens arealdel 2009-2022.  

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet fra E39 enten via fv. 481, fv. 478 eller fv. 480 

gjennom Randaberg sentrum.  

 

Figur 25: Veg stengt for gjennomkjø-

ring, her sett fra delområde 22. Foto: 

Christine R. Nilsen, Statens vegvesen 

 

Gang/sykkelforbindelse fra delom-

rådet til grunnkretsen Grødem og 

Randaberg videregående skole 

skjer trolig primært langs Rygg-

veien, som er stengt for gjennom-

kjøring mot fv. 479 eller langs fv. 

480. I tillegg ligger det en traktor-

bro sørøst i delområdet. Ved befa-

ring på stedet ble det registrert at 

det var tydelig nedtråkket på andre 

siden av E39 - i ytterkant av næ-

ringsområdet på Finnestad. Dette kan tyde på at traktorbroen også benyttes av gående for å 

krysse E39. 

Østlige deler av delområdet ligger innenfor støysoner. Flere boliger er innenfor gul sone.  

 

Delområdet har relativ nærhet til barnehage, Harestad skole og Randaberg videregående skole 

samt andre servicefunksjoner i Randaberg sentrum.  

 

Verdivurdering: 

Rygg er et spredt boligområde med generelt lav boligtetthet, og ellers få nærmiljø og frilufts-

liv interesser. Relativ nærhet til skoler og andre servicefunksjoner samt et lite område med 

middels tetthet bidrar til å dra verdien opp fra liten. Samlet vurderes delområdet samlet til å ha 

liten til middels verdi. 

 

 

   Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

          ▲    

 

Delområde 6 – Goa/Leikvoll, Smits Minde 

Delområde 6, rett sør for delområde 5 er det største delområdet og ligger innenfor både Ran-

daberg og Stavanger kommune.   

 

Delområdet består av flere relativt spredte områder med enkelte boligkonsentrasjoner. For-

utenom et lite areal med middels tetthet, har alle boligområdene lav boligtetthet. På grunn av 

de store jordbruksarealene er det få tilgjengelige uteoppholdsareal utenom de private arealene 

rundt boligene. Det ligger imidlertid en liten idrettsplass helt sør i delområdet. I nord av del-

området ligger det et lite forretningsområde bestående av trevareforretning, matbutikk, rør-
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legger og sportsbutikk. Byggene til de fleste virksomhetene er ved hjelp av bygningsregister 

definert som bygg hvor mange arbeider/besøker. Likevel er det ikke slike typer funksjoner 

som gjør at mange oppholder seg utendørs, og det er virksomheter som i stor grad har bilba-

serte besøk. Sørøst i delområdet 

ligger også Tastatorget med Gab-

bas. 

 

Figur 26: Gabbas. Foto: Svein Mæle, 

Statens vegvesen 

Trafikkmessig er adkomsten til 

delområdet fra E39 enten via fv. 

409, fv. 480/474 eller fv. 476 fra 

Randaberg sentrum. Innenfor del-

området er det tre underganger 

som gjør at man kan krysse dagens 

E39. I tillegg er det en fotgjenger-

overgang i nærheten av Gabbas i 

sørøst. De fleste boligene langs 

E39 i dette delområdet ligger støy-

utsatt til. 

 

Nærmeste skole er Goa skole med 330 elever (www.randaberg.kommune.no, 2011b), Tasta 

skole med ca. 270 elever (www.linksidene.no) og Randaberg videregående skole. De to sist-

nevnte ligger på østlig side av dagens E39. 

 

Verdivurdering: 

Goa/Leikvoll, Smits Minde innehar størst andel jordbruksareal og flere spredte boligområder 

med lav boligtetthet. Det er få tilgjengelige uteoppholdsareal utenom de private areal rundt 

boligene. Idrettsplass i sør er med på å dra opp verdien fra liten. Samlet vurderes delområdet 

til å ha liten til middels verdi.  

 

 

   Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

          ▲    

 

 

Delområde 7 – Tastarustå A 

Delområde 7, rett sør for delområde 6 grenser til friluftsområdet rundt Stokkavannet.  

Det består av hovedsakelig av jordbruksareal, med enkelte spredte områder med boligkonsen-

trasjon. Disse områdene har alle lav boligtetthet. Det er ingen tilrettelagte lekeplasser i områ-

det, og ellers få tilgjengelige utoppholdsareal utenom private soner rundt boligene. Frilufts-

området rundt Stokkavannet og i Missisippiparken som er svært viktig friluftsområde og sen-

tralt målpunkt for mange, er lett tilgjengelig via turvegen som går rett gjennom delområdet.  

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet fra E39 via fv. 409. For gående og syklende fra 

delområdet er det trolig fotgjengerovergangen ved Gabbas som primært brukes ved kryssing 

av dagens E39.  
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Figur 28: Rensebasseng Mississippiparken. 

Foto: Christine R. Nilsen, Statens vegvesen 

 

Boligene langs E39 ligger støyutsatt til. 

 

Nærmeste skole er Tasta skole, og nærmeste barnehager ligger enten i Randaberg sentrum 

eller på østsiden av dagens E39. Det 

ligger blant annet flere barnehager 

på Tasta. 

 

Figur 27: Utsikt over sørlig del av delom-

rådet sett fra Varden. Foto: Christine R. 

Nilsen 

 

Verdivurdering: 

Tastarustå Nord 1 har størst andel 

jordbruksareal og enkelte boligkon-

sentrasjoner med lav boligtettthet. 

Dette medfører at det er få tilgjenge-

lige uteoppholdsareal. Likevel til-

legges nærhet til det tilgrensende 

svært viktige friluftsområdet, samt 

turvegen som går tvers gjennom delområdet størst vekt. Boligområdene med lav tetthet og 

ellers få nærmiljøinteresser trekker imidlertid verdien noe ned. Samlet vurderes delområdet til 

å ha middels til liten verdi. 

 

   Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

             ▲    

 

 

Delområde 8 – Friluftsområde Mississippiparken/Stokkavannet 

 

Delområdet ligger helt sør i influensområdet og grenser til delområde 7 i nord, 11 og 12 i 

nordøst samt 9 og 10 i øst. Delområdet består av Stokkavannet med tilhørende strandsone og 

Mississippiparken med blant annet rensebasseng. Del av hovedturveg i Stavanger kommune 

går gjennom hele delområdet. I øst av delområdet rett nord for delområde 9 ligger det i dag en 

parkeringsplass. Dette er et viktig utfartssted for brukere av området.  

Omtrent hele delområdet inngår som del av 

“Fylkesdelplan for Friluftsliv, Idrett, Natur-

vern og Kulturvern” (Rogaland fylkeskom-

mune, 2004), og er sikret gjennom to forvalt-

ningsformer. Mississippiparken, parkerings-

plass og turveg er sikret gjennom kommunalt 

eie, mens området som hører til Eskelands-

parken (vest for delområde 9) er statlig sikret. 

Det vil si at det aktuelle arealet er oppkjøpt 

ved hjelp av statlig tilskudd og hvor det over-

ordnede forvaltningsansvaret ligger til DN. I 

Naturbasen (www.dirnat.no, 2011b) er dette 

området verdisatt som svært viktig, og brukes 

blant annet til tur, skigåing, lek og allsidige 
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Figur 29: Utsikt over Stokkavannet. Del av 

hovedturveg til høyre. Foto: Trond Aalstad, 

Statens vegvesen 

 

Figur 30: Hovedturveg rundt Stokkavnnet. 

Foto: Christine R. Nilsen, Statens vegvesen 

 

Figur 31: Hovedturveg brukes til flere aktivite-

ter, her sykling. Foto: Christine R. Nilsen, Sta-

tens vegvesen 

 

aktiviteter i nærområdet.  

 

Delområdet er mye brukt av beboere på Tasta 

og beboere ellers i nærområdet. I og med at 

hovedturvegen går gjennom delområdet, men 

strekker seg innover mot blant annet Stav-

anger sentrum har nok delområdet verdi ut-

over det rent lokale.  

 

Østligste del av området, mot E39, er relativt 

støyutsatt, og E39 oppleves som en barriere, 

særlig for beboere på østsiden av dagens veg.  

 

 

 

 

 

 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av turveg, Stokkavannet med tilhørende strandsone, parkeringsplass, og 

grøntdrag. Alt i alt et viktig friluft- og rekreasjonsområde. Deler av delområdet er statlig sik-

ret, mens resten er sikret gjennom kommunalt eie.  

 

At et område er gitt status som statlig sikret betyr at det sikret for nedbygging, og er med på å 

sikre området for framtidige generasjoner. En slik status gir et område automatisk stor verdi. 

Delområdet er svært viktig og brukes hyppig av beboere i nærområdet samt at det også hen-

vender seg til et større publikum. Parkeringsplass i øst av delområdet mot E39 er et viktig 

utfartssted for brukere av området. Delområdet vurderes samlet til å ha stor verdi. 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                                     ▲    
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Delområde 9 – Nedre Tasta A 

Delområdet er et av de minste og sørligste delområdene. Det består av 3 boligområder med 

lav boligtetthet. Utover dette er det få tilgjengelige uteoppholdsareal i delområdet. 

 

Nærmeste skole er Tasta skole på østsiden av dagens E39. Her ligger det også flere barneha-

ger. 

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet fra E39 via avkjørsel til parkeringsplass for fri-

luftsområdet Mississippiparken/Stokkavannet. Gående og syklende fra delområdet krysser 

primært dagens E39 gjennom en av to underganger som begge ligger rett nord for delområdet. 

Disse leder enten mot Tasta boligområde (delområde 10) eller Tasta skole (delområde11).    

Dette delområdet ligger utenfor støyberegnet område.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32: Parkeringsplass ved Stokkavatnet. 

Foto: Svein Mæle, Statens vegvesen 

 

Verdivurdering: 

Delområdet har lav boligtetthet og ellers få nærmiljø- og friluftslivinteresser. Nærhet til det 

svært viktige friluftsområdet Mississippiparken/Stokkavannet trekker imidlertid verdien opp 

fra liten. Samlet vurderes delområdet til å ha liten til middels verdi.  

 

 

   Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

          ▲    

 

 

Delområde 10 – Nedre Tasta B 

Delområde 10 ligger sør i influensområdet og på østsiden av dagens E39. Det består av rela-

tivt store boligområder som er del av et større boligfelt. Alle boligområdene innenfor delom-

rådet har middels boligtetthet.  

 

Foruten boliger, som hovedsakelig ble oppført i løpet av 1980-1990-tallet, består delområdet 

av flere små lekeplasser og idrettsplasser, samt en barnehage og et lite forretningsområde. 

Delområde 10 ligger også i umiddelbar nærhet til Tasta skole. 



E39 Smiene – Harestad, Kommunedelplan med konsekvensutredning. 

Temarapport nærmiljø og friluftsliv 

 

 

44  

 

 

 

Gjennom store deler av området er det tilrettelagt for gående og syklende, og G/S- nettet som 

går gjennom området er del av et sammenhengende nett. I nord av delområdet ligger også del 

av hovedturveg som går rundt Stokkavannet. Friluftsområdet Mississippiparken/Stokkavannet 

på vestisiden av E39 er mye brukt og viktig for beboerne på Tasta. Dette området kan fra Tas-

ta nås ved å krysse E39 via en av to underganger (en av disse undergangene er definert som 

nevnte hovedturveg).  

 

Boligene som ligger nærmest dagens E39 ligger nokså støyutsatt til, og langs hele vegen er 

det i dag etablert støyskjermer.  

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet fra E39 enten via Ytre Ringvei vest (sør for influ-

ensområdet) eller via Gjerdeveien (øst for influensområdet). Randabergveien er stengt for 

bilgjennomkjøring ved Tasta skole. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 33: En av flere lekeplasser på 

Nedre Tasta. Foto: Christine R. 

Nilsen, Statens vegvesen 

 

 

Verdivurdering: 

Nedre Tasta 1,2,3,4,10 er del av større boligfelt. Boligområdene innenfor delområdet har 

middels boligtetthet, og flere tilgjengelige uteoppholdsareal foruten de private sonene. Barne-

hagen samt nærhet til skole og friluftsområdet Mississippiparken/Stokkavannet er med på å 

dra verdien opp fra middels. Samlet vurderes delområdet til å ha middels til stor verdi. 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                        ▲    

 

 

Delområde 11 – Tasta skole 

Delområdet ligger rett nord for delområde 10 – Nedre Tasta 1,2,3,4,10 og nordøst for delom-

råde 8 – Friluftsområdet Mississippiparken/Stokkavannet. Det består hovedsakelig av Tasta 

skole som er en barneskole med ca. 270 elever (www.linksidene.no), med tilhørende uteopp-

holdsareal. I tillegg går deler av hovedturvegen i Stavanger kommune gjennom delområdet.  
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Fra delområdet er det kort veg det svært viktige friluftsområdet Mississippi-

parken/Stokkavannet. Til tross for to underganger oppleves dagens E39 som en barriere mel-

lom disse to viktige områdene.  

 

Delområdet ligger relativt støyutsatt til for E39.  

 

 

Figur 34: Tasta skole. Foto: Svein Mæle, Statens vegvesen 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av barneskole med tilhørende uteoppholdsareal og deler av hovedturveg. 

Samlet vurderes delområdet til å ha stor verdi.  

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                                  ▲    

 

 

Delområde 12 – Tastarustå B 

 

Delområde 12 ligger rett nord for delområde 10 – Nedre Tasta1,2,3,4,10.  Det består av noen 

relativt spredte boligområder med lav boligtetthet og ett område med middels boligtetthet. 

Området med middelsboligtetthet heter Lensmannstunet og består hovedsakelig av fler-

mannsboliger, hvorav ett av dem er et bofellesskap.  
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Innenfor delområdet ligger det et skogholt hvor deler av hovedturvegen i Stavanger kommune 

har sin trasé. Utover dette finnes det i tillegg “armer” av større sammenhengende G/S-

nett/stinett til flere viktige målpunkt for barn og unge. Skogsområdet i vestlig del, samt jord-

bruksarealet i østlig del bidrar til å gi delområdet et grønt preg. 

 

Som for beboerne i delområde 10 – 

Nedre Tasta 1,2,3,4,10 er friluftsom-

rådet Mississippi-

parken/Stokkavannet på vestlig side 

av dagens E39 også viktig.  

 

Nærmeste skole er Tasta skole som 

grenser til delområdet, og trafikkmes-

sig er adkomsten til delområdet fra 

E39 primært via samme veg som del-

område 10; Ytre Ringvei vest (sør for 

influensområdet) eller via Gjerdevei-

en (øst for influensområdet). Randa-

bergveien er stengt for bilgjennom-

kjøring ved Tasta skole. 

 

Arealet vest for hovedturvegen er 

støyutsatt.  

 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av et boligområde med middels boligtetthet, flere områder med lav bolig-

tetthet. Nærmeste nabo er Tasta skole, og det er kort veg til friluftsområdet på vestlig side av 

E39. Disse nærmiljø og friluftsliv kvalitetene kombinert med skogsholt med hovedturveg 

samt andre turveger til sentrale målpunkt tillegges størst vekt. Samlet vurderes delområdet til 

å ha middels verdi.  

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                  ▲    

 

 

Delområde 13 – Tastarustå C  

Delområdet ligger rett nord for delområde 12, og er det eneste store boligområde i influens-

området som har høy boligtetthet. Bygningsmessig består delområdet hovedsakelig av en, to 

og tremannsboliger i rekke hvor de fleste ble bygget i løpet av 1980-1990-tallet.  

 

Innenfor delområdet finnes det to barnehager, flere opparbeidede lekeplasser og andre til-

gjengelige uteområder utover de private sonene. Stavanger kommunes hovedturveg går gjen-

nom delområdet, i tillegg til andre G/S-veger til sentrale målpunkt. Selv om det er høy bolig-

tetthet i området framstår delområdet med et grønt preg.  

 

I sørvestlig hjørne av delområdet ligger inngangen til fjellhallen. Denne innendørs idrettshal-

len er mye brukt av både skoler og idrettslag. Fjellhallen er forvaltet av Sivilforsvaret. 
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Trafikkmessig er adkomsten til delområdet fra E39 enten via Eskelandsveien eller via Finne-

stadveien/Tastamyrveien.  

 

Fra delområdet er det relativt kort veg til både Tasta skole og det svært viktige friluftsområdet 

Missisippiparken,Stokkavannet. 

 

 

Figur 35: Del av boligfelt. Foto: Svein Mæle, 

Statens vegvesen 

 

 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av et boligområde 

med høy boligtetthet og to barnehager. 

Det er relativt kort veg til både Tasta 

skole og friluftsområdet på vestlig side 

av E39. Hovedturveg og inngang til 

fjellhall ligger også i delområdet. Sam-

let vurderes delområdet til å ha stor 

verdi.  

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                                   ▲    

 

 

 

 

Delområde 14 – Høye 1 

Delområdet ligger vest for delområde 13 – Tastarustå Nord 3. Det består av flere små relativt 

spredte boligområder med lav boligtetthet. Utover dette består delområdet hovedsakelig av 

jordbruksareal, som bidrar til å gi det et grøntpreg. Det har imidlertid få tilgjengelige uteopp-

holdsareal utover de private sonene, med unntak av en liten idrettsplass.  

 

De fleste boligene er av eldre alder og er knyttet til de ulike landbruksteigene. En del av disse 

boligene ligger nært opptil dagens E39, og er relativt støyutsatt.  

 

Det er primært to måter for gående og syklende fra delområdet å krysse E39 for å komme til 

friluftsområdet Mississippiparken/Stokkavannet; følge G/S-veg langs E39 i sørlig retning til 

Tasta skole, for deretter å benytte undergang som er del av hovedturveg, alternativt G/S-veg i 

nordlig retning for deretter å krysse E39 i plan (fotgjengerovergang) ved Gabbas. 

 

Trafikkmessig har flere av boligene direkte avkjørsel til E39. Utover dette er adkomsten til 

delområdet fra E39 enten via Eskelandsveien eller via Finnestadveien/Tastamyrveien.  
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Det er relativt kort avstand til både Randaberg videregående skole, Tasta skole og ulike bar-

nehager blant annet i delområde 13 og 15. Storparten av den sørlige delen av delområdet er 

innenfor støyutsatte soner.    

 

  

Figur 36: Utsikt over sørlig del av delområdet sett fra Varden. Foto: Christine R. Nilsen, Statens vegvesen 

 

Verdivurdering: 

Delområdet har flere spredte boligområder med lav boligtetthet og ellers få nærmiljø og fri-

luftslivinteresser. Nærhet til viktige målpunkt for barn og unge bidrar til å trekke verdien noe 

opp. Samlet vurderes området til å ha liten til middels verdi. 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

          ▲    
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Delområde 15 – Eskelandshagen, Finnestad 1 

Delområdet ligger nordvest for delområde 13 – Tastarustå Nord 3. Området består hovedsake-

lig av boligområder med middels boligtetthet. Det er en blandet bebyggelse fra 1980-1990-

tallet med både kjedehus, enebolig i rekke og lavblokker. Det er flere tilgjengelige uteopp-

holdsareal i delområdet, og stinett for gående og syklende går gjennom et område som er av-

satt til nåværende urne- og gravplass i kommuneplanens arealdel 2010-2025 (Stavanger 

kommune).  

 

Innenfor delområdet ligger det to barnehager, og det er relativt kort veg til fjellhall i delområ-

de 13, Tasta skole, friluftsområdet Mississippiparken/Stokkavannet og Litle Dusavika små-

båthavn (nordøst for influensområdet). E39 kan oppleves som en barriere for adkomst til Mis-

sissippiparken/Stokkavannet. 

Delområdet er ikke støybelastet 

fra E39. 

 

 

Figur 37: Boliger bak støyvoll langs 

Tastamyrveien. Foto: Svein Mæle, 

Statens vegvesen 

 

 

Trafikkmessig er adkomsten til 

delområdet fra E39 enten via 

Tastamyrveien eller via fv. 413 

Finnestadgeilen.   

 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av et boligområde med middels boligtetthet.  Barnehagene og nærhet til 

viktige målpunkt er med på å dra opp verdien fra middels. Samlet vurderes delområdet til å ha 

stor verdi.  

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                                ▲    

 

 Delområde 16 – Finnestad 3A 

Delområdet grenser til dagens E39 og ligger øst for delområde 6 – Goa/Leikvoll, Smits Min-

de. Nordlig del av delområdet er avsatt til næringsområde i kommuneplanens areal 2010-

2025. (Stavanger kommmune). I henhold til bygningsregister har de fleste av bygningene in-

nenfor næringsområdet lav arbeidsplass og besøksintensitet. I den sørlige delen av delområdet 

er det flere relativt små boligområder med lav tetthet og eller få tilgjengelige uteoppholdsareal 

utover de private sonene.  

 

Ved befaring på stedet ble det registrert at det i ytterkant av delområder mot E39 er tydelig 

nedtråkket i retning mot G/S veg langs E39 som starter der hvor næringsområdet slutter i sør. 

Det kan tyde på at traktorbroen som krysser E39 benyttes av gående for å eliminere barrieren 

E39 forårsaker mellom delområde 6 og delområde 16. 
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Boligene nærmest E39 er innenfor angitte støysoner i 0-alternativet. 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av et næringsområde med lav arbeidsplass og besøksintensitet, samt spred-

te boligområder med lav boligtetthet og eller få nærmiljø og friluftslivinteresser. Samlet vur-

deres området til å ha liten verdi. 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

     ▲    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 38: Nedtråkket på østside av dagens E39 i 

retning mot traktorbro. Dette tyder på at broen 

benyttes til å krysse vegen. Foto: Christine R. Nilsen, 

Statens vegvesen 
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Delområde 17 – Finnestad 3B 

Delområdet ligger inneklemt mellom delom-

råde 16 – Finnesatad 3A og Finnestad 2, og 

ligger akkurat innenfor kommunegrensen til 

Stavanger. Det består av to relativt små bo-

ligområder, primært med eneboliger, og har 

middels boligtetthet og flere tilgjengelige 

uteoppholdsareal. I tillegg ligger Stavanger 

kretsfengsel innenfor dette delområdet.  

 

Nærmeste nabo til delområdet er Randaberg 

videregående skole og nærmeste barneskole 

er Tasta skole. Det er kort veg til Litle Dus-

avika småbåthavn.  

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet 

fra E39 enten via fv. 413 – Finnestadgeilen, 

eller via Tastamyrveien. 

 

Delområdet er lite støyutsatt. 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av Stavanger kretsfengsel 

hvor mange arbeider og oppholder seg over lengre tid. Fra delområdet er det også relativ kort 

avstand til sentrale målpunkt. Likevel trekker boligtettheten verdien ned fra stor. Samlet vur-

deres området til å ha stor til middels verdi.  

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                          ▲    

 

Delområde 18 – Finnestad 2 

Delområdet ligger øst for delområde 17 og 

består av et næringsområde som i henhold til 

bygningsregisteret har lav be-

søks/oppholdsintensitet. De fleste besøkene 

er trolig i stor grad også bilbasert.  

 

Delområdet er ikke utsatt for støy fra E39 

innenfor angitte nivå. 

 

Verdivurdering: 

Delområdet er et næringsområde med få 

nærmiljø og friluftsinteresser. Samlet vurde-

res området til å ha liten verdi. 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

 ▲    
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Delområde 19 – Randaberg videregående skole 

Delområdet er det nest minste innenfor influensområdet og består av Randaberg videregående 

skole med tilhørende uteoppholdsareal. Skolen har rundt 900 elever fra både Randaberg og 

Stavanger kommune og ca. 150 ansatte (www.randaberg.vgs.no).  

 

 

Figur 39: Randaberg videregående skole. Foto: Svein Mæle, Statens vegvesen 

Innenfor influensområdet er dette den eneste videregående skolen. Skolen ligger til dels støy-

utsatt til fra dagens E39, og for dem som bor på vestsiden av vegen kan den oppleves som en 

barriere.  

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av videregående skole med mange elever og ansatte. Samlet vurderes del-

området til å ha stor verdi. 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                                   ▲    

 

 

Delområde 20 – Grødem A  

Delområdet ligger rett øst for delområde 21 – Grødem B og delområde 19 – Randaberg skole. 

Det består av et boligområde med en- og tomannsboliger etablert fra ca. 1960-tallet og utover. 

Boligområdet har lav boligtetthet og få tilgjengelige uteoppholdsareal utover de private sone-

ne. I tillegg består delområdet av et næringsområde som er del av et større sammenhengende 

område. I henhold til bygningsregisteret er noen av bygningene arbeidsplass og/eller besøks-

intensiv. Besøkene er trolig i stor grad bilbasert. Delområdet er utenfor støysoner for E39. 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av næringsområde og boligområde med lav boligtetthet og ellers få nær-

miljø og friluftslivinteresser. Samlet vurderes delområdet til å ha liten verdi. 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

    ▲    
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Delområde 21 – Grødem B 

Delområdet ligger rett øst for delområde 5 – Rygg. Det er et relativt lite område med middels 

boligtetthet, hvor de fleste boligene ble oppført mellom 1960-1990-tallet.  

 

Innenfor delområdet finnes det flere små opparbeidede nærlekeplasser og ballbaner. Nærmes-

te nabo til delområdet er Randaberg videregående skole og nærmeste barne/ungdomsskole er 

Grødem skole. Rett utenfor influensområdet i øst finnes det også to barnehager.  

 

Ved befaring på stedet ble det registrert tydelig nedtråkket sti i ytterkant av delområdet på 

vestlig side. Denne provisoriske stien anvendes trolig som blant annet skoleveg til/fra Randa-

berg V.G.S.  

 

De vestligste boligene er i yttersonen av støysone langs E39, i 0-alternativet.  

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet 

fra E39 enten via fv. 413 eller fv. 479.  

 

Verdivurdering: 

Delområdet er et boligområde med middels 

boligtetthet og flere lekeplasser/ballbaner. 

Det har umiddelbar nærhet til Randaberg 

VGS og relativ nærhet til barne- og ung-

domsskole. Samlet vurderes delområdet til 

å ha middels verdi. 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                 ▲    

 

 

 

 

 

 

Figur 40: Tydelig nedtråkket i ytterkant av del-

området. Her sett i sørlig retning mot Randaberg 

VGS. Foto: Christine R. Nilsen, Statens vegvesen 
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Delområde 22 – Grødem C 

Delområdet ligger rett øst for delområde 5 – Rygg og delområde 1 – Harastad A. Det er det 

tredje største delområdet, og består hovedsakelig av landbruksareal, og enkelte små spredte 

boligområder. Dette bidrar til å gi delom-

rådet et særlig grønt preg. Boligområdene 

har lav tetthet og ellers få nærmiljø og fri-

luftslivinteresser. Fremkommelighet for 

gående og syklende skjer langs bilveg.  

 

Trafikkmessig har delområdet adkomst fra 

E39 via fv. 479 og fv. 478/410. 

 

Fra delområdet er det kort veg til barneha-

ger, Grødem skole, Randaberg VGS, til-

gjengelige uteoppholdsareal og hovedtur-

veg langs strandsonen i Randaberg kom-

mune.  

Figur 41: Boligfelt sett fra Ryggveien. Foto: Svein Mæle, Statens vegvesen 

 

 

Store deler av arealet mellom E39 og delområde 21 er innenfor rød støysone, resten er innen-

for gul sone. I nordlige deler av delområdet er flere av boligene innenfor angitte støysoner.  

 

Verdivurdering: 

Delområdet har spredte små boligområder med lav boligtetthet. Nærhet til viktige målpunkt 

for barn og unge er med på å trekke verdien opp fra liten. Samlet vurderes området til å ha 

liten til middels verdi.  

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

          ▲    

 

 

Delområde 23 – Grødem D  

Delområdet grenser til delområde 22 – Grødem C i sør og i vest. Det består av et boligområde 

med middels tetthet som er del av et større boligfelt. Innenfor delområder er det flere tilrette-

lagte nærlekeplasser og idrettsplasser.  

 

I østlig av delområdet ligger det en kirke med tilhørende kirkegård. Areal for utvidelse av 

kirkegård er satt opp i kommuneplanens areal 2009-2022. Rett øst for kirken ligger det i til-

legg et mindre funksjonsblanet område med butikker i 1 etasje og boliger i andre og tredje 

etasje.  

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet fra E39 enten via fv. 478/410 eller Bronseveien, 

og trasé for gående og syklende innad i delområdet er primært langs lokalvegene i området.  

 

Grødem skole og Grødem barnehage ligger nordøst for influensområdet, like i nærheten av 

delområdet. Fra delområdet er det også kort veg til båthavnen i Harestadvika, hovedturveg 

langs strandsonen i Randaberg kommune.  
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Støymessig ligger boligene lengst sørvest i delområdet i ytterkant av angitte støysoner i 0-

alternativet.  

 

 

Figur 42: Boligfelt på begge sider av vegen 

på Grødem. Foto: Svein Mæle, Statens 

vegvesen 

 

 

 

Verdivurdering: 

Delområdet er del av større boligfelt 

som har middels boligtetthet. Inne-

holder kirke og kirkegård og flere 

tilgjengelige uteoppholdsareal. Et 

mindre forretningsområde ligger også 

innenfor delområdet og inneholder 

blant annet matbutikk. Det er kort veg til skole, barnehage og båthavn. Samlet vurderes områ-

det til å ha middels verdi.  

 

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

                  ▲    
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Delområde 24 – Grødem E 

Delområdet grenser til 

delområde 1 – Harastad A 

i vest, delområde 23 Grø-

dem D i øst og delområde 

22 – Grødem C i sør. Det 

består av to relativt små 

delområder med lav bolig-

tetthet og del av et større 

industriområde som i følge 

bygningsregister har for-

holdsvis lav besøks- og 

oppholdsintensitet. Det er 

få tilgjengelige opp-

holdsareal i delområdet 

utenom de private sonene. 

 

Hovedturveg langs strand-

sonen starter i delområdet 

og det er kort veg til små-

båthavnen i Harestadvika.   

 

Trafikkmessig er adkomsten til delområdet fra E39 via Bronseveien, og trasé for gående og 

syklende innad i delområdet er primært langs lokalvegene i området.  

 

Delområdet er utenfor støyberegnet sone. 

 

Verdivurdering: 

Delområdet består av to boligområder med lav boligtetthet og et industriområde med for-

holdsvis lav besøks- og oppholdsintensitet. Nærhet til småbåthavn og viktig turveg langs 

strandsonen som starter i delområdet er med på å trekke verdien opp fra liten. Samlet vurderes 

delområdet til å ha liten til middels verdi.  

 

Liten    Middels  Stor  

|----------|----------|----------| verdi 

          ▲    
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4 Omfang og konsekvenser 

4.1 Trafikk 0-alternativ 

Alternativ 0 er sammenligningsgrunnlaget for alle konsekvensvurderingene. I 0-alternativet 

beholdes dagens veg på parsellen Smiene – Harestad (med framskrevne trafikktall fra 

NVDB), mens naboparsellen i sør E39 Eiganes nord med Eiganestunnelen og naboparsellen i 

nord E39 Rogfast utbygges til firfeltsveg. I tillegg inngår kryssanlegget ved E39/fv. 478 

Torvmyrveien. Trafikktall i 0-alternativet er vist i figuren under. 

 

Figur 43: Trafikktall 0-alternativet. Fremskrevet trafikk 2040.  
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Trafikk fremtidig situasjon 

 

Fremskrevet situasjon er beregnet for år 2040. Trafikktall for fremtidig situasjon er vist i figu-

ren under.  

 

Figur 44: Trafikktall hovedalternativ, framtidig situasjon 
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4.2 Støy 

 

Støyretningslinje T-1442 deler de områder som har et støynivå over anbefalte grenseverdier 

inn i to soner (gul og rød) hvor det er angitt retningslinjer for anbefalt arealbruk. I gul sone 

bør det vises varsomhet med oppføring av nye skoler, boliger, pleieinstitusjoner etc., men ny 

bebyggelse kan tillates dersom det gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende tiltak. I rød sone 

bør ny bebyggelse unngås.  

 

Det er utført støyberegning for de ulike alternativene (Asplan Viak 2011b). Av beregningene 

fremgår det at kulvertløsningene generelt og for de ulike alternativene gir liten effekt mht. 

støyutsatte bygninger (liggende nærmest veien) i området ved Tasta skole. Lengden på kul-

vertene gir også mindre forskjeller i støynivåer for nærliggende støyømfintlige bygninger. 

Grunnen til dette er at veiene på hver sin side av kulverten summert gir såpass med støy til 

nærliggende bygninger, at selve kulverten i seg selv gir liten støydempende virkning. 

 

De ulike alternativene har derimot noe synlig virkning i lenger avstand fra veiene. Dette kan 

ses på utbredelsen av gul og rød støysone, der man ved sammenligning av alle alternativene 

kan se at alternativ 3A gir en del mindre utbredelse av gul støysone et stykke fra veien, hvil-

ket skyldes kombinasjonen av tunnel i nord, og lengre kulvert i sør. Gul støysone brer seg i 

mye mindre grad for bygninger liggende direkte nord for veien.  

 

For å gi en oversikt over hvor mange bygninger der fasaden berøres av gul og rød støysone, er 

det i tabellen nedenfor gitt antall bygninger i de ulike støysonene, for de ulike alternativene, 

inkludert dagens situasjon. 

 
 Anslagsvis oversikt over 
antall bygninger i gul og 
rød sone for de ulike 
alternativene. Bereg-

ningsalterna-
tiv/geometrier  

Antall bygninger i gul 
støysone  

Antall bygninger i rød 
støysone  

0 - alternativet  267  88  
1A - lang kulvert  252  49  
1B - kort kulvert  257  56  
1C - ingen kulvert  254  61  
3A - lang kulvert  233  49  
3B - kort kulvert  236  57  
3C - ingen kulvert  242  57  

 

Støyberegningene inngår i omfangsvurderingen.  
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Figur 45: Støysituasjon i nullalternativet, beregnet 4 meter over terreng.  

 

Figur 46: Støysituasjon alternativ 3A, beregnet 4 meter over terreng. Viser forbedrete støyforhold på 

Høye. 
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For ytterligere støykart vises det til støyrapport (Asplan Viak 2011b). 

4.3 Luftforurensing 

Det er dokumentert at luftforurensing gir økt risiko for luftveissykdommer, hjerte- og karsyk-

dommer og andre helseplager. Luftforurensingen har en akutt virkning som gjør at deler av 

befolkningen får problemer med å leve et normalt liv når lufta er forurenset. Dette gjelder 

dem som er kronisk syke med hjerte- og karsykdommer, med luftveissykdommer eller aller-

gier. På slike dager utsettes også barn, gravide og eldre for en større helserisiko enn andre. 

Totalt utgjør disse utsatte gruppene om lag en tredel av befolkningen. Luftforurensingen har 

langsiktige helsevirkninger. De som er utsatt for mye luftforurensing over lengre tid, vil få 

gradvis svekket helse.  

  

De viktigste lokale forurensingsproblemene knyttet til biltrafikk er risikoen for helseskade ved 

høye konsentrasjoner av svevestøv (PM10) og nitrogenoksider (NOx). PM10 forårsakes primært 

av slitasje på veg etter piggdekkavriving og oppvirvling. Svevestøv består av er ørsmå partik-

ler som medfører nedsmussing av luftveier, og øker risikoen for bl.a. luftveissykdommer. 

 

Konsentrasjonsmengde av NOx er primært avhengig av metrologiske forhold. Ved kalde vind-

stille dager er konsentrasjonen som oftest spesiell høy, og slike høye konsentrasjoner kan gi 

luftveislidelser og allergi, samt forurense luft, jord og vann (www.vegvesen.no). Det er gren-

severdier gitt av nasjonale mål for luftforurensing. Det er gjort beregning for prosjektet 

(Asplan Viak 2011), og med utgangspunkt i de utførte beregninger og vurderinger ser om-

fanget av antall boenheter med overskridelse av nasjonale mål ut til å være relativt begrenset. 

Selv om beregningene er grove og tallene derfor er usikre, gir de likevel et bilde av den relati-

ve forskjellen mellom alternativene. Tallene tar ikke med boliger som må saneres i forbindel-

se med anlegget. 

 
 Oversikt over antall boenheter som må vurderes nærmere for overskridelse av grenseverdiene gitt av na-

sjonale mål for luftforurensning.  

 Alt 1A Alt 1B Alt 1C Alt 3A Alt 3B Alt 3C 

Antall boenheter utsatt for PM10 over 50 μg/m3 mer enn 

7 dager pr. år, (Jfr. Figur 3) 
19 25 27* 20 26 28* 

Antall boenheter utsatt for NO2 over 150 μg/m3 mer enn 

8 timer pr. år. (Jfr. Figur 4) 
0 0 0 0 0 0 

*) For alternativene 1C og 3C vil også deler av uteområdet ved Tasta skole komme inn i so-

nen som må vurderes nærmere. 
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4.4 Omfang og konsekvens 

Gjennomgang av omfang og konsekvens for hvert alternativ følger delområdeinndeling som 

vist i Figur 20. 

 
Delområde 1 – Harastad A 
 

Delområdet er vurdert til å ha liten verdi.   

 

Alternativ 1A, 1B, 1C 

Ny trasé mot Rogfast, ny kryssløsning 

For å koble E39 på trasé for Rogfast, samt opprettholde adkomst til Randaberg i vest og Grø-

dem i øst er det planlagt etablert nytt kryss med av og påkjøringsramper. Enkelte boliger vil 

bli liggende innenfor tiltaksgrense, og eventuell fjerning av boliger vil ha negativ innvirkning 

på det gjenværende nærmiljøet. Støysituasjonen vil endre seg i negativ retning for mange av 

boligene med tilhørende private uteoppholdsareal i delområdet. Luftforurensingen vil også 

øke som følge av økt trafikk og økt hastighet på E39, men dette er delvis knyttet til framtidig 

trafikk fra Rogfast. Selv om det er planlagt opprettholdt en kobling for gående og syklende 

mellom Harestad og Grødem, vil en firefeltsveg øke barriereeffekten mellom disse to grunn-

kretsene. 

 

Tiltaket vurderes til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                         ▲ 

Middels negativt omfang sammenfalt med liten verdi vurderes konsekvensen til å være mid-

dels negativ (--). Her tillegges det vekt for hvordan fjerning av eventuelle boliger kan opple-

ves for det gjenværende nærmiljøet. 

 

Alternativ 3A, Alternativ 3B, Alternativ 3C 

Tiltaket er likt som i alternativ 1, og vurderes til å ha lik omfang og konsekvens. 

 

 
Delområde 2 – Harastad B 
Delområdet er vurdert til å ha stor verdi.   

 
Alternativ 1A 

Delområdet utenfor tiltaksgrense. 

Delområdet vil ikke bli direkte berørt av tiltaket i form av arealbeslag, men tilgjengeligheten 

til området kan reduseres noe som følge av økt barriere mellom grunnkretsene Grødem og 

Harastad. Støy i parkområdet er hørbart allerede ved dagens situasjon. Selv om det ligger 

utenfor anbefalt grenseverdi, er det grunn til å tro at støy vil bli mer hørbart som følge av til-

taket. Trafikk til/fra Randaberg forutsettes lik som 0-alternativet.  

 

Tiltaket vurderes til å ha ubetydelig til lite negativt. 
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Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                        ▲ 

Ubetydelig til lite negativt omfang sammenfalt med stor verdi vurderes konsekvensen til å 

være lite negativt til intet (-/0) 

 

 

Alternativ 1B, Alternativ 1C, Alternativ 3A, Alternativ 3B, Alternativ 3C 

Tiltaket er likt som i alternativ 1A, og vurderes til å ha lik omfang og konsekvens. 

 

 

Delområde 3 – Harastad C 
Delområdet er vurdert til å ha middels verdi.   

 
Alternativ 1A, Alternativ 1B, Alternativ 1C, Alternativ 3A, Alternativ 3B, Alternativ 3C 

Delområdet utenfor tiltaksgrense. Delområdet vil ikke bli direkte berørt og trolig heller ikke 

indirekte berørt av tiltaket. Forutsetningene vil ikke bli endret sammenlignet med 0-

alternativet.  

 

Tiltaket vurderes til å ha intet omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                            ▲ 

Intet omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være ubetydelig (0). 

 

 

Delområde 4 – Harastad D 
Delområdet er vurdert til å ha stor verdi.   

 
Alternativ 1A, Alternativ 1B, Alternativ 1C, Alternativ 3A, Alternativ 3B, Alternativ 3C 

Delområdet er utenfor tiltaksgrensa. Delområdet vil ikke bli direkte berørt og trolig heller 

ikke indirekte berørt av tiltaket. Forutsetningene vil ikke bli endret sammenlignet med 0-

alternativet.  

Tiltaket vurderes til å ha intet omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                            ▲ 

Intet omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være ubetydelig (0). 

 

 

 

Delområde 5 - Rygg  
Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi.   

 
Alternativ 1A, 1B, 1C 

Utvidelse av dagens veg, ny G/S- veg samt kryssløsning i sørøst av delområdet med kob-

ling mot Grødem/Randaberg vgs. 
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Tiltaket berører delområdet i liten grad arealmessig. Med unntak av planlagt G/S- veg og 

kryssløsning i sørøst er det kun areal som grenser til dagens E39 som blir direkte berørt. En-

kelte boliger kan imidlertid bli liggende innenfor tiltaksgrense, og eventuell fjerning av boli-

ger vil ha negativ innvirkning på det gjenværende nærmiljøet. Indirekte kan tiltaket medføre 

at flere boliger med tilhørende private uteoppholdsareal blir liggende i støyutsatte områder, 

selv med støyskjerming langs veg.  

 

G/S- veg via fv. 47 Ryggveien planlegges opprettholdt mellom grunnkretsene Rygg og Grø-

dem. I tillegg blir det GS-kulvert under E39 ved Randaberg vgs. Ryggveien forutsettes åpen 

også for landbrukskjøretøy, men ikke for ordinær trafikk.  

 

 

Tiltaket vurderes til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                         ▲ 

 

Middels negativt omfang sammenfalt med middels til liten verdi vurderes konsekvensen til å 

være middels negativ (--). Her tillegges det vekt for hvordan fjerning av eventuell boliger kan 

oppleves for det gjenværende nærmiljøet. 

  

Alternativ 3A, Alternativ 3B, Alternativ 3C 

Tiltaket er likt som i alternativ 1, og vurderes til å ha lik omfang og konsekvens. 

 

 

Delområde 6 – Goa/Leikvoll, Smits Minde  
Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi.   

 
Alternativ 1A, 1B, 1C 

I nordøst av delområdet er det planlagt ny avkjøringsrampe fra E39, og kan medføre at enkel-

te bygg blir liggende nært opptil tiltaksgrense. Delområdet har noenlunde likt støyomfang.  

 

Gang og sykkel forhold blir noe forbedret da det parallelt med avkjøringsrampen er planlagt 

etablert gang- og sykkelveg.  

 

Tiltaket berører ikke vestlig del av delområdet og vurderes samlet til å ha middels negativt 

omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                         ▲ 

 

Middels negativt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å 

være middels negativ (--). Her tillegges det vekt for hvordan fjerning av eventuell boliger kan 

oppleves for det gjenværende nærmiljøet. 

 

Alternativ 3A, 3B, 3C 

Som i alternativ 1 er det i nordøst av delområdet planlagt ny avkjøringsrampe fra E39, noe 

som kan medføre at enkelte bygg blir liggende nært opptil yttergrense for tiltaket.  
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I sørlig del av delområdet skiller alternativ 3 seg fra alternativ 1 da planlagt tunnel under 

Høyehaugen vil ha sin trasé her. Som følge av tunnelmunninger blir støyutsatte områder for-

skjøvet noe mot vest sammenlignet med alternativ 1. Selv om det er andre lokaliteter og byg-

ninger som blir berørt av alternativ 3, er det likevel ikke betydelig større areal eller et høyere 

antall boliger med private uteoppholdsareal som blir berørt. Støymessig er det likt i alternativ 

1 og 3 rundt avkjøringsrampen til Randabergveien. 

 

Tiltaket berører ikke vestlig del av delområdet og vurderes til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                         ▲ 

 

Middels negativt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å 

være middels negativ (--). Her tillegges det vekt for hvordan fjerning av eventuell boliger kan 

oppleves for det gjenværende nærmiljøet. 

 

 

Delområde 7 – Tastarustå A  
Delområdet er vurdert til å ha middels til liten verdi.   

 
Alternativ 1A, 1B 

Kryssløsning, nordlig del av kort og lang kulvertmunning  

Arealmessig blir delområdet berørt i liten grad, men støymessig blir situasjonen noe forbedret 

for boligene i østlig del av delområdet. Støysituasjon er noe verre i alternativ 1A og 1B enn i 

alternativ 3A og 3B. Enkelte boliger kan bli liggende innenfor yttergrense for tiltak, og even-

tuell innløsing av disse vil ha negativ innvirkning på det gjenværende boligmiljøet. Ny kryss-

løsning kan også medføre at turveg til Stokkavannet som vil få noe endret trasé ved Gabbas. 

 

Vestlig del av delområdet ligger ikke innenfor beregnede støysoner og blir heller ikke berørt i 

form av arealinngrep.  

 

Trafikken reduseres betydelig på det som i dag er E39 ved delområdet. Totaltrafikken øker, 

men vegsystemet flyttes nordover i forhold til 0-alternativet.  

 

Kulvertløsningen medfører at barriereeffekten mellom øst og vest for E39 blir redusert, da det 

tilrettelegges for gang og sykkelveg over kulvert. 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                        ▲ 

 

Middels negativt omfang sammenfalt med middels til liten verdi vurderes konsekvensen til å 

være middels negativ (--). Her tillegges det vekt for hvordan fjerning av eventuell boliger kan 

oppleves for det gjenværende nærmiljøet. 

 

Alternativ 1C 
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Kryssløsning, daglinje, ny adkomst til delområde 8 og 9. 

Daglinjealternativet berører noe mer areal enn alternativ 1A og 1B, men støymessig er det 

liten forskjell mellom disse tre alternativene (1A-1C) innenfor dette delområdet.  

  

Enkelte boliger kan bli liggende innenfor yttergrense for tiltak, og eventuell innløsing av disse 

vil ha negativ innvirkning på det gjenværende boligmiljøet. Ny kryssløsning kan også medfø-

re at turveg til Stokkavannet vil få noe endret trasé ved Gabbas. 

 

Vestlig del av delområdet ligger ikke innenfor beregnede støysoner og blir heller ikke berørt i 

form av arealinngrep.  

 

Trafikken er lik som for 1A og 1B. 

 

Fra delområdet i nordøst skal det anlegges gang- og sykkelveg over E39 til Eskelandsvegen, 

og vil bidra til å redusere noe av dagens barriere E39 forårsaker for dette delområdet. 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                          ▲ 

 

Middels negativt omfang sammenfalt med middels til liten verdi vurderes konsekvensen til å 

være middels negativ (--). Her tillegges det vekt for hvordan fjerning av eventuell boliger kan 

oppleves for det gjenværende nærmiljøet. 

 

Alternativ 3A, 3B 

Kryssløsning, sideterreng, nordlig del av kort og lang kulvertmunning 

Arealmessig er det mindre areal av delområdet som blir berørt av alternativ 3 enn alternativ 1, 

da kryssløsningen i alternativ 3 blir skjøvet noe lenger nord enn i alternativ 1. Dette har også 

betydning for støysituasjonen da det medfører at mindre areal blir liggende innenfor støyutsat-

te områder. I alternativ 3 er nordlige kulvertmunning trukket noe lenger sør, men barriereef-

fekten dagens E39 forårsaker for dette området antas likevel å bli noe forbedret.   

 

Enkelte bygninger kan bli liggende innenfor yttergrense for tiltak, og eventuell fjerning av 

disse vil at negativ innvirkning på det gjenværende nærmiljøet.  

 

Turtrasé til Stokkavannet blir i denne omgang ikke berørt av alternativ 3. 

 

Trafikksituasjonen blir lik som for altenrativ 1. 

  

Tiltaket vurderes samlet til å ha middels til lite negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                     ▲ 

 

Middels til lite negativt omfang sammenfalt med middels til liten verdi vurderes konsekven-

sen til å være middels til liten negativ (--/-). Her tillegges det vekt for hvordan fjerning av 

eventuell boliger kan oppleves for det gjenværende nærmiljøet. 
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Alternativ 3C 

Kryssløsning og sideterreng 

Arealmessig er det ingen forskjell mellom alternativ 3C og alternativ 3A og 3B, og støymes-

sig er det også minimale forskjeller mellom alternativene innenfor dette alternativet. Dette har 

sammenheng med at vegen uansett vil gå i daglinje forbi store deler av delområdet samt at 

lang og kort kulvert vil ha sin kulvertmunning orientert mot delområdet.  

 

Enkelte bygninger kan bli liggende innenfor yttergrense for tiltak, og eventuell fjerning av 

disse vil at negativ innvirkning på det gjenværende nærmiljøet.  

 

Det er planlagt gang- og sykkelbro over E39 like ved kryss til Eskelandsvegen. Dette vil for-

bedre barriereeffekten E39 forårsaker for delområdet.   

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha middels til lite negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                     ▲ 

 

Middels til lite negativt omfang sammenfalt med middels til liten verdi vurderes konsekven-

sen til å være middels til liten negativ (--/-). Her tillegges det vekt for hvordan fjerning av 

eventuell boliger kan oppleves for det gjenværende nærmiljøet. 

 

 

Delområde 8 – Friluftsområdet Mississippiparken/Stokkavannet 
Delområdet er vurdert til å ha stor verdi.   

 
Alternativ 1A 

E39 i kulvert (470 meter) 

Adkomstveg langs kulvert berører delområdet i nord. Ellers er ikke delområdet fysisk berørt. 

Støysituasjonen er bedre for alternativet sammenlignet med alternativ 0. Barrieren som E39 

utgjør i 0-alternativet er mindre i dette alternativet, da E39 går i kulvert. Med kulvertlokk er 

det kun adkomstveg som er relativt lite trafikkert og sykkelveg som må krysses.  

 

Tiltaket vurderes til å ha middels positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                                            ▲ 

Middels positivt omfang sammenfalt med stor verdi vurderes konsekvensen til å være mid-

dels positiv (++) 
 

 

Alternativ 1B 

E39 i kulvert (350 meter) 

Adkomstveg langs kulvert berører delområdet i nord. Ellers er ikke delområdet fysisk berørt. 

Støysituasjonen er bedre for 1B sammenlignet med alternativ 0, men noe dårligere enn for 

1A, særlig i nordøst. Barrieren som E39 utgjør i 0-alternativet er mindre i dette alternativet, da 
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E39 går i kulvert. Med kulvertlokk er det kun adkomstveg som er relativt lite trafikkert og 

sykkelveg som må krysses 

 

Tiltaket vurderes til å ha lite til middels positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                                ▲ 

Lite til middels positivt omfang sammenfalt med stor verdi vurderes konsekvensen til å være 

middels positiv (++) 

 

 

 

Alternativ 1C 

E39 i dagsone 

Støysituasjonen er tilnærmet lik som alternativ 0. Sykkelveg og adkomstveg ligger parallelt 

med E39 og barrierevirkningen vil kunne oppfattes som noe større i dette alternativet enn i 0-

alternativet.  

 

Tiltaket vurderes til å ha lite negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                  ▲ 

Lite negativt omfang sammenfalt med stor verdi vurderes konsekvensen til å være liten nega-

tiv (-) 

 

 

Alternativ 3A 

E39 i kulvert (390 meter) 
Tiltaket er i dette delområdet vurdert til å ha likt omfang og konsekvens som alternativ 1A, til 

tross for noe kortere kulvert. 

 

Alternativ 3B 

E39 i kulvert (270 meter) 

Tiltaket er i dette delområdet vurdert til å ha likt omfang og konsekvens som alternativ 1B, til 

tross for noe kortere kulvert. 

 

Alternativ 3C 

E39 i dagsone 

Støysituasjonen er tilnærmet lik som alternativ 0. Sykkelveg og adkomstveg ligger parallelt 

med E39 og barrierevirkningen vil kunne oppfattes som noe større i dette alternativet enn i 0-

alternativet. Tiltaket vurderes til å ha lik omfang og konsekvens som 1C. 
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Delområde 9 – Nedre Tasta A 
Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi.   

 
Alternativ 1A  

Ny adkomstveg til boliger 

Delområdet vil ikke bli direkte berørt i form av arealinngrep, men vil få endret sin adkomst-

veg. I dagens situasjon er adkomst via parkeringsplass til friluftsområdet som har direkte ut-

kjørsel til E39. Planlagt ny situasjon er at adkomstveg til både parkeringsplass og boligene i 

dette delområdet skal gå i sideveg parallelt med utvidet E39.   

 

Gående og syklende vil ha mulighet til å krysse E39 over kulvertlokk slik at barriereeffekten 

med dagens veg vil bli redusert. Ved alternativ 1A vil det være lengre strekning for gående og 

syklende å krysse vegen på og bidrar dermed til å knytte øst- og vestside av vegen tettere 

sammen. 

 

Støybelastning for dette delområdet er beregnet for det tilgrensende prosjektet E39 Eiga-

nestunnelen med Eiganes nord. 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite positivt omfang. 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                      ▲ 

 

Lite positivt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å være 

lite positivt (+). 

 

Alternativ 1B 

Ny adkomstveg til boliger 

1B er stor grad lik som 1A. Gående og syklende vil ha mulighet til å krysse E39 over kulvert-

lokk. Ved alternativ 1B er imidlertid sørlig kulvertmunning trukket ca. 100 m lenger nord og 

det vil være noe mindre areal for gående og syklende å krysse E39. Dette reduserer ikke bar-

riereeffekten fullt så mye som i alternativ 1A. 

 

Støybelastning for dette delområdet er beregnet for det tilgrensende prosjektet E39 Eiga-

nestunnelen med Eiganes nord. 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha intet til lite positivt omfang. 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                             ▲ 

 

Intet til lite positivt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til 

å være ubetydelig til lite positivt (0/+). 
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Alternativ 1C 

Ny adkomstveg til boliger 

I alternativ 1C er det også planlagt at boliger skal få sin adkomst via sideveg parallelt med 

E39.  

 

For gående og syklende vil situasjonen bli endret. Her er det planlagt at gående og syklende 

skal krysse E39 i gang- og sykkelbro ved kryss til Eskelandsvegen.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite negativt omfang. 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                              ▲ 

 

Lite negativt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å være 

liten negativ (-). 

 

 

Alternativ 3A 

Tiltaket er likt som i alternativ 1A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens. 

 

Alternativ 3B 

Tiltaket er likt som i alternativ 1B og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens. 

 

Alternativ 3C 

Tiltaket er likt som i alternativ 1C og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens 

 

 

Delområde 10 – Nedre Tasta B  
Delområdet er vurdert til å ha middels til stor verdi.   

 

Alternativ 1A 

Sideterreng lang kulvert 

Arealmessig blir delområdet lite berørt. Støynivå blir grunnet støyskjerming bedre enn i 0-

alternativet.  

 

Kulvert reduserer barriereeffekten betraktelig.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite til middels positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                                ▲ 

 

Lite til middels positivt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekven-

sen til å være lite til middels positivt (+/++). 
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Alternativ 1B 

Sideterreng kort kulvert 

Arealmessig blir delområdet lite berørt. Støynivå bedre enn 0-alternativet grunnet støyskjerm-

ing. Litt flere boliger innenfor støygrense enn alternativ 1A. 

 

I og med sørlige kulvertmunning blir trukket ca. 100 m lenger nord blir ikke reduksjonen av 

barrierereeffekten lik god som i alternativ 1A. Likevel bidrar kulverten til en positiv effekt.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                      ▲ 

 

Lite positivt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å være 

lite positivt (+). 

 

Alternativ 1C 

Sideterreng daglinje 

Arealmessig blir delområdet lite berørt, med unntak av at deler av hovedturvegen som går i 

yttersone av delområde kan få noe endret trasé. 

 

Støymessig blir situasjonen tilnærmet lik i forhold til 0-alternativet, samt at et større antall 

boliger kan bli liggende innenfor støysoner enn i alternativ 1A og 1B. 

 

Som resultat av at den nordlige undergangen for gående og syklende blir fjernet, og kryssing 

av E39 for gående og syklende er planlagt ved gang- og sykkelbro ved kryss i Eskelandsvegen 

vil barriereeffekten bli forverret sammenlignet med 0-alternativet.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite til middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                      ▲                             

 

Lite til middels negativt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekven-

sen til å være liten til middels negativ (-/--). 

 

Alternativ 3A 

Tiltaket er likt som i alternativ 1A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens. 

 

Alternativ 3B 

Tiltaket er likt som i alternativ 1B og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens. 

 

Alternativ 3C 

Tiltaket er likt som i alternativ 1C og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens.
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Delområde 11 – Tasta skole  
Delområdet er vurdert til å ha stor verdi.   

 
Alternativ 1A 

E39 i kulvert (470 meter), nytt kryssområde ved Eskelandsvegen  

E39 går i kulvert i sørvestlig ytterkant av delområdet. Delområdet blir ikke fysisk berørt av 

dette alternativet. Støymessig blir det bedre for Tasta skole i dette alternativet sammenlignet 

med 0-alternativet, da E39 her blir lagt i kulvert. I alternativ 1A er det inne støyskjerm, og 

støysituasjonen forbedres. Med E39 i kulvert vil barrieren mellom skolen og friluftsområdet 

ved Stokkavatnet bli redusert, og fremkommeligheten for myke trafikanter øker.    

 

Tiltaket vurderes til å ha middels positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                                            ▲ 

Middels positivt omfang sammenfalt med stor verdi vurderes konsekvensen til å være mid-

dels positiv (++) 
 

 

Alternativ 1B 

E39 i kulvert (350 meter), nytt kryssområde ved Eskelandsvegen  

Alternativ 1B er i stor grad likt alternativ 1A, unntaket er at kulverten er noe kortere. Støy-

messig er 1B likevel lik 1A, og vurderes til å ha lik omfang og konsekvens.   

 

Alternativ 1C 

E39 i dagsone, nytt kryssområde ved Eskelandsvegen  

Delområdet blir ikke fysisk berørt. E39 går her i dagsone forbi skolen, men støyskjerming 

reduserer støynivået i forhold til 0-alternativet, spesielt på vestsiden av bygningene. E39 i 

dagsone i tillegg til adkomstveg og sykkelveg vil virke som en barriere mellom skolen og 

Stokkavatnet. Planlagt overgang vil imidlertid bidra til tryggere kryssing av E39 enn i 0-

alternativet, selv om en bro kan være en større mental barriere enn kulvert.    

 

Tiltaket vurderes til å ha lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                      ▲ 

Lite positivt omfang sammenfalt med stor verdi vurderes konsekvensen til å være liten posi-

tiv (+) 

 

 

Alternativ 3A 

E39 i kulvert (390 meter), nytt kryssområde ved Eskelandsvegen  

E39 går i kulvert i sørvestlig ytterkant av området. Delområdet blir i noen grad fysisk berørt 

av arm til rundkjøring i vest. Støyskjermer fører til at det støymessig blir bedre forhold ved 

skolen. Med E39 i kulvert vil barrieren mellom skolen og friluftsområdet ved Stokkavatnet bli 

redusert, og fremkommeligheten for myke trafikanter øker. Tiltaket vurderes likt som alterna-

tiv 1A. 
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Alternativ 3B 

E39 i kulvert (270 meter), nytt kryssområde ved Eskelandsvegen  

Tiltaket er likt som alternativ 3A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens.  

 

Alternativ 3C 

E39 i dagsone, nytt kryssområde ved Eskelandsvegen  

Delområdet blir fysisk berørt i vest. E39 går her i dagsone forbi skolen, men støyskjerming 

reduserer støynivået i forhold til 0-alternativet, spesielt på vestsiden av bygningene. Ad-

komstveg og sykkelveg parallelt med E39 i dagsone øker barrieren mellom skolen og Stokka-

vatnet. Tiltaket vurderes likt som alternativ 1C. 
 

 

 

Delområde 12 – Tastarustå B  
Delområdet er vurdert til å ha middels verdi.   

 
Alternativ 1A og 1B 

Ny kryssløsning ved Eskelandsvegen, gang- og sykkelveg 

Det er sørvestlig del av delområdet som blir berørt arealmessig, og de areal som berørt støy-

messig er hovedsakelig landbruksareal. Del av hovedturveg kan bli liggende innenenfor støy-

sone selv med foreslått skjerming langs veg. Dette trekker ned omfangsvurderingen. 

 

Mindre areal er støyutsatt enn i 0-alternativet.  

 

Begge kulvertlengdene bidrar til å redusere barriereeffekten mellom delområdet og frilufts-

området Mississippiparken/Stokkavannet. 

 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                 ▲ 

Lite negativt omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

negativ (-). 

 

Alternativ 1C 

Ny kryssløsning, gang- og sykkelveg 

Arealmessig er det mindre som blir berørt enn i alternativ 1A og 1B, da tiltaket er trukket litt 

lenger sør. 

 

Støymessig er det minimal forskjell mellom alternativ 1A, 1B og 1C.  

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                 ▲ 

Lite negativt omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

negativ (-). 
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Alternativ 3A og 3B 

Ny kryssløsning ved Eskelandsvegen, gang- og sykkelveg 

Alternativ 3A og 3B berører mer areal enn alternativ 1A og 1B da kryssløsning er trukket noe 

lenger nord i tillegg til at det er noe større arealmessig. Dette gir seg også utslag i støysitua-

sjonen da større areal enn alternativ 1A og 1B kan blir liggende innenfor gul støysone. Støysi-

tuasjonen er likevel bedre enn i 0-alternativet.   

 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                 ▲ 

Lite negativt omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

negativ (-). 

 

Alternativ 3C 

Ny kryssløsning ved Eskelandsvegen, gang- og sykkelveg 

Arealmessig og støymessig er det liten forskjell mellom alternativ 3A, 3B og 3C, men gang- 

og sykkelbro sammenlignet med kulvert vil kunne skape en større mental barriere. Opplevel-

sen av gang- og sykkelbro kan være verre enn et potensielt relativt grønt kulvertlokk.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                 ▲ 

Lite negativt omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

negativ (-). 

 

 

 

Delområde 13 – Tastarustå C  
Delområdet er vurdert til å ha stor verdi.   

 
Alternativ 1A og Alternativ 1B 

Ny kryssløsning ved Eskelandskrysset, gang- og sykkelveg over kulvert. Ny trasé over 

Høye. 

Variantene mellom kort og lang kulvert utgjør minimal forskjell for dette delområdet. Delom-

rådet blir ikke direkte berørt arealmessig, men indirekte kan alternativene berøre delområdet. 

Hovedturveg som går gjennom delområdet til blant annet friluftsområdet rundt Stokkavannet 

vil få redusert barriere ved at turveg kan gå over kulvertlokk. 

 

Støymessig er det heller ingen forskjell mellom alternativ 1A og 1B. Sammenlignet med 0-

alternativet hvor enkelte boliger ligger innenfor gul støysone vil alternativene 1A og 1B kun-

ne gi en positiv effekt og eliminere dette. 

 

Ny trasé over Høye kan bli synlig for delområdet og medføre en visuell barriere. Dette kan 

forringe uteopplevelsen noe. 

 



E39 Smiene – Harestad, Kommunedelplan med konsekvensutredning. 

Temarapport nærmiljø og friluftsliv 

 

 

75  
Statens vegvesen Region Vest 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                       ▲ 

Lite negativt omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

positiv (+). 

 

 

Alternativ 1C 

Ny kryssløsning ved Eskelandskrysset, daglinje. Ny trasé over Høye. 

Kryssløsning ved Eskelandskrysset er trukket litt lenger sør enn i alternativ 1A og 1B, samt at 

vegen går i dagen.  

 

Som i alternativ 1A og 1B blir ikke delområdet direkte berørt arealmessig av alternativ 1C, 

men har en indirekte betydning. Det er planlagt etablert gang- og sykkelbro i forbindelse med 

ny kryssløsning ved Eskelandsvegen samt gang- og sykkelveg like sørvest for Tasta skole. 

Dette veier noe opp for at dagens undergang hvor hovedturveg har sin trasé er forutsatt fjer-

net. 

 

Sammenlignet med 0-alternativet hvor enkelte boliger ligger innenfor støysone vil alternativ 

1C gi en positiv effekt og eliminere dette. 

 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha intet til lite positvt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                             ▲ 

Lite negativt omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være ubety-

delig til lite positiv (+). 

 

 

Alternativ 3A og Alternativ 3B 

Ny kryssløsning ved Eskelandskrysset, gang- og sykkelveg over kulvert. Ny trasé over 

Høye. 

I forhold til alternativ 1A og 1B er kryssløsning i alternativ 3A og 3B trukket litt lenger nord i 

Eskelandsvegen, men som med alternativ 1A/1B blir ikke delområdet direkte berørt. Alterna-

tiv 3A/3B medfører dermed ingen vesentlige forskjeller for delområdet sammenlignet med 

alternativ 1A/1B.  

 

Alternativene vurderes dermed likt som for alternativene 1A og 1B.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                       ▲ 

Lite negativt omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

positiv (+). 
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Alternativ 3C 

Ny kryssløsning ved Eskelandskrysset, daglinje. Ny trasé over Høye. 

Arealmessig er det ingen forskjell mellom alternativene 3A, 3B og 3C og forskjellene er knyt-

tet til kulvert/daglinje.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha intet til lite positvt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                             ▲ 

Lite negativt omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være ubety-

delig til lite positiv (+). 

 

 
Delområde 14 – Høye 1  
Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi.   

 
Alternativ 1A, 1B og 1C 

Ny trasé, gang og sykkelveg langs eksisterende E39 

Delområdet blir fysisk berørt av tiltaket. 1A, 1B og 1C blir tilsvarende like støymessig grun-

net støyskjerming. Fremtidig E39 medfører innløsing av flere hus. For gjenværende bygninger 

og områder blir støysituasjonen bedre, da de ligger utenfor støysone.  

 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                               ▲                               

Middels negativt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å 

være liten negativ (-). Her vektlegges eventuell innløsning av boliger.   

 

 

Alternativ 3A, 3B og 3C 

Tilnærmet lik støy i alle tre alternativ. Tiltaket medfører riving av gårdstun og bygninger sør-

vest i delområdet. Fjerning av bygninger vil ha negativ betydning for det gjenværende nær-

miljøet. Støysituasjonen for resterende bygninger og områder blir bedre da store deler havner 

utenfor gul sone.  

 
Tiltaket vurderes samlet til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                               ▲                               

Middels negativt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å 

være liten negativ (-). Her vektlegges eventuell innløsing av boliger.  
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Delområde 15 – Eskelandshagen, Finnestad 1  
Delområdet er vurdert til å ha stor verdi.   

 

Alternativ 1A og 1B 

Ny kryssløsning ved Eskelandskrysset, gang- og sykkelveg over kulvert. 
Variantene mellom kort og lang kulvert utgjør ingen forskjell for dette delområdet. Delområ-

det blir ikke direkte berørt arealmessig. Indirekte vil turveg til blant annet friluftsområdet 

rundt Stokkavatnet få redusert barriere ved at turveg kan gå over kulvertlokk. Støymessig er 

det heller ingen forskjell mellom alternativ 1A og 1B 

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                        ▲ 

Lite positivt omfang sammenfalt stor verdi vurderes konsekvensen til å være liten positiv (+). 

 

Alternativ 1C 

Ny kryssløsning ved Eskelandskrysset, daglinje. 

Som i alternativ 1A og 1B blir ikke delområdet direkte berørt arealmessig av alternativ 1C, 

men har en indirekte betydning. Det er planlagt etablert gang- og sykkelbro i forbindelse med 

ny kryssløsning ved Eskelandsvegen samt gang- og sykkelveg like sørvest for Tasta skole. 

Bro kan være større mental barriere enn kulvert. Støysituasjonen er lik som for alternativ 1A 

og 1B.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha intet til lite negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                       ▲ 

Intet til lite negativt omfang sammenfalt stor verdi vurderes konsekvensen til å være ubetyde-

lig til liten negativ konsekvens (0/-). 

 

 

 

Alternativ 3A og 3B  

Ny kryssløsning ved Eskelandskrysset, gang- og sykkelveg over kulvert. Ny trasé over 

Høye. 

I forhold til alternativ 1A og 1B er kryssløsning i alternativ 3A og 3B trukket litt lenger nord i 

Eskelandsvegen, men som med alternativ 1A/1B blir ikke delområdet direkte berørt. Alterna-

tiv 3A/3B medfører dermed ingen vesentlige forskjeller for delområdet sammenlignet med 

alternativ 1A/1B.  

 

Alternativene vurderes dermed likt som for alternativene 1A og 1B.  

 

Alternativ 3C 

Ny kryssløsning ved Eskelandskrysset, daglinje 
Arealmessig er det ingen forskjell mellom alternativene 3A, 3B og 3C og forskjellene er knyt-

tet til kulvert/daglinje.  

Alternativet vurderes likt som alternativ 1C.  
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Delområde 16 – Finnestad 3A  
Delområdet er vurdert til å ha liten verdi.   

 
Alternativ 1A 

Nytt kryss på Finnestad og utvidelse av E39 

Utvidelse av E39 berører delområdet i stor grad. Enkelte bygninger på østsiden av dagens E39 

kan bli direkte berørt og forutsatt fjernet, og virke negativt på det gjenværende miljøet. Støy-

situasjonen for delområdet blir endret. I kryssområdet blir flere bygninger liggende innenfor 

støyutsatte områder, mens det sørover langs E39 vil bli forbedret støyforhold.  

 

Tiltaket vurderes til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                              ▲ 

Middels negativt omfang sammenfalt med liten verdi vurderes konsekvensen til å være liten 

negativ (-). Her tillegges vekt hvordan eventuell fjerning av bygninger virker inn på det gjen-

værende nærmiljøet.  

 

 

Alternativ 1B og alternativ 1C 

Nytt kryss på Finnestad og utvidelse av E39 

Tiltaket er likt som for alternativ 1A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens.  

 

Alternativ 3A 

Nytt kryss på Finnestad 

Utvidelsen av E39 berører delområdet, men ingen bygninger forutsettes fjernet i dette alterna-

tivet. Noe verre støysituasjon i nord grunnet trafikk i kryssområdet på Finnestad. Fra avkjør-

selen til Randabergveien og sørover blir støysituasjonen forbedret.   

 

Tiltaket vurderes til å ha intet til lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                               ▲ 

Intet til lite positivt omfang sammenfalt med liten verdi vurderes konsekvensen til å være 

ubetydelig (0).  
 

 

Alternativ 3B og alternativ 3C 

Nytt kryss på Finnestad og utvidelse av E39 

Tiltaket er likt som for alternativ 3A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens.  

 

 

 

Delområde 17 – Finnestad 3B  
Delområdet er vurdert til å ha stor til middels verdi.   

 

 



E39 Smiene – Harestad, Kommunedelplan med konsekvensutredning. 

Temarapport nærmiljø og friluftsliv 

 

 

79  
Statens vegvesen Region Vest 

 

Alternativ 1A 

Nytt kryss på Finnestad  

Delområdet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Støymessig er det noe mer støyutsatt enn alter-

nativ 0, og noen boliger blir liggende i støyutsatt sone langs fv. 413.  For resten av delområdet 

med blant annet fengselet er støysituasjonen uendret i forhold til 0-alternativet.  

 

Tiltaket vurderes til å ha lite til middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                        ▲ 

Lite til middels negativt omfang sammenfalt med stor til middels verdi vurderes konsekven-

sen til å være middels til liten negativ (--/-).  

 

 

 

Alternativ 1B, alternativ 1C, alternativ 3A, alternativ 3B og alternativ 3C 

Nytt kryss på Finnestad 

Tiltaket er likt som alternativ 1A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens.  

 

 

Delområde 18 – Finnestad 2  
Delområdet er vurdert til å ha liten verdi.   

 

Alternativ 1A 

Nytt kryss på Finnestad 

Delområdet ligger utenfor tiltaksgrense. Delområdet et ikke støyutsatt fra E39, men i noen 

grad fra fv 413. Tiltaket vurderes til å ha intet omfang.   

 

Tiltaket vurderes til å ha intet omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                            ▲ 

Intet omfang sammenfalt med liten verdi vurderes konsekvensen til å være ubetydelig (0). 

 

 

Alternativ 1B, Alternativ 1C, Alternativ 3A, Alternativ 3B og Alternativ 3C 

Nytt kryss på Finnestad 

Tiltaket er likt som alternativ 1A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens.  

 

 

Delområde 19 – Randaberg videregående skole  
Delområdet er vurdert til å ha stor verdi.   

 
 

Alternativ 1A 

Nytt kryss på Finnestad med ramper, GS-løsning  

Tiltaket berører delområdet i liten grad, med noe endret linjeføring på fv. 413. Det legges til 

grunn støyskjerming, slik at støysituasjonen ikke vil endres merkbart fra 0-alternativet. I al-
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ternativet ligger det inne gang- og sykkelundergang på nordsiden av krysset under fremtidig 

E39. Dette vil kunne bidra til tryggere kryssing av E39.   

 

Tiltaket vurderes til å ha lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                       ▲ 

Lite positivt omfang sammenfalt med stor verdi vurderes konsekvensen til å være liten posi-

tiv konsekvens (+). 

 

 

Alternativ 1B, alternativ 1C 

Tiltaket er likt som alternativ 1A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens.  

 

 

Alternativ 3A 

Nytt kryss på Finnestad med ramper, GS-løsning 

3A berører delområdet i noe større grad enn 1A, da GS-løsningen fra sør her går på østsiden 

av dagens veg. Tilkoplingen østfra ligger utenpå GS-løsningen. Ellers likt som alternativ 1A.  

 

Tiltaket vurderes til å ha lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                       ▲ 

Lite positivt omfang sammenfalt med stor verdi vurderes konsekvensen til å være liten posi-

tiv konsekvens (+). 

 

 

Alternativ 3B, alternativ 3C 

Tiltaket er likt som alternativ 3A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens.  

 

 

Delområde 20 – Grødem A  
Delområdet er vurdert til å ha liten verdi.   

 
Alternativ 1A 

Utvidelse av E39, nytt kryss på Finnestad 

Delområdet ligger utenfor tiltaksgrensa. Området er ikke støyutsatt. For gående og syklende 

som skal krysse E39 blir det nå tryggere via undergang vest for Randaberg videregående sko-

le.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha intet til lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                               ▲       

Intet til lite positivt omfang sammenfalt liten verdi vurderes konsekvensen til å være ubetyde-

lig konsekvens (0). 
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Alternativ 1B, alternativ, 1C, alternativ 3A, alternativ 3B, alternativ 3C 

Utvidelse av E39, nytt kryss på Finnestad 

Tiltaket er likt som i alternativ 1A og vurderes til å ha likt omfang og konsekvens.  

 

 

Delområde 21 – Grødem B  
Delområdet er vurdert til å ha middels verdi.   

 
Alternativ 1A 

Nytt kryss på Finnestad, utvidelse av dagens E39 

Utvidelsen av E39 skjer i stor grad på østsiden av dagens E39. Tiltaket strekker seg helt bort 

til boligene nordvest i planområdet. Støyskjerming reduserer støy i forhold til 0-alternativet. 

Støyutsatte soner reduseres, og boligområdet får totalt sett færre bygninger innenfor støyutsat-

te soner.  

 

Tiltaket vurderes samlet til å ha lite positivt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                                       ▲       

Lite positivt omfang sammenfalt middels verdi vurderes konsekvensen til å være liten positiv 

konsekvens (+). 

 

 

Alternativ 1B, 1C, 3A, 3B og 3C 

Tiltaket er likt som i alternativ 1A, og vurderes til å ha lik omfang og konsekvens. 

 

 

 

Delområde 22 – Grødem C 
Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi.    

 
Alternativ 1A 

Ny kryssløsning med ramper, utvidelse av dagens E39 

Tiltaket innenfor delområdet kan medføre at enkelte bygg blir liggende innenfor tiltaksgren-

sen, og en eventuell fjerning av disse boligene vil ha negativ betydning for det gjenværende 

nærmiljøet. Utover dette berører ikke tiltaksgrensen nærmiljø- og friluftslivinteresser direkte.   

Indirekte kan tiltaket medføre at flere boliger med tilhørende private uteoppholdsareal blir 

liggende i støyutsatte områder 

 

 

Tiltaket vurderes til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                           ▲ 
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Middels negativt omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å 

være middels negativ (--). Her tillegges det vekt for hvordan fjerning av eventuell boliger kan 

oppleves for det gjenværende nærmiljøet. 

 

Alternativ 1B, Alternativ 1C 

Tiltaket er likt som i alternativ 1A, og vurderes til å ha lik omfang og konsekvens. 

 

Alternativ 3A 

Alternativet er stort sett likt som alternativ 1, men yttergrensen for tiltaket dras noe lenger øst 

i retning mot Randaberg skole. Dette har innvirkning en svak positiv innvirkning for de støy-

utsatte områdene. 

 

Til tross for denne svake positive støyforbedringen, vurderes tiltaket til å ha lik omfang og 

konsekvens som alternativ 1. 

 

Alternativ 3B, Alternativ 3C 

Tiltaket er likt som i alternativ 3A (og alternativ 1), og vurderes til å ha lik omfang og konse-

kvens. 

 
 
Delområde 23 – Grødem D  
Delområdet er vurdert til å ha middels verdi.   

 

Alternativ 1A 

Delområdet utenfor tiltaksgrense. 

Delområdet vil ikke bli direkte berørt av tiltaket i form av arealbeslag, men barriereeffekten 

vil øke mellom grunnkretsene Grødem og Harastad. Indirekte kan imidlertid tiltaket påvirke 

delområdet. Selv med støyskjerming langs veg kan enkelte boliger med tilhørende privat ute-

oppholdsareal samt framtidig gravplassområde bli liggende innenfor gul støysone.  

 

Tiltaket vurderes til å ha middels negativt omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                             ▲ 

Middels negativt omfang sammenfalt med middels verdi vurderes konsekvensen til å være 

middels (--) 
 

 

Alternativ 1B, Alternativ 1C, Alternativ 3A, Alternativ 3B, Alternativ 3C 

Tiltaket er likt som i alternativ 1A, og vurderes til å ha lik omfang og konsekvens. 
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Delområde 24 – Grødem E 
Delområdet er vurdert til å ha liten til middels verdi.   

 
Alternativ 1A, Alternativ 1B, Alternativ 1C, Alternativ 3A, Alternativ 3B, Alternativ 3C 

Delområdet ligger utenfor tiltaksgrense, og er ikke støyberegnet. Delområdet vil ikke bli di-

rekte berørt og trolig heller ikke indirekte berørt av tiltaket. Forutsetningene vil ikke bli endret 

sammenlignet med 0-alternativet.  

Tiltaket vurderes til å ha intet omfang. 

 

Stort neg.      Middels neg.  Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 

|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 

                                                           ▲ 

Intet omfang sammenfalt med liten til middels verdi vurderes konsekvensen til å være ubety-

delig (0) 
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4.5 Oppsummering av konsekvens innenfor ulike alternativ 

 
Delområde Alt 1A Alt 1B Alt 1C Alt 3A Alt 3B Alt 3C 
1 Harastad A -- -- -- -- -- -- 
2 Harastad B -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 
3 Harastad C 0 0 0 0 0 0 
4 Harastad D 0 0 0 0 0 0 
5 Rygg -- -- -- -- -- -- 
6 Goa/Leikvoll, Smits Minde -- -- -- -- -- -- 
7 Tastarustå A -- -- -- --/- --/- --/- 
8 Friluftsområdet Mississippi-

parken/ 

Stokkavatnet 

++ ++ - ++ ++ - 

9 Nedre Tasta A + 0/+ - + 0/+ - 
10 Nedre Tasta B +/++ + -/-- +/++ + -/-- 
11 Tasta skole ++ ++ + ++ ++ + 
12 Tastarustå B - - - - - - 
13 Tastarustå C + + 0/+ + + 0/+ 
14 Høye 1 - - - - - - 
15 Eskelandshagen, Finnestad 1 + + 0/- + + 0/- 
16 Finnestad 3A - - - 0 0 0 
17 Finnestad 3B --/- --/- --/- --/- --/- --/- 
18 Finnestad 2 0 0 0 0 0 0 
19 Randaberg videregående skole + + + + + + 
20 Grødem A 0 0 0 0 0 0 
21 Grødem B + + + + + + 
22 Grødem C -- -- -- -- -- -- 
23 Grødem D -- -- -- -- -- -- 
24 Grødem E 0 0 0 0 0 0 

Samlet konsekvens - - -- - - -- 

Rangering 3 4 6 1 2 5 

 

 

4.6 Rangering 

Det er to element som skiller alternativene. Det ene er kulvertlengde på Tasta, der lang kulvert 

er best, og daglinjeløsning er dårligst. Det viktigste elementet som skiller alternativ 1 fra al-

ternativ 3 er tunnelen gjennom Høyehaugen. 

 

3A og 3B rangeres best av alle. De har ulik konsekvens på delområdene, men lik samlet kon-

sekvens og rangering. 3A har noe bedre omfangsvurdering på delområde 10 enn 3B, grunnet 

lengre kulvert, i forhold til barrierevirkning mellom boligområdet og friluftsområdet. I tillegg 

vil luftforurensing påvirke færre hus med uteområder i 3A enn i 3B. 

 

1A og 1B har også ulik konsekvens på delområdene, men har lik samlet konsekvens. De rang-

eres som nummer 3 og 4. Forskjellen dem imellom er lik forskjellen mellom 3A og 3B (se 

over). 1A og 1B rangeres etter 3A og 3B på grunn av kulvert og tunnel gjennom Høyehaugen. 
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Den linjeføringen er bedre enn linjeføringen i 1-alternativene, i forhold til antall bygninger 

innenfor tiltaksgrense, mindre fysisk berørt areal og mindre areal innenfor støysoner.  

 

Alternativ 1C og 3C utmerker seg spesielt negativt i forhold til de 4 andre. Det som skiller de 

fra de andre er delområdene på Tasta, da i forhold til at de har daglinje fremfor kulvert. Bar-

riereeffekten og tilgjengelighet er viktige faktorer. 1C og 3C rangeres derfor lavest.  

 

I forhold til luftforurensing er 1A og 3A de beste alternativene, når det gjelder antall boenhe-

ter som ligger innenfor grenseverdiene for luftforurensing. Dette underbygger rangeringen. 

4.7 Konsekvenser i anleggsperioden 

Det er ikke beskrevet tiltak, for eksempel anleggsveier, som har kjente varige konsekvenser 

utover byggingen av selve veien. Konsekvenser i anleggsperioden er derfor ikke vektlagt og 

må vurderes på et mer detaljert plannivå. 

 

4.8 Avbøtende tiltak 

Barrierevirkning 
Delområde 8, 9; Alternativ 1C og 3C - Daglinje ved Tasta skole 

E39 vil i alle alternativene bli senket i terrenget ved Tasta, og i kulvertløsningene gir dette 

mulighet for gående og syklende å krysse E39 over kulvertlokket (mellom Tasta og frilufts-

området). I daglinjealternativene er det forutsatt at gang og sykkeltrafikk skal krysse E39 i 

planlagt gang- og sykkelbro over E39 vest for Eskelandsvegen. Dette har negativ konsekvens 

for dagens hovedturveg som går i nordlig kulvert under E39 rett sør for Tasta skole. Som et 

avbøtende tiltak bør det i daglinjealternativene etterstrebes å etablere gang- og sykkelbro på 

samme sted som kulverten ligger i dag. 

 

Støy 
Delområde 1-24; Alternativ 1A, 1B, 1C, 3A, 3B, 3C  

Det er lagt inn støyskjerming langs veg flere steder som forutsetning for utførte beregninger. 

Det er likevel ikke nok for å gi tilfredsstillende støyforhold til alle bygninger. Det vil derfor 

være behov for å vurdere lokale støyskjermingstiltak samt optimalisering (ev. økning) av den 

langsgående skjermingen. Mer detaljerte beregninger må legges derfor legges til grunn i neste 

planfase.  

 

4.9 Anbefaling 

Ut fra konsekvensvurderingen av deltema nærmiljø og friluftsliv, vil man primært anbefale at 

alternativ 3A eller 3B blir valgt.  
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