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FORORD 
 
Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning. Målsettingen 
er å få avklart trasé og kryssplassering for en trafikksikker kyststamveg med høy standard for 
gjennomgangstrafikken og betjening av lokaltrafikken mellom Stavanger og Randaberg.  
 
Planprogrammet for E39 Smiene – Harestad ble fastsatt den 16.12.2010 i Randaberg kommune og 
Stavanger kommune. Planarbeid skjer med hjemmel i plan- og bygningslovens § 11-12 og § 3-7. 
Stavanger og Randaberg kommuner er ansvarlig planmyndighet for arbeidet med kommunedelplanen 
og konsekvensutredningen. 

Tiltakshaver og ansvarlig for konsekvensutredningen er Statens vegvesen Region vest. Asplan Viak 
AS er engasjert til å gjennomføre enkelte deltema i konsekvensutredningen av prissatte og ikke 
prissatte konsekvenser. 
 
Denne rapporten omhandler deltema naturmiljø. 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. Trond Aalstad, Statens 
vegvesen, har vært ansvarlig for deltema naturmiljø. Rapporten blir offentliggjort på følgende 
nettadresse: 

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

 
 
Statens vegvesen Region vest 
 
1. desember 2011 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39smieneharestad
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SAMMENDRAG 
 
Verdivurdering 
 
Kunnskapsgrunnlag, registrering av tema  
I henhold til planprogrammet er det innhentet tilgjengelig kunnskap. Det er gjennomført befaring av 
alternative traséer og det ble konkludert med at eksisterende kunnskap (naturtyper og viltdata i 
naturbasen) er tilstrekkelig for konsekvensvurderingen når en supplerer med informasjon fra 
viltansvarlig i kommunen samt andre lokale fagmiljø på naturmiljø.  
 
Tilgjengelig/kjent kunnskap  

 Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning) med informasjon om verna områder, naturtyper 
og viltdata.  

 Artsdatabanken sitt artskart.  

 INON kart (Direktoratet for naturforvaltning) over inngrepsfrie områder.  

 Hjorteviltregisteret (Direktoratet for naturforvaltning og Naturdata as) – fallvilt.  

 
Nye registreringer/opplysninger  
Det er innhentet opplysninger fra begge kommunene om rådyrbestand og viktige leveområder og 
krysningspunkt med vei. I Randaberg er leveområdene lagt inn i naturbasen. I Stavanger er de ikke 
det, men områdeavgrensingen er der hentet fra rapporten “Forvaltning av rådyr i Stavanger” – AMBIO 
Miljørådgivning AS. Influensområdet er synfart av naturforvalter i Statens vegvesen som konkluderer 
med at det ikke er spesielle forekomster eller biotoper som krever nyere/videre feltundersøkelser. 
  

Med tanke på observasjoner av åkerrikse i artsdatabanken er Egil Ween (Norsk Ornitologisk Forening, 

Stavanger) kontaktet. Han har gitt opplysninger på telefon om forekomst av åkerrikse i området. Det 

har vært sporadisk observasjoner av spillende hanner for en del år siden, men det er ikke nyere 

registreringer av åkerrikse i planområdet. Det er ingen registrert hekking i området. Artsdatabankens 

registreringer fra 1996 (ved Høye og ved Tasta) regnes derfor ikke med i verdivurderingen av 

området. 
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Figur 1: Avgrensing av influensområdet 

 

 
Alle registrerte områder/lokaliteter innenfor influensområdet er gitt verdi i henhold til kriteriene gitt i 
håndbok 140.  
 
Område som er gitt A-verdi i naturbasen (svært viktig) eller skal ha slik verdi etter DN-håndbok 13 
(Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold) får stor verdi. Område som er gitt B- (viktig) eller C-
verdi (lokalt viktig) i naturbasen eller skal ha slik verdi etter DN-håndbok 13 (Kartlegging og 
verdisetting av biologisk mangfold) får middels verdi. Annet areal (som er representativt for området) 
får liten verdi.  
 
Nærliggende lokaliteter med tilnærmet same verdi slås sammen til miljøer som gis verdi på kart.  
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På kartpresentasjon skal område med stor verdi gis rød farge, middels verdi oransje og liten verdi gul 

farge. Det kan gis verdier mellom disse tre nivåene ved bruk av fargeskravur. 

 

 

Figur 2: Verdikart. Influensområdet har fått fire delområder som er gitt navn Harestad, Rygg, Høye-

Stokkavatn og Tasta. Resten av arealet blir betegnet “annet areal” og er gitt liten verdi. 

 
Delområde Harestad består av to registrerte naturtyper (naturbeitemark og kystklynghei) og et 
viltområde (leveområde for spurvefugl og beiteområde for rådyr). Alle lokalitetene ligger nær 
hverandre og overlapper delvis. Lokalitetene oppfyller kravene for å bli gitt middels verdi etter håndbok 
140.  
 
Delområde Rygg består av to registrerte naturtyper (naturbeitemark og intakt lavlandsmyr) og et 
viltområde (hekkeområde for storspove og beiteområde for rådyr). Alle lokalitetene ligger nær 
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hverandre og overlapper delvis. Lokalitetene oppfyller kravene for å bli gitt middels verdi etter håndbok 
140.  
 
Delområde Høye - Stokkavatn består av seks registrerte naturtyper (naturbeitemark, kystmyr, rik 
blandingsskog, evjer/bukter/viker og dam) og to viltområder (beiteområde for rådyr). 
Naturtypelokalitetene ligger spredt i området. De to viltområdene grenser til hverandre. Viltområdene 
overlapper i sin helhet samtlige naturtypelokaliteter. Alle lokalitetene oppfyller kravene for å bli gitt 
middels verdi etter håndbok 140.  
 
Delområde Tasta består av en registrerte naturtyper (dam på Tastavarden) og et viltområde 
(beiteområde for rådyr). Dammen er i gjengroing, men lokaliteten oppfyller kravene for å bli gitt 
middels verdi etter håndbok 140. Viltområdet er egentlig en del av det samme viltområdet som vest for 
vegen (Høye – Stokkavatn) men gis en noe lavere verdi da arealet er betydelig mindre og har 
hovedvegen (E39) som en barriere mot de øvrige store leveområdene for rådyr vest for vegen. 
Rapporten “Forvalting av rådyr i Stavanger” (AMBIO miljørådgivning 2007) oppgir at området ved 
Tasta har middels tett bestand mens området nord for Stokkavatn og vest for E39 har tett bestand av 
rådyr. Samlet gis delområde Tasta derfor liten til middels verdi.  

 

Annet areal består av det øvrige arealet i influensområdet som ikke er bygd ned. Dette arealet har 

natur med biologisk mangfold som er representativt for området og ikke innehar spesielle arter eller 

miljøer som bør tas vare på. Slikt areal gis “liten verdi” etter metodikken i håndbok 140. 

 

Vurdering av omfang og avbøtende tiltak 

 

Rådyr  
Det er relativt mye rådyr i området. Arealene vest for E39 er viktigst og har også høyest 
tetthet av rådyr (AMBIO Miljørådgivning AS 2007). Når vegen utbedres og blir bredere kan 
problemer med påkjørsler øke om det ikke blir iverksatt tiltak. Ett trekkområde er en strekning 

nord for Rygg i Randaberg kommune. De to andre trekkområdene er ved Høye og Tasta i Stavanger 
kommune, med størst vekt på Tasta. 
  
Randaberg kommune  
De viktigste leveområdene ligger vest for vegen, men på grunn av jordbrukslandskap med beite øst for 
vegen trekker det dyr over vegen. Det er arealene vest for vegen som er prioritert som 
landbruksområde i framtida (kjerneområde landbruk i Randaberg kommune). En kan derfor forvente 
nedbygging av landbruksarealer på østsiden av vegen i Randaberg i framtida og investeringer i en 
større konstruksjon som for eksempel viltovergang/-undergang kan derfor ikke tilrås når en vurderer 
kostnad mot nytte.  
 
Viltkryssing og påkjørsler ved Grødem er ganske konsentrert rundt et punkt der det er skog nokså nær 
vegen og dyrene finner skjul samtidig som de kommer nær vegen uten å bli oppdaget. Det er to måter 
å bedre dette på. Det ene (billigst) er rydding av skog for å bedre siktforhold, kombinert med skilting. 
Det andre er å lage en viltundergang på dette punktet (dyrt). Begge alternativ kan kombineres med 
viltgjerde for å lede dyr til ønsket krysningspunkt.  
 
Vi vil tilrå rydding av skog langs ny veglinje som tiltak. Viltgjerde vil trolig ikke være noen god løsning 
her da det kan sperre dyr inne på feil side av gjerde.  
 
Stavanger kommune  
Området ved Høye er kun aktuelt som problemområde dersom en velger daglinje forbi høye (alt. 1A, 
1B og 1C). Det kan være at siktforholdene her er vanskelige og at en derfor kan vurdere viltgjerde på 
strekningen på vestsida av vegen, spesielt ved valg av 1C. Ved valg av 1A og 1B bør en avvente 
effekten av kulvert ved Tasta før en vurderer tiltak ved Høye.  

 

Ved Tasta vil alle kulvertløsninger gi mulighet for etablering av trekk-korridor. Bruk av vegetasjon kan 

lede dyr inn på kulvert slik at gjerder på daglinja er unødvendig. Det vil alltid være usikkerhet ved bruk 

av viltgjerder på delstrekninger og dette bør derfor unngås om mulig. Ved daglinje (1C og 3C) må en 

vurdere viltgjerde også forbi Tasta. For 1C vil en trolig stenge kontakten mellom leveområdene ved 

Tastavarden og leveområdene vest for E39 ved bruk av viltgjerde. Et alternativ er å åpne for trekk på 
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et bestemt punkt. Det er ikke mulig på dette nivået å gi noen presis tilråding på dette og det må derfor 

tas opp som tema ved regulering av parsell. 

 

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

Harestad 0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

Rygg 0 0 0 0 0 0 

Høye-

Stokkavatn 
0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

Tasta  lite til middels 

positivt 

lite positivt middels 

negativt 

middels 

positivt 

lite til middels 

positivt 

0 

Annet areal 0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

lite til middels 

negativt 

lite negativt lite negativ 

Omfangsvurdering 

 

 
Sammenstilling av konsekvensene for naturmiljø 

 

De alternative veglinjene går mer eller mindre i sin helhet gjennom arealer med dyrka mark og det er 

få registrerte områder med spesiell verdi for biologisk mangfold som blir berørt av noen av 

alternativene. Ingen av de registrerte naturtypene i influensområdet blir berørt. Forskjellene i 

konsekvens for naturmiljø kommer fram gjennom ulik grad av virkning på trekk/kontakt mellom to 

beiteområde for rådyr; Tastavarden og de øvrige (og viktigere) beiteområdene vest for E39. Når det 

gis bedre muligheter for trekk for rådyr gir det også tilsvarende effekt for annet vilt som rev, pinnsvin, 

ekorn mm. 

 
Det er svært lite vann i dagen innenfor planområdet da det meste er kanalisert og grøftet i forbindelse 
med oppdyrking av arealene. Det er ett område ved Torvmyrvegen ved idrettsanlegget 
(våtmarksområde/turområde), men det vil ikke bli berørt av tiltaket med mindre det blir gjort justering 
av linje for kryssløsning der.  
 
Det andre er vassdrag ved Eskelandsskogen. Denne er alt påvirket og det er anlagt et biologisk 
rensesystem her som skal sikre at avrenningsvann ikke skal forurense Store Stokkavatnet. Det er 
forventet at belastningen på renseanlegget vil øke med ny trase og økende trafikk. I forbindelse med 
regulering må dette tas opp med Stavanger kommune for å vurdere om kapasitet og renseeffekt er 
tilstrekkelig eller om renseanlegget må fornyes i sin helhet. 

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

Harestad 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Rygg 0 0 0 0 0 0 

Høye – St.Stokkavatn 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Tasta + 0/+ -/-- ++/+ +/++ 0 

Annet areal 0/- 0/- 0/- -/0 -/0 -/0 

Samlet konsekvens 0/+ 0/+ - + + 0/- 

Rangering 3 4 6 1 2 5 
 

Figur 3 Konsekvensmatrise  
 

Alternativ 3A og 3B kommer best ut med “liten positiv konsekvens” fordi en opprettholder kontakt og 

trekkmulighet både på kulvert ved Tasta og ved Høye når vegen i dagen der blir lokalveg. 3A er noe 

bedre med lang kulvert, men forskjellen er svært liten. 

 
Deretter kommer 1A og 1B med “ubetydelig til liten positiv konsekvens”. Begge disse gjør kryssing i 
dagen ved Høye vanskeligere, men samtidig lettere ved det trolig viktigere krysningspunktet ved 
Tasta. 1A er noe bedre med lang kulvert, men forskjellen er svært liten. 
 
Dårligst ut kommer alternativ 1C og 3C som er daglinjer. 3C er bedre enn 1C fordi en får en noe 
bedret situasjon for rådyr ved Høye, mens 1C i praksis avskjærer Tastavarden helt fra de øvrige 
beiteområdene vest for E39
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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 
kyststamvegen mellom Trondheim og Stavanger, og er en viktig transportåre lokalt på Nord-Jæren. 
E39 Smiene-Harestad er et sentralt bindeledd mellom E39 Eiganestunnelen i sør og E39 Rogfast-
forbindelsen i nord. 

 

 
Figur 4: 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. 
Strekningen har tidvis fremkommelighetsproblemer, er ulykkesutsatt og har et mangelfullt tilbud for 
gående og syklende. Planarbeidet skal tilrettelegge for utvidelse av E39 fra to til fire felt og etablering 
av planskilte kryss på strekningen. Bygging av Smiene–Harestad skal avlaste lokalvegnettet for 
gjennomgangstrafikk. Hovedmålet med prosjektet er å sikre en god og trafikksikker kyststamveg med 
enhetlig standard, som også sikrer lokal trafikk god fremkommelighet. Prosjektet skal løse 
transportbehovet for alle trafikantgrupper. 
 
Det foreligger en vedtatt kommunedelplan på strekningen fra 2001 (Kommunedelplan for E39 Smiene 
– Dusavika – Harestad). Denne viser 2-feltsveg i eksisterende trasé for vegen, med reservert plass til 
en fremtidig utvidelse med smal firefeltsløsning mellom Eskelandsveien og Finnestadgeilen. Det 
foreligger også et forslag til reguleringsplan for strekningen Eskelandsveien–Harestad i fra 2005 som 
ikke har vært politisk behandlet. Disse løsningene tilfredsstiller ikke dagens krav i vegnormalene og tar 
heller ikke høyde for utvidelse av vegen fra 2 til 4 felt på hele strekningen.  
 
Strekningen er omtalt i siste halvdel av perioden i Nasjonal transportplan 2010 – 2019

1
, 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 
årsdøgntrafikk (ÅDT) over 12000 kjt/t og fartsgrense på 80 km/t. Vegen skal bygges som 4-feltsveg 
med 3,5 m brede kjørefelt og 1,5 m brede skuldre.  
 

 
Figur 5: 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. 
Midtrabatt er 3 meter bred inklusiv indre skuldre (1 meter bredere enn minimumsbredden for 
vegstandard S9). Det skal være midtrekkverk. Dette gir en total vegbredde på 23 meter. 
 

                                                 
1
 Stortingsmelding nr 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010 – 2019 s. 224. 
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Figur 6: Tverrprofil for standard S9- veg. På strekningen er midtdelerbredden økt med 1 meter i forhold 

til minimum i normalen (til 2 meter) som gir totalbredde 23 m. 

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

 

 
Figur 7: Tverrprofil for standard S1 som benyttes på sekundærvegnett/tilførselsveger (HB 017). 

 
Kryss på strekningen: 
Kryss på E39 skal bygges som planskilte kryss. Kryss i plan skal bygges som T-kryss eller 
rundkjøring. Vegnormalene har nærmere regler når de ulike krysstypene skal benyttes.  
 
Tunneler på strekningen: 
Tunneler på strekningen skal bygges som tunnelklasse E med toløps-tunneler med tunnelprofil 
2xT9,5. Maks stigning på tunnelen er 5 %. 

 

 
Figur 8: Tunnelprofil T 9,5 m (HB 021). 

Standard for holdeplasser/kollektivknutepunkt 
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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 9: 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 
(gående/syklende per time). Det er lag til grunn standard gang- og sykkelveg med 3 meter bredde 
pluss 0,25 skulder på hver side. Totalbredde 3,5 m.  
 
 

 
Figur 10: 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  

 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 11: 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 12: 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.  
 
Nye vegalternativer 
Alternativene som skal vurderes opp mot 0-alternativet (referansealternativet) er hovedalternativene 1 
og 3. Begge alternativene strekker seg fra Smiene i Stavanger kommune (like sør for 
Maiblomstsvingen) til Harestad (Harestadveien) i Randaberg kommune. Alle alternativene er forutsatt 
å ha kryss på Tasta (redusert kryss - kun ramper mot sør), Finnestadgeilen og Harestad. Alternativene 
er like mellom kryss ved Finnestadgeilen og nord til Harestad. 
  
Følgende alternativskombinasjoner ligger til grunn for konsekvensutredningen (alternativ 2 er silt bort i 
planprogrammet):  
 

Alternativ Tiltak ved Tasta skole
2
 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 
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca 470 meter lang 
kulvert/tunnel ved Tasta skole.  
 
Alternativ 1B – Kort kulvert 
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen 
går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg. Videre nordover følger 
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca 350 meter lang 
kulvert/tunnel ved Tasta skole.  
 
Alternativ 1C – Daglinje 
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordøstover mot Høye hvor vegtraséen 
går inntil (parallelt med) eksisterende E39 frem til kryss mot Randaberg). Videre nordover følger 
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet går vegtraséen i fjellskjæring 
(i dagen) forbi Tasta skole.   

                                                 
2
 Kulvertløsninger for alternativ 1 og 3 har ulike lengde på grunn av krav til minsteavstand til kryss nord for 

kulvert.  
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Alternativ 3A – Lang kulvert 
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende 
veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover 
under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger 
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca 390 meter lang 
kulvert/tunnel ved Tasta skole.  
 
Alternativ 3B – Kort kulvert 
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende 
veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover 
under Høyehaugen i tunnel frem til like sør for kryss mot Randaberg. Videre nordover følger 
alternativet eksisterende E39 på østsiden av dagens veg. Nord for Torvmyrveien svinger alternativet 
nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. I alternativet inngår ca 270 meter lang 
kulvert/tunnel ved Tasta skole.  
 
Alternativ 3C – Daglinje  
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestovover, parallelt med 
eksisterende 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 alternativet nordvestover inn mot trasé for Rogfast ved Harestadveien. . I alternativet går 
vegtraséen i fjellskjæring (i dagen) forbi Tasta skole.   

 
Figur 13: Korte og lange kulvertløsninger ved Tasta skole. 
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Figur 14: 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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1.5 Massehåndtering 
Vegprosjekt utløser overskuddsmasser, og av alternativene er det alternativ 3, med en kort strekning i 
fjelltunnel som gir størst overskudd av masser. Konkrete deponeringsområder eller områder for 
mellomlagring av masseoverskudd inngår ikke i denne planfasen. Mulige deponeringsområder har 
allikevel blitt lagt til grunn for å kunne regne på kostnadene knyttet til masseforflytting. I denne fasen 
har deponering langs traséen, til støyskjerm og nødvendige voller på strekningen, blitt lagt til grunn.  
 
I det videre arbeidet må de søkes etter alternative lokaliteter for deponering av massene. Dette 
arbeidet må samordnes med deponiplanene for Rogfast, som grenser inn mot prosjektet i nord. 
 

1.6 Anleggsgjennomføring 
Det er ikke beskrevet tiltak som anleggsveier, riggområder eller deponiområder som har kjente varige 
konsekvenser ut over byggingen av selve veien. Konsekvenser i anleggsperioden er derfor ikke 
vektlagt og må vurderes på et mer detaljert plannivå. 
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2 MATERIAL OG METODE 
 

2.1 Planprogrammet 

 
I følge plan- og bygningsloven § 4 skal alle kommuneplaner (og kommunedelplaner som gjelder 
arealbruk) og reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
konsekvensutredes. Omfang og innslagspunkt for krav om KU går ellers fram av forskrift om 
konsekvensutredninger (FOR 2009-06-26 nr 855), samt Veiledningsnotat – Endringar i forskrift om 
konsekvensutredningar av 26. juni 2009 (Miljøverndept. 16. oktober 2009). 
 
Nye veganlegg i det omfang som er aktuelt for kommunedelplan Smiene - Harestad kommer innenfor 
rammene for krav om KU. Ved krav om KU blir det laget et planprogram som ligger til grunn for KU-
arbeidet. 
 
En konsekvensutredning skal svare på ”bestillingen” i planprogrammet. 
 
Planprogrammet sier følgende om utredningsbehov på naturmiljø: 
Tema naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet knyttet til de 
ulike naturtypene.  

Metode: Verdifulle naturtyper og naturområder skal kartfestes, beskrives og verdsettes ut fra kjente 
datakilder og egne befaringer/vurderinger. Særlig områder knyttet til vann, vassdrag og 
våtmarksområder er sentrale. Leveområder og hekkeområder for dyr og fugler, med særlig vekt på 
truede arter, skal registreres. 

Omfang og konsekvenser av tiltaket skal vurderes i forhold til: 

 Arealinngrep i områder som er verdifulle for naturmiljøet 

 Nærføring til naturområder som kan gi konsekvenser for det biologiske mangfold 

 Effekter for viltområder? 

 Fare for forurensing av vann og vassdrag 
 

Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales. 

Arbeidet skal basere seg på gjennomførte registreringer av biologisk mangfold.  

 

2.2 Metodikk - Håndbok 140; verdi, omfang og konsekvens 
Utredningen følger Statens vegvesen si håndbok 140 om konsekvensutredninger. Konsekvens for 
hvert alternativ skal summeres opp i en tabell der alle berørte areal for naturmiljø blir gitt en 
konsekvens som resultat av verdisetting av arealet vurdert sammen med omfanget vegalternativet får 
for lokaliteten.  
 
Verdi 
Alle registrerte områder/lokaliteter innenfor influensområdet er gitt verdi i henhold til kriteriene gitt i 
håndbok 140.  
Område som er gitt A-verdi i naturbasen (svært viktig) eller skal ha slik verdi etter DN-håndbok 13 
(Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold) får stor verdi. Område som er gitt B- (viktig) eller C-
verdi (lokalt viktig) i naturbasen eller skal ha slik verdi etter DN-håndbok 13 (Kartlegging og 
verdisetting av biologisk mangfold) får middels verdi.  
Annet areal (som er representativt for området) får liten verdi.  
 
Nærliggende lokaliteter med tilnærmet samme verdi slås sammen til miljøer som gis verdi på kart. 
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På kartpresentasjon skal område med stor verdi gis rød farge, middels verdi oransje og liten verdi gul 
farge. Det kan gis verdier mellom disse tre nivåene ved bruk av fargeskravur. 
 
Lokalitetene gis verdi på en skala fra liten verdi til stor verdi. Dette er en glidende skala og markøren 
angir verdi som vist på eksempelet under.  
 
   Liten    Middels  Stor  
|----------|----------|----------| verdiskala 
                              ▲ 
 
Omfang 
 
Omfang er en vurdering av på hvilken måte tiltaket påvirker den aktuelle lokaliteten som vist i 
eksempelet under. Omfang har et spenn fra stort negativt til stort positivt. 
 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos.    Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| omfangsskala 
                                               ▲ 
 
Konsekvens 
 
Konsekvensvurderinga kan utføres ved bruk av den såkalte konsekvensvifta (vist nedenfor). 
Konsekvensene blir en sammenstilling av verdi og omfang. Konsekvensene kommer da ut med en 
gradering vist på en skala med + og – betegnet som følgende: 
 
++++ Svært stor positiv konsekvens 
+++ Stor positiv konsekvens 
++ Middels positiv konsekvens 
+ Liten positiv konsekvens 
0 Ubetydelig konsekvens 
-  Liten negativ konsekvens 
-- Middels negativ konsekvens 
--- Stor negativ konsekvens 
---- Svært stor negativ konsekvens 
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2.3 Influensområdet 

 

 
 

Figur 15 Influensområde for tema naturmiljø markert med blå linje.  
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2.4 Kunnskapsgrunnlag, registrering av tema 
I henhold til planprogrammet er det innhentet tilgjengelig kunnskap. Det er gjennomført befaring av 
alternative traséer og det ble konkludert med at eksisterende kunnskap (naturtyper og viltdata i 
naturbasen) er tilstrekkelig for konsekvensvurderingen når en supplerer med informasjon fra 
viltansvarlig i kommunen samt andre lokale fagmiljø på naturmiljø.  
 
Tilgjengelig/kjent kunnskap: 
o Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning) med informasjon om verna områder, naturtyper og 

viltdata. 
o Artsdatabanken sitt artskart. 
o INON kart (Direktoratet for naturforvaltning) over inngrepsfrie områder. 
o Hjorteviltregisteret (Direktoratet for naturforvaltning og Naturdata as) – fallvilt. 
 
 
Nye registreringer/opplysinger: 

Det er innhentet opplysninger fra begge kommunene om rådyrbestand og viktige leveområder 

og krysningspunkt med veg. I Randaberg er leveområdene lagt inn i naturbasen. I Stavanger 

er de ikke det, men områdeavgrensingen er der hentet fra rapporten “Forvaltning av rådyr i 

Stavanger” – AMBIO Miljørådgivning AS. Influensområdet er synfart av naturforvalter i 

Statens vegvesen som konkluderer med at det ikke er spesielle forekomster eller biotoper som 

krever nyere/videre feltundersøkelser. 

 

Med tanke på observasjoner av åkerrikse i artsdatabanken er Egil Ween (Norsk Ornitologisk 

Forening, Stavanger) kontaktet. Han har gitt opplysninger på telefon om forekomst av 

åkerrikse i området. Det har vært sporadisk observasjoner av spillende hanner for en del år 

siden, men det er ikke nyere registreringer av åkerrikse i planområdet. Det er ingen registrert 

hekking i området. Artsdatabankes registreringer fra 1996 (ved Høye og ved Tasta) regnes 

derfor ikke med i verdivurderingen av området. 
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3 OMRÅDEBESKRIVELSE OG VERDIVURDERING 

3.1 Generell beskrivelse 

 
 

 
 

Figur 16 Berggrunnskart, kilde NGU 

 
 

 
 

Figur 17 Løsmassekart, kilde NGU 
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Planområdet har i all hovedsak fyllitt og glimmerskifer i berggrunnen. Dette gir godt grunnlag for 
plantevekst da disse bergartene lett frigjør viktige næringsemner for plantene. Gjennom Høyehaugen 
går et belte av kvartsdioritt som gir fra seg relativt lite plantenæringsemner. 
 
Det er varierende grad av løsmasseoverdekning i planområdet, men for det meste er det tykk morene. 
I lavere parti er det stedvis torvdannelser og marine avsetninger, mens det på høydene er til dels bart 
fjell.  
 
Det er ikke areal registrert som inngrepsfrie områder i influensområdet (kilde INON-basen, Direktoratet 
for naturforvaltning). 
 
Hele planområdet er sterkt kulturpåvirket med spredte gårder og tilhørende innmark, noe beiteareal og 
litt skog. Mye av arealet er også disponert til boliger, næringsareal og infrastruktur. Landbruksarealene 
er i hovedtrekk intensivt drevet og har ikke spesielle verdier knyttet til biologisk mangfold. Restarealer, 
kantsoner og vegetasjonsbelter i jordbrukslandskapet har verdi både som skjul for vilt (både dyr og 
fugler) og potensielle hekkeområde for fugl som har tilknytning til kulturlandskapet. Slike områder kan 
også inneholde viktige/rødlista planter dersom de ikke har vært for mye gjødslet. Slike ugjødslete, 
potensielt viktige områder ble ikke registrert ved synfaring av traséene. 
 
E39 deler i dag leveområde for rådyr i to. Den vestlige delen er klart viktigst, med størst areal med 
beite og skjul. Rådyr er ikke en trua eller sårbart art, men sammenhengende leveområde og viktige 
funksjonsområde for vilt skal en forsøke å ta vare på og unngå oppsplitting. Da E39 alt er etablert 
gjennom området vil ikke planlagt tiltak endre dette, men økt trafikk og økt vegbredde kan tenkes å 
øke problemer med påkjørsler. Alternativene med kulvert forbi Tasta har et klart potensiale for 
forbedring av kontakt mellom leveområdene øst og vest for vegen, men dette avhenger også av 
utforming og vegetasjon/beplanting. Tunnel under Høyehaugen vil kunne redusere påkjørsler i 
Høyesvingen. 

 

 
 

Typisk kulturlandskap i planområdet. Sett fra Høyehaugen.    Foto: Trond Aalstad 
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3.2 Lokaliteter 

 

 
 

Figur 18 Registrerte naturtyper i naturbasen 

 
De registrerte naturtypene er i hovedsak naturbeitemark, kystlynghei og myr (intakt lavlandsmyr og 
kystmyr). Verdien av naturtyper i naturbasen inndeles lokalt viktig, viktig og svært viktig. Områder med 
verdi svært viktig skal etter håndbok 140 gis stor verdi, områder med verdi viktig eller lokalt viktig gir 
middels verdi. Arealer med biologisk mangfold som er representativt for distriktet skal gis liten verdi. 
For beskrivelse av lokalitetene, se kapitel 3.2.1. 
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Figur 19 Registrerte viltlokaliteter i naturbasen og forvaltningsplan for rådyr i Stavanger; oransje viltvekt 2-3, 

gul viltvekt 1.  

 
De registrerte viltområdene er i hovedsak beiteområde for rådyr. Det er et registrert område viktig for 
spurvefugl ved Rygg og et hekkeområde for storspove ved Grødem. Verdien av viltområder i 
naturbasen rangeres fra 1 til 5, der områder med viltvekt 1 etter håndbok 140 gis liten verdi, viltvekt 2-
3 gir middels verdi og 4-5 gir stor verdi. For beskrivelse av lokalitetene se kapitel 3.2.2.  
 
Når det gjelder krysningspunkt tas dette opp under kapitel 6 Avbøtende tiltak. 
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3.2.1 Naturtyper 

 

 

 

 

BN00016627, Harestad friområde øst 

Kommune Randaberg 
Områdebeskrivelse Lite, men fint område med sauebeite. Enkelte buskfuru, rogn og bjørk. Fuktig. Truet av 

turvei. 
 

Naturtyper 

Naturtype Naturbeitemark 
Utforming  

Verdi Viktig 
Stedkvalitet  

Dato registrert 10.06.2003 
 

BN00016614, Harestad friområde 

Kommune Randaberg 
Områdebeskrivelse Toppene er best ivaretatt. Enkelte fuktige områder med duskull og sneller. Generelt bærer 

området preg av opphørt skjøtsel og mye bruk. Mye bjørk og buskfuru. Osp under 
etablering i sør-hellingen. 

 

Naturtyper 

Naturtype Kystlynghei 
Utforming  

Verdi Lokalt viktig 
Stedkvalitet  

Dato registrert 10.06.2003 
 

BN00016557, Rygg myra 

Kommune Randaberg 
Områdebeskrivelse Vestre hoveddel sterkt drenert og tilvokst. Østre hoveddel veldig fuktig og svært rik på 

duskull og blokkebær. Spredt tilvekst av buskfuru, gran, bjørk og rogn. Kan enkelt 
restaureres. Viktig som referanseområde. 

 

Naturtyper 

Naturtype Intakte lavlandsmyrer 
Utforming  

Verdi Viktig 
Stedkvalitet  

Dato registrert 10.06.2003 
 

BN00016582, Rygg sør-øst 

Kommune Randaberg 
Områdebeskrivelse Sau- og storfebeite. Viper og storspove hekker. 

 

Naturtyper 

Naturtype Naturbeitemark 
Utforming  

Verdi Lokalt viktig 
Stedkvalitet  

Dato registrert 10.06.2003 
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BN00016580, Kålhaugen 

Kommune Randaberg 
Områdebeskrivelse Stedvis svært fuktig storfebeite. Tilhold for andefugler. Storspove hekker. 

 

Naturtyper 

Naturtype Naturbeitemark 
Utforming  

Verdi Viktig 
Stedkvalitet  

Dato registrert 10.06.2003 
 

BN00061730, Høye 

Kommune Stavanger 
Områdebeskrivelse Generelt: Lavlandsmyr i jordbrukslandskapet. Et relativt stort restareal på omlag 25 daa. 

Området beites av storfe. Flora: Fattigmyr med rome, bekkestjerneblom, engsolleie, 
myrhatt, tranebær , harestarr og duskmyrull. Noe krattvegetasjon av ørevier og ung bjørk. 
Området er relativt lite gjødslespåvirket. Fauna: Sannsynligvis hekker det vipe og/eller 
storspove i tilknyttning til myra. Videre er det en viktig rådyrbiotop. Vurdering: En av de 
største og mest intakte myrflatene i kommunen. Området gis regional verdi. Hensyn og 
skjøtsel: Hindre gjødsling av området, og fortsatt beite. Man bør fjerne bjørkeoppslaget. 

 

Naturtyper 

Naturtype Kystmyr 
Utforming  

Verdi Viktig 
Stedkvalitet Særs god 
Dato registrert 05.06.2006 

 

BN00061840, Eskelandsskogen 

Kommune Stavanger 
Områdebeskrivelse Generelt: Eldre grov blandingsskog med kontinuitet. Rikt jordsmonn. Området oppfyller 

kun delvis kriteriene til naturtypen siden mye av skogen er plantet. Flora: Blandingsskog 
som er mellom 80 og 100 år gammel. Skogen domineres av furu, men det er også mye 
gran, bjørk og rogn samt noe kristorn. Et sparsomt busksjikt med flikbjørnebær, 
skogsbjørnebær, bringebær og vivendel. I bunnsjiktet finner man mye tujamose, 
kratthumleblom, klokkevintergrønn, geittelg og sisselrot. Dette er krevende planter og som 
indikerer et næringsrikt jordsmonn. Trærene begrenser lysgjennomgangen til bunn- og 
feltsjiktet, og begrenser artsmangfoldet. Ved utløpet av Eskelandsbekken dannes en 
elveøre hvor det vokser krustjernaks (Potamogeton crispus). Artene klokkevintergrønn og 
krustjernaks er svært sjeldne arter. Fauna: Kjerneområde for rådyr. Mye ekorn og relativt 
rikt fugleliv. Utløpet av Eskelandsbekken er et viktig område for fugl, særlig for vadefugl 
på trekk. Vurdering: Skogen er i utgangspunktet plantet, men tas inn i registreringen siden 
skogen har sjelden lang kontinuitet og et rikt jordsmonn. Området fremhever seg med 
mye krevende og enkelte sjeldne arter. Skogen har uten tvil et stort utviklingspotensiale 
over tid. Hensyn og skjøtsel: Skog med stort utviklingspotensiale. Styrt plukkhogst i 
skogen vil slippe inn lys og til bunnsjiktet og øke floraen. Dette vil trolig heve 
artsmangfoldet. Det bør etableres noe kantvegetasjon mot utløpet av Eskelandsbekken 
for å skjerme fuglelivet. 

 

Naturtyper 

Naturtype Rik blandingsskog i lavlandet 
Utforming 

 
Verdi Lokalt viktig 
Stedkvalitet Særs god 
Dato registrert 15.12.2006 
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Tillegg for naturtyper 

Naturtype Andel 
       

Evjer, bukter og viker 
         

BN00061838, Leikvoll - utløp rensepark 

Kommune Stavanger 
Områdebeskrivelse Generelt: Bukt i St Stokkavatn med sivskog. Området er avskjermet fra turveien med 

kantvegetasjon. Det er registrert sjeldne planter og området er overvintringslokalitet for 
sjeldne fuglearter.Området må sees i sammenheng med bekk/renseparken ovenfor. Flora: 
Nord av sivskogen er det en lokalitet med skaftevjeblom (Elatine hexandra). Dette er en 
sjelden planteart som er oppført på den nasjoanle rødlisten. Videre vokser det rødpil Salix 
purpurea, mellom turveien og vannet, et treslag som er sjeldent i Stavanger. Innplanting 
av vassgro Alisma plantago-aquatica i renseparken, har ført til at den har spredd seg over 
det meste av vannet. Ellers var det et stort belte med sumpsivaks Eleocharis palustris, 
som dominerte i bukten, langs stranden og et stykke ut i vannet. Det var granskog 
innenfor uten nevneverdig bunnvegetasjon. Det er videre en stor bestand kjempeslirekne 
Fallopia sachalinensis, på begge sider av turveien ovenfor bukten. De opptil tre meter 
høye plantene er ikke vanlig forekommende i Stavanger. Fauna: Et rikt fugleområde med 
hekkende toppdykker og sothøne.Videre er området et viktig overvintringsområe for bla 
sothøne, brunnakke, lappfiskand, toppand opg kvinand. Området benyttes ofte av 
gråheigren vinterstid til fødesøk. Vurdering: Rikt våtmarksområde med sjeldne planter. 
Området som naturtype gis regional verdi, men forekomsten av truete rødlistearter hever 
den samlede verdien på området. Hensyn og skjøtsel: For at områdets verdi skal 
opprettholdes må kantvegetasjonen mot turveien opprettholdes. Denne skjermer fuglelivet 
mot forstyrrelse. 

 

Naturtyper 

Naturtype Evjer, bukter og viker 
Utforming  

Verdi Viktig 
Stedkvalitet Særs god 
Dato registrert 01.09.2006 

 

 
 
BN00061822, Lierdalen 

Kommune Stavanger 
Områdebeskrivelse Generelt: Dam i beitet kulturlandskap. Det eksisterer få nye opplysninger om lokaliteten. 

Fauna: Det foreligger en eldre registrering av liten salamander på lokaliteten 
(Fylkesmannens viltområdekart 1987), men det er usikkert om arten fremdeles finnes på 
lokaliteten. Ellers ble det funnet en del igler (ubestemt art) ved befaring i området (Vegard 
A. Larsen 2004). Vurdering: Lokaliteten har en rik evertebratfauna, og det er en usikker 
registrering av liten salamander. Naturtypen vurderes til å ha regional verdi. 

 

Naturtyper 

Naturtype Dam 
Utforming 

 
Verdi Viktig 
Stedkvalitet Særs god 
Dato registrert 15.06.2005 

 

Andre opplysninger 

Totalareal 3 daa 
 

Totalareal 1 daa 
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3.2.2 Vilt 

 

 Foto: Trond Aalstad 
 

Våtmarksområdet øst for idrettsplassen ved Torvmyrvegen, med gode forhold for mange fuglearter 

 

BN00061847, Tastavarden - dam 

Kommune Stavanger 
Områdebeskrivelse Generelt: Gammel vanningsdam. Vannstanden er senket for å etterkomme brønnloven. 

Dette har ført til sterk gjengroing. Flora: Det vokser kysttjønnaks, mannasøtgras og 
sumpsivaks i dammen. Fauna: Lokalitet for liten salamander. Vurdering: Gårdsdammer er 
en sjelden naturtype, og området gis regional verdi. Hensyn og skjøtsel: Heve 
vannspeilet. 

 

 

Naturtyper 

Naturtype Dam 
Utforming 

 
Verdi Viktig 
Stedkvalitet Særs god 
Dato registrert 15.06.2005 

 

BA00016321, 14-15 Rygg vest 

Kommune Randaberg 
Områdebeskrivelse  

 

Artsforekomst 

Art Funksjon Funksjonskvalitet Vekting Årstid Truethetskategori Stedkvalitet Dato 
registrert  

Spurvefugler leveområde Påvist 3 hele 
året     

Rådyr beiteområde Påvist 2 hele 
året     

 

BA00016325, 28-29 Grødheim 

Kommune Randaberg 
Områdebeskrivelse  

 

Artsforekomst 

Art Funksjon Funksjonskvalitet Vekting Årstid Truethetskategori Stedkvalitet Dato 
registrert  

Storspove yngleområde Påvist 2 vår/sommer NT    

Rådyr beiteområde Påvist 2 hele året     
 



E39 Smiene - Harestad, konsekvensutgreiing, rapport NATURMILJØ, Statens vegvesen, region vest, ressursavdelinga.  

 30 

 

 
Beiteområde for rådyr Høye – Stokkavatn nord 
Arealet er satt sammen av område 6 Høye – Tastarusta og område 7 Store Stokkavatn nord i rapporten 
“Forvalting av rådyr i Stavanger” (AMIBIO miljørådgivning 2007). Verdi er gitt tilsvarende som for beiteområder for 
rådyr i Randaberg (naturbasen). Området øst for E39 er gitt liten til middels verdi i verdikartet da dette området er 
mindre viktig for rådyrbestanden enn de store arealene vest for vegen, samt at E39 er en barriere for bruk av 
østområdet. 

 

BA00016327, 30 Finnastad 

Kommune Randaberg 
Områdebeskrivelse  

 

Artsforekomst 

Art Funksjon Funksjonskvalitet Vekting Årstid Truethetskategori Stedkvalitet Dato 
registrert  

Rådyr beiteområde Påvist 3 hele 
året     
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3.3 Verdikart 
 

 
 

Figur 20 Verdikart. Influensområdet har fått fire delområder som er gitt navn Harestad, Rygg, Høye - 

Stokkavatn og Tasta. Resten av arealet blir betegnet “annet areal” og er gitt liten verdi.  



E39 Smiene - Harestad, konsekvensutgreiing, rapport NATURMILJØ, Statens vegvesen, region vest, ressursavdelinga.  

 32 

 
Delområde Harestad består av to registrerte naturtyper (viktig naturbeitemark og lokalt viktig 
kystklynghei) og et viltområde (leveområde for spurvefugl og beiteområde for rådyr, viltvekt 2-3). Alle 
lokalitetene ligger nær hverandre og overlapper delvis. Lokalitetene oppfyller kravene for å bli gitt 
middels verdi etter håndbok 140. 
 
Delområde Rygg består av to registrerte naturtyper (lokalt viktig naturbeitemark og viktig intakt 
lavlandsmyr) og et viltområde (hekkeområde for storspove og beiteområde for rådyr, viltvekt 2). Alle 
lokalitetene ligger nær hverandre og overlapper delvis. Lokalitetene oppfyller kravene for å bli gitt 
middels verdi etter håndbok 140. 
 
Delområde Høye - Stokkavatn består av seks registrerte naturtyper (viktig naturbeitemark, viktig 
kystmyr, lokalt viktig rik blandingsskog, viktig evjer/bukter/viker og viktig dam) og to viltområde 
(beiteområde for rådyr, viltvekt 3). Naturtypelokalitetene ligger spredt i området. De to viltområdene 
grenser til hverandre. Viltområdene overlapper i sin helthet samtlige naturtypelokaliteter. Alle 
lokalitetene oppfyller kravene for å bli gitt middels verdi etter håndbok 140. 
 
Delområde Tasta består av en registrerte naturtype (viktig dam på Tastavarden) og et viltområde 
(beiteområde for rådyr). Dammen er i gjengroing, men lokaliteten oppfyller kravene for å bli gitt 
middels verdi etter håndbok 140. Viltområdet er egentlig en del av det samme viltområdet som vest for 
vegen (Høye – Stokkavatn) men gis en noe lavere verdi da arealet er betydelig mindre og har 
hovedvegen (E39) som en barriere mot de øvrige store leveområdeneområdene for rådyr vest for 
vegen. Rapporten “Forvalting av rådyr i Stavanger” (AMIBIO miljørådgivning 2007) oppgir at området 
ved Tasta har middels tett bestand mens området nord for Stokkavatn og vest for E39 har tett bestand 
av rådyr. Samlet gis delområde Tasta derfor liten til middels verdi. 
 
Annet areal består av det øvrige arealet i influensområdet som ikke er bygd ned. Dette arealet har 
natur med biologisk mangfold som er representativt for området og ikke innehar spesielle arter eller 
miljøer som bør tas vare på. Slikt areal gis “liten verdi” etter metodikken i håndbok 140. 
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4 KONSEKVENSANALYSE 
 
Kartutsnittene under viser de to alternativene (Alternativ 1 og 3) med tilhørende riggområder lagt oppå 
verdikartet. Forskjellene i omfang og konsekvens mellom de ulike alternativene 1A, 1B og 1C for tema 
naturmiljø er kun registrerbare i området mellom Høye og Tasta. Det samme gjelder for 3A, 3B og 3C. 
Det er bare leveområder for rådyr som blir berørt og dette gjelder særlig trekkmulighetene mellom 
Tastavarden og landbruksområdene vest for E39. Dette kommer fram under alternativvurderingen for 
delområde Tasta. 

  
Figur 21 Alternativ 1 (A, B og C) ytre avgrensing lagt på verdikartet. Tilhørende mulige riggområder er vist som 

røde felt.  
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Figur 22 Alternativ 3 (A, B og C) ytre avgrensing lagt på verdikartet. Tilhørende mulige riggområder er vist som 

røde felt.  
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4.1 Omfang og konsekvensvurdering for delområdene 

4.1.1 Omfang og konsekvens for delområde Harestad 

Delområde Harestad består av flere lokaliteter av naturtyper og viltområder (se kapitel 3.2). Alle 
alternativ har samme berøring med en viltlokalitet (leveområde spurvefugl og rådyr). Det er utviding av 
vegen (Fv 478) for påkopling mot kryss som gir en svært liten reduksjon i lokaliteten med middels 
verdi (BA00016321, 14-15 Rygg vest). Omfang og konsekvens blir derfor lik for alle alternativ. 
 
Verdi er middels. 
 
Samla omfang for alle alternativ: 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                                     ▲ 
Samla konsekvens for alle alternativ: 
Liten negativ til ubetydelig konsekvens (0/-) 

 

 
 

Figur 23 Delområde Harestad. Alle alternativ har samme berøring (kun en liten del ) med lokaliteten, vist med 

svart linje for ytre avgrensing av tiltaket. 
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4.1.2 Omfang og konsekvens for delområde Rygg 

Delområde Rygg består av to naturtypelokaliteter (se kapitel 3.2). Ingen av disse blir berørt av noen av 
alternativene (lik løsning). Omfang og konsekvens blir derfor lik for alle alternativ. 
 
Verdi er middels. 
 
Samla omfang for alle alternativ: 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                                        ▲ 
 
Konsekvens for alle alternativ: 
Ubetydelig konsekvens (0) 
 
 

 
 

Figur 24 Delområde Rygg. Alle alternativ har samme nærhet til lokaliteten, men ingen kommer i berøring. Vist 

med svart linje for ytre avgrensing av tiltaket. 
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4.1.3 Omfang og konsekvens for delområde Høye – Stokkavatn 

Delområde Høye - Stokkavatn består av flere lokaliteter av naturtyper og viltområder (se kapitel 3.2). 
Ingen av alternativene berører eller påvirker noen av naturtypelokalitetene innenfor delområdet. Det er 
bare viltområdet (rådyr) som blir berørt og omfang og konsekvens er her ulik. Fysisk tap av beiteareal 
er marginal for alle alternativ, mens det er virkningen på kontakten (trekkmuligheten) mellom 
områdene vest og øst for E39 som utgjør en forskjell på alternativene. Siden denne problematikken er 
knyttet til tilgangen til arealene øst for E39 blir konsekvensvurderinga for trekkmuligheter for rådyr tatt 
under delområde Tasta. Omfang og konsekvens for delområde Høye – Stokkavatn blir derfor lik for 
alle alternativ. 
 
Verdi er middels. 
 
Samla omfang for alle alternativ: 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                                     ▲ 
 
Konsekvens for alle alternativ: 
Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) 

 

 
 

Figur 25 Delområde Høye - Stokkavatn. Alt. 1A, 1B og 1C har tilnærmet samme omfang og konsekvens for dette 

delområdet. Her er 1A, 1B og 1C vist med svart avgrensing. Merk at konsekvens for trekkmulighet for Rådyr ved 

Tasta blir drøftet under delområde Tasta. 
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Figur 26 Delområde Høye - Stokkavatn. Alt. 3A, 3B og 3C har tilnærmet samme omfang og konsekvens for dette 

delområdet. Her er 3A, 3B og 3C vist med svart avgrensing. Merk at konsekvens for trekkmulighet for Rådyr ved 

Tasta blir drøftet under delområde Tasta. 
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4.1.4 Omfang og konsekvens for delområde Tasta 

Hovedskillet mellom alternativene er at alternativ 1 går i dagen mellom Rygg og Tasta, mens alternativ 
3 går i tunnel under Høyehaugen. Omfang og konsekvens for disse to prinsipielt forskjellige 
løsningene vurderes her. I tillegg er det ved Tasta tre varianter for hvert av de to alternativene;  
- 1A med 470 meter kulvert, 1B med 350 meter kulvert, 1C med kun daglinje 
- 3A med 390 meter kulvert, 3B med 270 meter kulvert, 3C med kun daglinje 
 
Alternativ 1 gir ny E39 i daglinje forbi Høyehaugen som i dag. Med økt trafikk blir E39 i dagen en 
større barriere for rådyrtrekk mellom Tastavarden og landbruksarealene vest for vegen. Det er ikke 
forskjell på 1A, 1B og 1C på aktuell strekning forbi Høye. 
 
Alternativ 3 med tunnel under Høyehaugen vil gi vesentlig mindre trafikk ved Høye enn i dag da 
daglinja blir lokalveg. Det er ikke forskjell på 3A, 3B og 3C på aktuell strekning forbi Høye.  
 
Området ved Høye er registrert som påkjørselspunkt i forvaltningsplanen for rådyr i Stavanger (AMBIO 
20047). Alternativ 3 vil derfor ha en positiv effekt for naturmiljø. Graden av positiv effekt er videre 
avhengig av tiltak som ikke er en del av trasevalget (se avbøtende tiltak, kapitel 6). 

 

    
 

Figur 27   Alt. 1A/1B/1C  forbi Høye  Figur 28   Alt. 3A/3B/3C forbi Høye 

 
1A, 1B, 3A og 3B er løsninger med lang (A) og kort (B) kulvert forbi Tasta skole. 1C og 3C er daglinje 
forbi Tasta skole. Området ved Tasta skole er registrert som påkjørselspunkt i forvaltningsplanen for 
rådyr i Stavanger (AMBIO 20047) og er ett av to markerte påkjørselspunkt i fallviltbasen (hjortevilt.no) 
innenfor planområdet. Kulvert her vil gi mulighet for å etablere rådyrpassasje oppå kulverten og lang 
kulvert gjør denne muligheten bedre. Utforming, vegetasjon, skjul, anna lokalvegnett påvirker hvor 
vellykket slik passasje kan bli (se avbøtende tiltak, kapitel 6). 
 

Verdi for delområde Tasta er liten til middels. De ulike alternativene har ulikt omfang ved at de har ulik 

grad av positiv eller negativt omfang for trekkmuligheter for rådyr og derved ulik konsekvens. Når det 

gis bedre muligheter for trekk for rådyr gir det også tilsvarende effekt for annet vilt som rev, pinnsvin, 

ekorn mm. 
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Figur 29   1A og 1B (lang og kort kulvert) v/Tasta     Figur 30   3A og 3B (lang og kort kulvert) v/Tasta 

 

    
Figur 31   1C daglinje v/Tasta    Figur 32   3C daglinje v/Tasta 

 
Alternativ 1A 
Ny veg i daglinje forbi Høye tar en liten del av leveområde for rådyr samt at kryssing/trekk i dette 
området trolig blir noe vanskeligere på grunn av større vegbredde. Lang kulvert (470 meter) ved Tasta 
kompenserer med økt trekkmulighet totalt i forhold til dagens situasjon. Lang kulvert gir muligheter til 
utforming som kan lette trekk for rådyr selv om arealet over kulvert også skal betjene gang-/sykkelveg 
og lokalveg.  
 
Samla omfang for alternativ 1A 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                                  ▲ 
Samla konsekvens for 1A 

Liten positiv konsekvens (+) 
 
Alternativ 1B 
Som for alternativ 1A bare med en litt kortere variant av kulvert ved Tasta (350 meter). Mulighetene for 
å skape trekkmulighet over kulvert er til stede. 
 
Samla omfang for alternativ 1B 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                             ▲ 
Samla konsekvens for 1B 
Middels til liten negativ konsekvens (0/+) 
 
Alternativ 1C 
Daglinje forbi Høye og daglinje forbi Tasta. Trekkmuligheter for rådyr blir vanskeligere i begge 
områdene der påkjørselsstatistikk har vist at dyr trekker over E39. Større og bredere veganlegg totalt 
gjør at kontakten mellom leveområdet øst for E39 (Tastavarden) blir mer avsnørt fra de øvrige og mer 
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sentrale leveområdene vest for vegen. Dette vil få innvirkning på verdien av Tastavarden som 
beiteområde for rådyr.  
 
Samla omfang for alternativ 1C 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                             ▲ 
Samla konsekvens for 1C 
Liten til middels negativ konsekvens (-/--) 
 
Alternativ 3A 
Tunnel under Høyehaugen gjør at det blir svært liten trafikk på vegen som blir lokalveg forbi Høye. 
Dette gjør trekk lettere for rådyr på denne strekningen. I tillegg lages det lang kulvert (390 meter) forbi 
Tasta med muligheter for å opprette trekk-korridor oppå kulverten, jf 1A. 
 
Samla omfang for alternativ 3A 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                                   ▲ 
Samla konsekvens for 3A 
Middels til liten positiv konsekvens (++/+) 
 
Alternativ 3B 
Som for alternativ 1A bare med en litt kortere variant av kulvert ved Tasta (270 meter). Mulighetene for 
å skape trekkmulighet over kulvert er til stede. 
 
Samla omfang for alternativ 3B 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                                          ▲ 
Samla konsekvens for 3B 
Liten til middels positiv konsekvens (+/++) 
 
Alternativ 3C 
Tunnel under Høyehaugen og daglinje forbi Tasta. Trekkmuligheter for rådyr blir bedre ved Høye og 
teller positivt. Større og bredere veganlegg i dagen forbi Tasta gjør at kontakten mellom leveområdet 
øst for E39 (Tastavarden) i dette området blir mer avsnørt fra de øvrige og mer sentrale leveområdene 
vest for vegen. Samla sett blir omfanget satt lik null. 
 
Samla omfang for alternativ 3C 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                                ▲ 
Samla konsekvens for 3C 
Ubetydelig konsekvens (0) 

4.1.5 Omfang og konsekvens for anna areal (areal med liten verdi) 

Øvrig areal består av dyrka mark og andre arealer uten spesiell verdi for biologisk mangfold. Dette 
betyr ikke at de har ingen verdi. Slike arealer har også naturkvaliteter men representerer kun det som 
er vanlig i området. Kantsoner mellom dyrka mark og utmark og grenselinjer med trerekker har verdi 
for både fugl og pattedyr og dyrka mark er næringssøkområder for mange fuglearter og for rådyr. 
Ingen av alternativene gir store nye inngrep på større areal. Alternativ 3-variantene gir mer inngrep i 
nye areal ved Høye enn alternativ 1-variantene. Ellers er de like. 
 
Alternativ 1A, 1B og 1C 
Samla omfang for alternativ 1A, 1B og 1C 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                                      ▲ 
Samla konsekvens for 1A, 1B og 1C 
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Ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) 
 
Alternativ 3A, 3B og 3C 
Samla omfang for alternativ 3A, 3B og 3C 
Stort neg.   Middels neg. Lite neg    0   Lite pos. Middels pos.   Stort pos. 
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------| 
                                                   ▲ 
Samla konsekvens for 3A, 3B og 3C 
Liten til ubetydelig til negativ konsekvens (-/0) 

 

4.2 Oppsummering av konsekvens  

 
Tabellen under oppsummerer konsekvens av hvert alternativ for de enkelte delområdene. Fargene 

indikerer grad av konsekvens. Dess mer rødt i fargen dess større grad av negativ konsekvens. Dess 

mer blått dess større positiv konsekvens. 

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

Harestad 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Rygg 0 0 0 0 0 0 

Høye – St.Stokkavatn 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 0/- 

Tasta + 0/+ -/-- ++/+ +/++ 0 

Annet areal 0/- 0/- 0/- -/0 -/0 -/0 

Samlet konsekvens 0/+ 0/+ - + + 0/- 

Rangering 3 4 6 1 2 5 
 

Tabell 1  Konsekvensmatrise 
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5 SAMMENSTILLING OG TILRÅDING 
 
Det er få registrerte områder med spesiell verdi for biologisk mangfold som blir berørt av noen av 

alternativene. For strekninga Høye – Harestad er alle alternativer lik. Forskjellene i konsekvens for 

naturmiljø kommer fram gjennom ulik grad av virkning på trekk/kontakt mellom to beiteområde for 

rådyr; Tastavarden og områdene vest for E39. Når det gis bedre muligheter for trekk for rådyr gir det 

også tilsvarende muligheter for annet vilt som rev, pinnsvin, ekorn mm. 

 

Forskjellene bestemmes av følgende: 

 

- Om linja går under Høyehaugen i tunnel (alt. 3A, 3B og 3C) eller om den går i daglinje forbi (alt. 

1A, 1B og 1C) 

- Om vegen legges i kulvert forbi Tasta (alt. 1A, 1B, 3A og 3B) eller om den går i daglinje (alt. 1C og 

3C). Også lengden på kulvert spiller inn. 

 

Det er lite tap av leveområde for rådyr ved noen av alternativene. Omfang og konsekvens er knyttet til 

trekkmuligheter og derved kontakt mellom beiteområdet rundt Tastavarden og de øvrige (og viktigere) 

leveområdene vest for E39. Ingen registrerte naturtyper blir berørt uavhengig av alternativ. 

 

Alternativ 3A og 3B kommer best ut med “liten positiv konsekvens” fordi en opprettholder kontakt og 

trekkmulighet både på kulvert ved Tasta og ved Høye når vegen i dagen der blir lokalveg. 3A er noe 

bedre med lang kulvert, men forskjellen er svært liten. 

 

Deretter kommer 1A og 1B med “ubetydelig til liten positiv konsekvens”. Begge disse gjør kryssing i 

dagen ved Høye vanskeligere, men samtidig lettere ved det trolig viktigere krysningspunktet ved 

Tasta. 1A er noe bedre med lang kulvert, men forskjellen er svært liten. 

 

Dårligst ut kommer alternativ 1C og 3C som er daglinjer. 3C er bedre enn 1C fordi en får en noe 

bedret situasjon for rådyr ved Høye, mens 1C i praksis avskjærer Tastavarden helt fra de øvrige 

beiteområdene vest for E39. 

 

 

Alternativ Samla konsekvens Rang. 

1A 0/+ 3 

1B 0/+ 4 

1C - 6 

3A + 1 

3B + 2 

3C 0/- 5 
 

Tabell 2 Samletabell 

 

 
Det er videre viktig å være klar over at det er flere faktorer som vil spille inn på hvordan ulike alternativ 

vil kunne virke på trekk, se under avbøtende tiltak kapitel 6. Konsekvensvurderinga ovenfor tar 

utgangspunkt i at utforming av kulvert, beplanting med mer støtter opp under etablering av trekk-

korridor. Dette må følges opp og avklares på senere plannivå. 
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6 AVBØTENDE TILTAK 
 

6.1 Rådyr 

 
Det er relativt mye rådyr i området. Arealene vest for E39 er viktigst og har også høyest tetthet av 
rådyr (AMBIO Miljørådgivning AS 2007). Når vegen utbedres og blir bredere kan problemer med 
påkjørsler øke om det ikke blir iverksatt tiltak. 
 
Kartutsnittet under viser de mest utsatte områdene for påkjørsel av rådyr sist fem år. Punktet ved 
Grødem skiller seg ut med klart flest påkjørsler. 
 

   
 

Figur 33 Påkjørte rådyr 2006 – 2011, problempunkt i Randaberg og Stavanger kommuner på den 
aktuelle strekninga. De lyseblå prikkene markerer rapporterte påkjørselspunkt og ringene markerer 
problemområder (kilde Hjorteviltregisteret – fallvilt og AMBIO Miljørådgivning AS 2007). 

 
Ny E39 er en barriere for trekk mellom leveområdene for rådyr på vest og østsiden av vegen. 
Påkjørselspunkt indikerer trekkområder. Figur 27 viser at dette er tredelt. Ett trekkområde er ei 
strekning nord for Rygg i Randaberg kommune. De to andre er ved Høye og ved Tasta i Stavanger 
kommune, med størst vekt på Tasta.  
 
Randaberg kommune 
De viktigste leveområdene ligger vest for vegen, men på grunn av jordbrukslandskap med beite øst for 
vegen trekker det dyr over vegen. Det er arealene vest for vegen som er prioritert som 
landbruksområde i framtida (kjerneområde landbruk i Randaberg kommune). En kan derfor forvente 
nedbygging av landbruksarealer på østsiden av vegen i Randaberg i framtida og investeringer i en 
større konstruksjon som for eksempel viltovergang/-undergang kan derfor ikke tilrås når en vurderer 
kostnad mot nytte. 
 
Viltkryssing og påkjørsler ved Grødem er ganske konsentrert rundt et punkt der det er skog nokså nær 
vegen og dyrene finner skjul samtidig som de kommer nær vegen uten å bli oppdaget. Det er to måter 
å bedre dette på. Det ene (billigst) er rydding av skog for å bedre siktforhold, kombinert med skilting. 
Det andre er å lage en viltundergang på dette punktet (dyrt). Begge alternativ kan kombineres med 
viltgjerde for å lede dyr til ønsket krysningspunkt.  
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Vi vil tilrå rydding av skog langs ny veglinje som tiltak. Viltgjerde vil trolig ikke være noen god løsning 
her da det kan sperre dyr inne på feil side av gjerde. 
 
Stavanger kommune 
Området ved Høye er kun aktuelt som problemområde dersom en velger daglinje forbi høye (alt. 1A, 
1B og 1C). Det kan være at siktforholdene her er vanskelige og at en derfor kan vurdere viltgjerde på 
strekningen på vestsida av vegen, spesielt ved valg av 1C. Ved valg av 1A og 1B bør en avvente 
effekten av kulvert ved Tasta før en vurderer tiltak ved Høye. 
 
Ved Tasta vil alle kulvertløsninger gi mulighet for etablering av trekk-korridor. Bruk av vegetasjon kan 
lede dyr inn på kulvert slik at gjerder på daglinja er unødvendig. Det vil alltid være usikkerhet ved bruk 
av viltgjerder på delstrekninger og dette bør derfor unngås om mulig. Ved daglinje (1C og 3C) må en 
vurdere viltgjerde også forbi Tasta. For 1C vil en trolig stenge kontakten mellom leveområdene ved 
Tastavarden og leveområdene vest for E39 ved bruk av viltgjerde.  Et alternativ er å åpne for trekk på 
et bestemt punkt. Det er ikke mulig på dette nivået å gi noen presis tilråding på dette og det må derfor 
tas opp som tema ved regulering av parsell. 

 

6.2 Vannforekomster 

 
Det er svært lite vann i dagen innenfor planområdet da det meste er kanalisert og grøftet i forbindelse 
med oppdyrking av arealene. Det er to åpne vannforekomster innenfor influensområdet som kan bli 
påvirket. Dette gjelder våtmarksområdet/turområdet sørvest for kryssløsning i nord (Torvmyrvegen ved 
idrettsanlegget) og vassdrag med rensedammer ved Eskelandsskogen. Influens på vassdrag er 
uavhengig av alternativ da alle har samme trase forbi de aktuelle lokalitetene. 

 

  

Vannforekomst i influensområdet, ved Torvmyrvegen 
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Vannforekomst i influensområdet, ved Eskelandsskogen 

 
Forekomsten ved Torvmyrvegen vil ikke bli påvirket av veganlegget så lenge en holder aktiviteten 
innenfor den ytre avgrensinga til vegalternativene. Det går ei grøft som drenerer vannet mot 
jordbruksområdet retning øst fra Torvmyrvegen der tiltaket starter (ved gnr 49, bnr 47). Her vil heller 
ikke komme rigg eller anleggsområder nær forekomsten slik at denne kan bli utsatt for tilslamming 
eller forurensing. Dersom det blir justeringer i forbindelse med regulering må en vurdere på nytt om 
det må tas spesielle hensyn til denne vannforekomsten. 
 
Forekomsten ved Eskelandsskogen er alt påvirket og det er anlagt et biologisk rensesystem her som 
skal sikre at avrenningsvann ikke skal forurense Stokkavatn. Det er forventet at belastningen på 
renseanlegget vil øke med ny trase og økende trafikk. I forbindelse med regulering må dette tas opp 
med Stavanger kommune for å vurdere om kapasitet og renseeffekt er tilstrekkelig eller om 
renseanlegget må fornyes i sin helhet. 
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7 KILDER 
 
Eksisterende kunnskap 
 
http://www.dirnat.no/kart/naturbase/ Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning) med informasjon om 
verna områder, naturtyper og viltdata  
 
http://artskart.artsdatabanken.no Artsdatabanken sitt artskart. 
 
http://www.hjortevilt.no/Fallvilt Hjorteviltregisteret (Direktoratet for naturforvaltning og Naturdata as) – 
fallvilt. 
 
AMBIO Miljørådgivning AS, 2007; Forvaltning av rådyr i Stavanger 
 
 
Innhentede opplysninger 
 
Egil Ween (Norsk Ornitologisk Forening, Stavanger) har gitt opplysninger på telefon om forekomst av 
åkerrikse i området. 
 
Aina H. Lunde (naturforvalter, Park og vei, Stavanger kommune) har gitt opplysninger på telefon og 
epost om rådyrbestanden og krysningspunkt for rådyr i området. 
 
Anne Grethe Bø Cazón (avdelingsleder landbruk, Randaberg kommune) har gitt opplysninger på 
telefon og epost om rådyrbestanden og kryssingspunkt for rådyr i området. 

 

http://www.dirnat.no/kart/naturbase/
http://artskart.artsdatabanken.no/
http://www.hjortevilt.no/Fallvilt
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