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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 naturressurser. 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.
Landbruksmyndighetene i Stavanger og Randaberg kommune har vært konferert og mindre
endringer er gjort i henhold til innspill fra dem. Ingen av dem har imidlertid hatt vesentlige
innvendinger mot vurderingene i rapporten.
Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen har vært Frode Aarland. Richard Wigestrand,
Asplan Viak, har vært ansvarlig for deltema naturressurser.
Rapporten blir offentliggjort på følgende nettadresse:
http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e39smieneharestad
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0 SAMMENDRAG
Området langs E39 mellom Smiene og Harestad kjennetegnes ved at det på den ene siden
berører utbygde områder, mens det på den andre siden berører naturressurser.
Naturressursene er i første rekke knyttet til dyrka jord og beite. Vesentlige deler av disse
landbruksområdene som berøres av alternativene for utbygging av E39 er samtidig en del av
kjerneområdet for landbruk på Jæren.
Innledning – definisjoner og avgrensning
Håndbok 140, Konsekvensutredninger opererer med følgende definisjoner av naturressurser:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping
og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av
ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter imidlertid
ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold.
Det er forhold knyttet til den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten/
verdien av ressursene som her skal belyses.
Strekningen E39 Smiene-Harestad omfatter primært ikke-fornybare ressurser i form av
jordsmonn. I tillegg er det litt skog, men av uproduktiv art.
Verdivurdering
Influensområdet strekker seg fra Harestad i nord til Smiene i sør, langs dagens E39.
Plangrensen for de to alternativene inkluderer skjærings- og fyllingsområdet. Arealer som blir
inneklemt i veiprosjektet er tatt med i planområdet. Influensområdet omfatter planområdet
samt eiendommene som berøres av tiltaket.
Naturressursene er hovedsakelig knyttet til landbruk. Fulldyrka jord utgjør den største
naturressursen i planområdet. Overflatedyrka jord og gjødslet beite er en mindre andel.
Skogsområdene utgjør små felt og er ikke viktige ressursmessig. Det er ingen geologiske
ressurser i området, heller ikke vannressurser av verdi.
Jordbruksarealene
Hvert område er vurdert i forhold til følgende verdier:
-

arealtilstand (overflatedyrket/fulldyrket),
driftsforhold (tungbrukt, mindre lettbrukt og lettbrukt),
jordsmonnkvalitet (uegnet, dårlig egnet, egnet, godt egnet og svært godt egnet),
størrelse (små, middels og store).

For enkelte av områdene har ikke alle data vært tilgjengelige. I de tilfellene har verdisettingen
blitt gjort skjønnsmessig.
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Figur 0.1: Kartet viser naturressurser i planområdet, her med inntegnet alternativ 3.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Deltema naturressurser

7

Verdivurderingene fremgår av verdikart, Figur 0.2.

Figur 0.2: Kartet viser influensområdet og verdivurdering for hvert delområde som berøres.
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Vurdering av omfang
Alternativene 1A, 1B og 1C legger beslag på større areal enn alternativene 3A, 3B og 3C
fordi sistnevnte går i tunnel et stykke.
Det skiller lite mellom de tre alternative løsningene A, B og C på Tasta. Alternativ C krever
omlag 1-3 dekar mer fulldyrka mark enn alternativ A og B. I tillegg går det med inntil 1 dekar
mer lauvskog.
Forskjellene for de ulike løsningene på Tasta (lang-, kort kulvert eller skjæring) i alternativ 1
A, B og C gir med andre ord så små utslag at det ikke tillegges vekt. I denne sammenheng
får alle betegnelsene alternativ 1. Det samme gjelder for alternativene 3 A, B og C (tunnel
Høyehaugen) som omtales samlet alternativ 3.
Tabell 0.1: Arealbeslag fordelt på markslag for hvert område (AR 50)

Omfang
Område
1 Tasta
2 Høye
3 Finnestad
4 Rygg
5 Duså
6 Grødem
7 Holen
8 Harestad
9 Kjelvå
10
Harestadvika
Sum
Innenfor
langsiktig
grense
landbruk

Alternativ 1 A, B og C (dekar)
Fulldyrka
74
8
1
55
16
14

Overflate
-dyrka
7
2

Gjødsla
beite

1

7

1

2

Skog
1
1
2
2
2
2

15
59

Alternativ 3 A, B og C (dekar)
Sum
82
11
1
65
18
17
2
17
59

Fulldyrka
37
13

Overflate
-dyrka

Gjødsla
beite

1

5

55
15
14

1

7

1

2

Skog
1
1

Sum
38
20

2
2

65
17
17
2
17
59

2
2

15
59

1
243

11

9

10

1
273

1
209

3

14

10

1
236

136

8

8

6

158

105

2

12

5

124

Alternativene 1 A, B og C beslaglegger noe mer landbruksarealer enn alternativene 3 A, B
og C, samlet anslagsvis 40 dekar eller snaut 20 %. Dyrka marka utgjør fra 210 til 250 da, noe
som tilsvarer et stort gårdsbruk på disse kanter.
Driftsmessige forhold for landbruket
I nordre del av planområdet, fra Harestad til Finnestadkrysset, følger alternativene 1 og 3
samme trase som dagens E39. Arealene som beslaglegges av ny E39 skjer som følge av
breddeutvidelse av dagen vei. En ny E39 vil beslaglegge landbruksarealer som en følge av
denne breddeutvidelsen, men reduserer landbrukseiendommene i en beskjeden grad og vil
ikke medføre vesentlige driftsmessige endringer. Området blir redusert med 17-18 dekar og
vil bli avskåret fra resten av jordbruksområdet av bebyggelse og ny vei. Størrelsen på arealet
som blir igjen vil imidlertid karakteriseres som stort og drivverdig (dvs >20 dekar).
I Randaberg er det hovedsakelig ombygging av Finnestadkrysset som beslaglegger
landbruksområder innenfor langsiktig grense for landbruk. I tilknytning til Harestadkrysset vil i
tillegg flere landbruksteiger utenfor langsiktig grense for landbruk bli betydelig redusert.
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Figur 0.3: Kartet viser hvordan plangrensene berører eiendomsstrukturen. De fargede flatene angir
eiendomsstrukturen langs veialternativ 3.

Avbøtende tiltak.
Ved gjennomføring og tilbakeføring til nytt terreng bør planeringen vurderes i forhold til
driftsmuligheter for landbruk når det gjelder arrondering, bratthet og drenering.
Sammenstilling av konsekvenser av naturressurser.
Områdene innenfor kjerneområdet for landbruk har stor verdi. Omfanget av tiltaket er
imidlertid begrenset slik at nedbyggingen av dyrka jord vil gi middels negativ konsekvens.
Noe gjødsla beite i kjerneområdet for landbruk gir stor til middels negativ konsekvens.
Skogsområdene er små og har liten verdi og gir følgelig liten eller ingen negativ konsekvens.
Anna jorddekt fastmark har stort negativt omfang i begge alternativene men liten verdi som
ressurs. Den negative konsekvensen er derfor liten for disse områdene.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Deltema naturressurser

10

Grovt vil ingen av de to alternative vegtraseene gi store arronderingsmessige konsekvenser
for landbruksdriften. Noen bruk kan imidlertid bli mindre drivverdige som en følge av at
dyrkingsarealene blir redusert.
Det er uklart hvorvidt potensielt dyrkbar jord som blir til overs innenfor kryssområdet på
Finnestad vil kunne bli drivverdige. De inneklemte områdene er i denne rapporten forutsatt
som medgått jord.
Lenger sør, hovedsakelig i Stavanger kommune, skiller alternativene 1 og 3 seg fra
hverandre når det gjelder arealbeslag og driftsmessige forhold. Løsningen med tunnel/kulvert
mellom Finnestadkrysset og Tastatorget (alternativ 3) vil avskjære to områder med fulldyrket
jord på østsiden av eksisterende E39. Arrondering av de gjenværende flekkene vil kunne gi
fortsatt landbruksdrift. I alternativ 1 beslaglegges dette området i sin helhet.
Konsekvensen vurderes som middels negativ for både alternativene 1 og alternativene 3.
Imidlertid synes alternativene 3 som litt mindre negative. Grunnen til dette er at fulldyrka jord
både har mest verdi og størst omfang. Samlet rangeres alternativ 3 som bedre enn alternativ
1 fordi alternativ 1 beslaglegger mer fulldyrket- og overflatedyrket jord. Forskjellene mellom
alternativ A, B og C i Tastaområdet er tilnærmet ubetydelige for naturressurser. Det er
følgelig vanskelig å skille disse fra hverandre. Skal de likevel skilles peker alternativ 1C seg
ut som det alternativ som reduserer jordbruksarealene mest.

Tabell 0.2: Vurderingene av konsekvensene for naturressursene

Naturressurser

Alt 1A

Alt 1B

Alt 1C

Alt 3A

1 Tasta

---

---

---

- -/- - -

2 Høye

-

-

-

0/-

0/-

- -/- - -

Alt 3B

Alt 3C

- -/- - -

- -/- - -

-/- -

-/- -

-/- -

0/-

0

0

0

- -/- - -

- -/- - -

- -/- - -

- -/- - -

- -/- - -

-

-

-

-

-

-

6 Grødem

--

--

--

--

--

--

7 Holen

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

8 Harestad

--

--

--

--

--

--

9 Kjelvå

---

---

---

---

---

---

10 Harestadvika

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

Samlet konsekvens

--

--

--

--

--

--

Rangering

3

3

4

1

1

2

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

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

1

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

Figur 1.3: Tverrprofil for standard S9- veg. På strekningen er midtdelerbredden økt med 1 meter i forhold til
minimum i normalen (til 2 meter) som gir totalbredde 23 m.

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

Figur 1.4: Tverrprofil for standard S1 som benyttes på sekundærvegnett/tilførselsveger (HB 017).

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

Tunneler på strekningen:
Tunneler på strekningen skal bygges som tunnelklasse E med toløps-tunneler med
tunnelprofil 2xT9,5. Maks stigning på tunnelen er 5 %.
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Figur 1.5: Tunnelprofil T 9,5 m (HB 021).

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

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

Figur 1.6: Tverrprofil for sykkelveg med fortau. Totalbredde 4,5 m (HB 017).

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Deltema naturressurser

15

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 1.7: 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

1.4 Plan- og influensområde
1.4.1 Planområdet
Planområdet strekker seg fra Smiene i Stavanger kommune til Harstad i Randaberg
kommune som vist på figuren under. Planområdet omfatter alle trasealternativene som
inngår i vedtatt planprogram. I planprosessen har en sett på alternativer innenfor stiplet
område.
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Figur 1.8: Planområdet for E39 Smiene - Harstad (varslet planområde).

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

E39 Smiene Harestad

Figur 1.9: Influensområdet for E39 Smiene-Harestad.
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1.5 Beskrivelse alternativene
I henhold til planprogrammet som var på høring høsten 2010 er vegalternativene blitt
optimalisert og oppdaterte våren 2011 i forbindelse med oppstart av konsekvensutredningen.

1.5.1 0 – alternativet (referansealternativet)
0-alternativet er dagen situasjon fremskrevet til analyseåret 2040, pluss anlegg som det
foreligger vedtatte planer på, eller som er inngår i Nasjonal transportplan (NTP) 2010-2019
og som er planlagt startet opp i planperioden 2010-2019. Anlegg som inngår i 0-alternativet i
tillegg til eksisterende E39 på strekningen er:
-

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

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

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

Alternativ

Tiltak ved Tasta skole

1

2

Alternativsbenevnelse

Tunnel Høyehaugen

Lang kulvert (470 m)

1A

Nei

1

Kort kulvert (350 m)

1B

Nei

1

Daglinje

1C

Nei

3

Lang kulvert (390 m)

3A

Ja

3

Kort kulvert (270m)

3B

Ja

3

Daglinje

3C

Ja

2

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

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

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

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

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

Alternativ 3C – Daglinje
Alternativet går nordover forbi Tasta skole, og svinger videre nordvestover, parallelt med eksisterende
veg frem til fv. 409 Kvernevikveien (Tastatorget). Fra Kvernevikveien svinger alternativet nordøstover
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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 1.10: Korte og lange kulvertløsninger ved Tasta skole.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Deltema naturressurser

21

Figur 1.11: Oversikt over trasealternativene. (alternativ 1 er vist som rød og alternativ 3 er svart hvor disse har
forskjellig trasé i sør)
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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 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.

1.7 Anleggsgjennomføring
Det er ikke beskrevet tiltak som anleggsveier, riggområder eller deponiområder som har
kjente varige konsekvenser ut over byggingen av selve veien. Konsekvenser i
anleggsperioden er derfor ikke vektlagt og må vurderes på et mer detaljert plannivå.
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2 NATURRESSURSER
Området langs E39 mellom Smiene og Harestad kjennetegnes ved at det på den ene siden
berører utbygde områder, mens det på den andre siden berører naturressurser.
Naturressursene er i første rekke knyttet til dyrka jord og beite. Vesentlige deler av disse
landbruksområdene som berøres av alternativene for utbygging av E39 er samtidig en del av
kjerneområdet for landbruk på Jæren.

2.1 Metode
2.1.1 Håndbok 140
Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser legges til grunn for
konsekvensutredningen. Tema naturressurs er i Statens vegvesens håndbok definert som
ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt,
vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske, havbruk,
reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
Håndbok 140, Konsekvensutredninger opererer med følgende definisjoner av naturressurser:
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i
sjø og ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler
landbruk, fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping
og sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av
ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter imidlertid
ikke den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold.
Det er forhold knyttet til den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten/
verdien av ressursene som her skal belyses.
Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre
biologiske ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og
grunnvann), kystvann, samt deres anvendelsesområder.
Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser (berggrunn og
løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter.
Strekningen E39 Smiene-Harestad omfatter primært ikke-fornybare ressurser i form av
jordsmonn. I tillegg er det litt skog, men av uproduktiv art.
I følge håndbok 140 skal vurdering og analyse av ikke- prissatte konsekvenser gjøres i tre
trinn:




Verdi. Vurdering av hvor verdifulle naturressursene er.
Omfang. Vurdering av hvor stort inngrep tiltaket
naturressursene.
Konsekvens. En samlet vurdering av verdi og omfang.

medfører

i

forhold

til

Metodikken for å vurdere konsekvenser deles inn i følgende arbeidstrinn:
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Planområdet blir delt inn i områder, avhengig av fagtema.
Vurdering av verdien på ulike områder i samsvar med kriterium fastsatt i håndbok
140.
Vurdering av omfanget av endringene tiltaket vil medføre for det enkelte område, i
samsvar med kriterium fastsett i håndbok 140 og i forhold til alternativ 0 som vil være
en forlengelse av dagens situasjon inklusive vedtatte planer og tiltak.
Konsekvensen for hvert område blir fastsett ved å sammenholde områdets verdi med
omfanget av tiltaket.
Samlet vurdering av hvert alternativ.
Rangering av de ulike alternativene etter hvor store konsekvensene er for
naturressursene.

Verdivurderingen er basert på tredelt inndeling (liten, middels og stor verdi). En glidende
skala som også kan brukes i slike utredninger er ikke benyttet i denne rapporten.

2.1.2 Kriterier for verdivurdering
Verdien et område har i forhold til naturressursene framkommer ved at et sett verdikriterier
brukes til å vurdere områdets registrerte egenskaper (Håndbok 140 figur 6.20 og 6.21).
Verdivurderingen begrunnes, slik at det fremgår hvordan verdien er framkommet
(transparent vurdering).
Tabell 3: Kriterier for å bedømme verdi av naturressurser som er relevante for prosjektet (figur 6.20 i håndbok
140)

Jordbruksområder
Skogbruksområder

Liten verdi
Jordbruksareal i
kategori 4-8 poeng.
Skogareal med lav
bonitet.
Skogareal med middels
bonitet og vanskelige
driftsforhold.

Områder med
utmarksressurser

Utmarksareal med liten
produksjon av matfisk
og jaktbart vilt eller lite
grunnlag for salg av
opplevelser.
Utmarksareal med lite
beitebruk.

Områder med
overflatevann/grunnvann

Vannressurser som har
dårlig kvalitet eller liten
kapasitet.
Vannressurser som er
egnet til energiformål.

Statens vegvesen

Middels Verdi
Jordbruksareal i
kategori 9-15 poeng.
Skogareal med
middels bonitet og
gode driftsforhold.
Skogareal med høy
bonitet og vanlige
driftsforhold.
Utmarksareal med
middels produksjon
av matfisk og jaktbart
vilt eller middels
grunnlag for salg av
opplevelser.
Utmarksareal med
middels beitebruk.
Vannressurser med
middels til god
kvalitet og kapasitet
til flere husholdninger
og gårder.
Vannressurser som
er godt egnet til
energiformål.

Stor verdi
Jordbruksareal i
kategori 16-20 poeng.
Skogareal med høy
bonitet og med gode
driftsforhold.

Utmarksareal med
stor produksjon av
matfisk og jaktbart vilt
eller stort grunnlag for
salg av opplevelser.
Utmarksareal med
stort beitebruk.
Vannressurs med
meget god kvalitet,
stor kapasitet og som
det er mangel på i
området. Vannressurs
av nasjonal interesse
for energiformål.
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Tabell 4. Bedømming av verdi for jordbruksarealer. Vekten i parentesene er forslag til
verdi som kan legges inn ved en samlet beregning (figur 6.21 i håndbok 140).

Verdi
Arealtilstand
Driftsforhold
Jordsmonnkvalitet
Størrelse

Liten (4-8)
Middels (9-15)
Stor (16-20)
Overflatedyrket (1)
Fulldyrket (5)
Tungbrukt (1)
Mindre lettbrukt (3)
Lettbrukt (5)
Uegnet
Dårlig egnet
Egnet
Godt egnet
Svært godt
(1)
(2)
(3)
(4)
egnet (5)
Små (1)
Middels (3)
Store (5)

2.1.3 Omfang
Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endringer det
aktuelle tiltaket (alternativet) vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold
til alternativ 0.
Omfanget er en vurdering av hvilke endringer tiltaket/vegprosjektet antas å medføre for de
berørte naturressursene. Omfang med hensyn til naturressursene skal vurderes i forhold til
effekten tiltaket vil få med hensyn til arealbeslag, forurensning av jord og avlinger, endrede
vekstvilkår som følge av bl.a. lokalklimatiske endringer, drenering o.l., forurensning av elver,
innsjøer, fjorder, grunnvann, drenering av grunnvann, endrede strømningsforhold og endrede
næringsforhold.
Ressursgrunnlaget og utnyttelsen av det vurderes etter følgende kriterier:
 stort positivt omfang
 middels positivt omfang
 lite/intet omfang
 middels negativt omfang
 stort negativt omfang

2.1.4 Konsekvens
Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til
alternativ 0. Konsekvensvurderingen angis på en ni-delt skala fra meget stor negativ til
meget stor positiv konsekvens.
Konsekvensen for et miljø/område framkommer ved å sammenholde miljøet/områdets verdi
og omfanget. Vifta som er vist på neste side, er en matrise som angir konsekvensen ut fra
gitt verdi og omfang. Som det framgår av figuren, angis konsekvensen på en ni-delt skala fra
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens (– – – –). Midt på
figuren er en strek som angir intet omfang og ubetydelig/ingen konsekvens. Over streken
vises de positive konsekvenser, og under streken de negative konsekvenser. Vifta er noe
avvikende over og under streken. Dette skyldes at det ellers er vanskelig å få fram positive
virkninger for et område med liten eller middels verdi. Bakgrunnen er at det er forskjell på
vurderingene av at noe blir borte for alltid, og av at noe forbedres.
For naturressursene omfatter konsekvensene for utbygging av E39 Smiene-Harestad
primært jordbruket og driftsforhold for dette.
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Figur 2.1 Konsekvensvifta i henhold til Håndbok 140
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3 BESKRIVELSE AV INFLUENSOMRÅDET
Influensområdet strekker seg fra Harestad i nord til Smiene i sør, langs dagens E39.
Plangrensen for de to alternativene, inkludert skråningskant, utgjør området som direkte
omfattes planen. Naturressurser som eventuelt blir inneklemt i veiprosjektet er også tatt med
i dette planområdet. Influensområdet omfatter planområdet samt eiendommene som berøres
av tiltaket.

3.1 Områdebeskrivelse
Området som berøres består primært av jordbruksarealer. I tillegg berører influensområdet
bolig- og næringsarealer langs østsiden av E39. Hovedsakelig inngår områdene vest for
dagens E39 (0-alternativet) i det regionale kjerneområdet for landbruk i fylkesdelplan for
langsiktig byutvikling på Jæren og i kommuneplanene for Randaberg og Stavanger. Det
største området som ikke inngår som kjerneområde for landbruk strekker seg fra nord for
Torvmyrveien til Dusavik, langs E39’s østlige side. Lenger sør, i Stavanger kommune, er et
område på østsiden av E39, sør for Dusavik, også en del av kjerneområdet for landbruk. Et
større område med fulldyrka jord, omtalt som Dusavika II i kommuneplanen, er omdisponert
fra LNF til næring, idrett og friområde i gjeldende kommuneplan. Bortsett fra nevnte
landbruksområder er østsiden av E39 bebygde områder uten relevans for temaet
naturressurser.
Planområdets sørligste del grenser mot friområde for Store Stokkavatn. Området ved
Nordalssvingene er bebygd, og her ligger det et gartneri som delvis er i drift. Denne delen av
planområdet ligger i nedbørfeltet til Store Stokkavatnet, som er reservedrikkevann for
Stavanger.

3.1.1 Inndeling i områder
For å kunne skille ut de aller beste arealene og de minst egnede arealene er det nyttig å
kunne trekke skiftestørrelse inn i analysen. Siden vi ønsker å ha et langsiktig perspektiv har
vi valgt å se bort fra eiendomsgrensene i inndelingen av skiftene. Skiftene er inndelt etter
driftshensyn og avgrenses derfor av naturlige avgrensninger som veier, vann og vannveier,
bebyggelse og skog og annen utmark. Inndelingen i områder er gjort med hensyn til
skiftestørrelsene. Følgende områder er vurdert:
1. Tasta
2. Høye
3. Finnestad
4. Rygg
5. Duså grønnsaksåker
6. Grødem
7. Holen
8. Harestad
9. Kjevlå
10. Harestadvika
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Figur 3.1 Kartet viser områdeinndelingen for naturressursene. Grønn strek markerer langsiktig grense for
landbruk.
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4 VERDIVURDERING
Planområdets verdi er for en stor del knyttet til landbruk og vil utnyttes til
landbruksproduksjon også framover. Fulldyrka jord utgjør det største naturressursarealet i
planområdet. Overflatedyrka jord og gjødsla beite en mindre andel. Skogsområdene utgjør
små felt og er ikke viktige ressursmessig. Det er ingen geologiske ressurser i området, heller
ikke vannressurser.

4.1 Jordbruksarealene
Hvert område er vurdert i forhold til følgene verdier:
-

arealtilstand (overflatedyrket/fulldyrket),
driftsforhold (tungbrukt, mindre lettbrukt og lettbrukt),
jordsmonnkvalitet (uegnet, dårlig egnet, egnet, godt egnet og svært godt egnet),
størrelse (små, middels og store).

For enkelte av områdene har ikke alle data vært tilgjengelige. I de tilfellene har arealtilstand
og jordsmonn i stor grad vært utslagskriterier for verdisettingen.
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Figur 4.1 Kartet illustrerer hvilke naturressurser som omfattes av planområdet for alternativ 1 og 3. Plangrensen
en samlet yttergrensene for alternativ 1A, 1B OG 1C og 3A, 3B og 3C.
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4.2 Vannressurser.
Det er ikke registrert viktige grunnvannsressurser i området. Grunnvannspotensialet er
vurdert som begrenset (kilde: Granada, nasjonal grunnvannsdatabase).
Veialternativene berører ikke nye nedslagsfelt i forhold til dagens situasjon. Begge de nye
veialternativene (1 og 3) har samme nedslagsfelt som eksisterende vei. En til to
grunnvannsbrønner kan komme i kontakt med prosjektet. Disse må sjekkes i forbindelse
med regulering/detaljplaner. Omfanget av tiltaket for vurderes ellers som ubetydelig ettersom
E39 følger samme trase som eksisterende vei.
Ettersom grunnvannsforekomsten ikke har verdi som ressurs og at utbyggingsprosjektet
under enhver omstendighet ikke vurderes å berøre dette utover dagens situasjon, er
grunnvann derfor ikke vurdert videre som en aktuell naturressurs.

Figur 4.2 Kartet viser viktige grunnvannsressurser i planområdet for E39 Smiene-Harestad, hentet fra Nasjonal
grunnvannsdatabase. Stiplet linje angir korridoren for ny E39.

4.3 Løsmasseressurser
I Fylkesdelplan for byggeråstoffer på Jæren er ingen ressurser i Stavanger nord eller
Randaberg registrert som aktuelle uttaksområder.
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I Grus- og pukkbasen fra NGU er det heller ikke registrert grus- og pukkforekomster som er
egnet som bygge- og anleggsråstoff innen planområdet. Nærmeste forekomst ligger på Ytre
Bø i Randaberg (se figur 15). Løsmasser er derfor ikke vurdert videre som en aktuell
naturressurs.

Figur 4.3 Kartet hentet fra Grus- og pukkbasen og gir en oversikt over sand-, grus- og pukkforekomster og
uttakssteder i Randaberg og nordlige Stavanger som kan utnyttes som råstoff i bygge- og anleggsvirksomhet.
Stiplet linje angir korridoren for ny E39.

5 VERDIKLASSEINNDELING FOR JORDBRUKS- OG
SKOGBRUKSPRODUKSJON
Det er identifisert 10 lokaliteter for temaet naturressurser. Området veien planlegges i
domineres av dyrka mark. Større veier og bebyggelse danner de fleste steder en naturlig
avgrensning av områdene. Klasseinndelte jordbruksarealer, utmarksarealer og skog er
presentert på kart.
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Tabell 5:Verdivurdering for hvert område der planområdet omfatter naturressurser.

Nr
1
2
3
4
5
6
7

Lokalitetsnavn
Tasta
Høye
Finnestad
Rygg
Duså grønnsaksåker
Grødem
Holen

Verdi
Stor verdi.
Stor verdi.
Middels til stor verdi.
Stor verdi.
Stor verdi.
Stor verdi.
Liten verdi.

8

Harestad

Middels til stor verdi.

9
10

Kjelvå
Harestadvika

Stor verdi
Middels verdi.

Kommentar
Fulldyrka mark. Stor størrelse
Fulldyrka mark. Stort areal.
Fulldyrka mark. Middels størrelse.
Fulldyrka mark. Stor størrelse
Fulldyrka mark. Stor størrelse
Fulldyrka mark, stor størrelse
Blandingsskog. Liten str (18 dekar)
Høy og særs høg bonitet. Eldre
skog (41-80 år)
Fulldyrka mark. 58 dekar
skiftestørrelse. Middels egnet.
Fulldyrka mark. Stor skiftestørrelse.
Fulldyrka og overflatedyrka mark.
Middels størrelse, Middels
jordsmonnkvalitet.

1 Tasta
Området er avgrenset av E39 i sør og vest, Eskelandsveien i øst og framtidig friområde og
næringsbebyggelse i nord.
Området domineres av fulldyrka mark. I tillegg er det noen mindre området overflatedyrka
mark. Området befinner seg innenfor kjerneområdet for landbruk. Stor verdi.
2 Høye
Området er avgrenset av bebyggelse langs Randabergveien i nord, E39 i øst, og friområdet
ved Mississippiskogen/Stokkavatnet i sør. Området i vest utgjør et større sammenhengende
landbruksområde og grensen er i vest er grensen her følger dels eiendomsgrenser og dels
en skjønnsmessig avgrensing.
Området domineres av fulldyrka jord. I tillegg er det noe overflatedyrka jord, gjødsla beite og
mindre skoglapper. Området er en del av kjerneområdet for landbruk. Stor verdi.
3 Finnestad
Området utgjør et lite areal mellom bebyggelse, skog og Randabergveien. Fulldyrka jord
utgjør hele arealet. Middels til stor verdi.
4 Rygg
Området er avgrenset av E39 i øst, Randabergveien i sør, skjønnsmessig i forhold til
teigstruktur i vest og Torvmyrveien i nord.
Rygg domineres av fulldyrka jord, men med et par mindre overflatedyrka felter i nord.
Området er en del av kjerneområdet for landbruk. Verdien av området vurderes som stor.
5 Duså grønnsaksårer
Området ligger som et restområde mellom boligbebyggelsen i Dusavig og E39. Området
benyttes hovedsakelig til grønnsaksdyrking. Jorden klassifiseres som fulldyrket og selv om
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området ligger utenfor langsiktig grense for landbruk, gjør størrelse og kvaliteten på jorden til
at området har stor verdi.
6 Grødem
Området avgrenses av Torvmyrveien i nord, Grødemveien i øst, bebyggelsen i Dusavik i sør
og E39 i vest.
Området domineres av fulldyrka jord, med et lite område overflatedyrka mark i nord. Det er
også tre spredte små skogsholt i området. Grødem ligger utenfor langsiktig grense for
landbruk, men der i kommuneplanen for Randaberg regulert som LNFR område. Størrelsen
og kvaliteten på jorden gjør at dette området vurderes å ha stor verdi.
7 Holen
Dette området er et skogsområde på 18 dekar like vest for E39. Skogen klassifiseres som
blandingsskog med særs høg bonitet. Skogen er eldre (41-80 år), men størrelse og
skogstype gjør at den vurderes til å ha middels verdi.
8 Harestad
Området avgrenses av boligområdet på Grødem i nord og øst, Torvmyrveien i sør og E39 i
vest. Området består hovedsakelig av fulldyrka mark. Harestad ligger noe inneklemt og
klassifiseres som middels egnet. Middels verdi.
9 Kjelvå
Området avgrenses grovt av Harestadveien i nord, E39 i øst, Torvmyrveien i sør og
Todnemveien i vest.
Harestad ligger utenfor kjerneområdet for landbruk, består hovedsakelig av fulldyrka mark.
Størrelsen og kvaliteten på området gjør at det vurderes til å ha stor verdi.
10 Harestadvika
Området avgrenses av Harestadveien i nord, bebyggelsen på Grødem i øst og sør og E39 i
vest. Dette området er i stor grad fulldyrka mark. Størrelsen og jordsmonnkvaliteten er
middels. Harestadvika ligger utenfor kjerneområdet for landbruk. Middels verdi.
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Figur 5.1 Viser influensområdet og verdi for hvert område som berøres av veiplanen.
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5.1 Driftsmessige forhold for landbruket
I nordre del av planområdet følger alternativene 1 og 3 samme trase som dagens E39.
Arealene som beslaglegges av ny E39 skjer som breddeutvidelse av dagen vei. En ny E39
vil beslaglegge landbruksarealer som en følge av denne breddeutvidelsen, men reduserer
landbrukseiendommene i en beskjeden grad og vil i utgangspunktet ikke medføre
driftsmessige endringer. Duså grønnsakåker er kanskje et unntak her. Området blir redusert
med 17-18 dekar og vil bli avskåret fra resten av jordbruksområdet av bebyggelse og ny vei.
Størrelsen på arealet som blir igjen vil imidlertid karakteriseres som stort og drivverdig (dvs
>20 dekar).
Ombygging av kryssene på Harestad og Finnestad vil beslaglegge noen mindre teiger i
helhet. På Harestad vil i tillegg flere landbruksteiger utenfor langsiktig grense for landbruk bli
betydelig redusert.
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Figur 5.2 Kartet viser hvilke eiendommer plangrensene berører. De fargede flatene angir eiendomsstrukturen
langs veialternativ 1.
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Figur 5.3 Kartet viser hvilke eiendommer plangrensene berører. De fargede flatene angir eiendomsstrukturen
langs veialternativ 3.
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6 VURDERING AV OMFANG OG KONSEKVENS FOR
DELOMRÅDER.
Alternativene 1A, 1B og 1C legger beslag på større areal enn alternativene 3A, 3B og 3C.
Det skiller det lite mellom de tre alternative løsningene ved Tasta skole/Smiene. For
alternativ 1 krever alternativ C omlag 2-3 dekar mer fulldyrka mark enn alternativ A og B. I
tillegg går det med inntil en dekar mer lauvskog.
For alternativ 3A, B og C er situasjonen tilsvarende. Alternativ C krever inntil 1 dekar mer
fulldyrka jord, men 1,5 dekar mindre anna jorddekt fastmark og cirka 1 dekar mindre
lauvskog.
Forskjellene for de ulike løsningene på Tasta (lang-, kort kulvert eller skjæring) i alternativ 1
A, B og C gir med andre ord så små utslag at de ikke tillegges vekt og vil alle videre omtales
samlet som alternativ 1. Det samme gjelder for alternativene 3 A, B og C (tunnel
Høyehaugen). De omtales samlet som alternativ 3.
Tabell 6. Arealbeslag fordelt på markslag for hvert område som berøres av naturressureser (AR 50):

Område
1 Tasta
2 Høye
3 Finnestad
4 Rygg
5 Duså
6 Grødem
7 Holen
8 Harestad
9 Kjelvå
10 Harestadvika
Sum
Innenfor
langsiktig grense
landbruk

Omfang
Alternativ 1 A, B og C (dekar)
Alternativ 3 A, B og C (dekar)
Fulldyrka
74
8
1
55
16
14

Overflat
e-dyrka
7
2

Gjødsla
beite

1

7

1

2

Skog
1
1

15
59
1
243

11

9

10

Sum
82
11
1
65
18
17
2
17
59
1
273

136

8

8

6

158

2
2
2
2

Fulldyrka
37
13

Overflate
-dyrka

Gjødsla
beite

1

5

55
15
14

1

7

1

2

Skog
1
1

Sum
38
20

2
2

15
59
1
209

3

14

10

65
17
17
2
17
59
1
236

105

2

12

5

124

2
2

Områdemessig beslaglegger alternativene 1 A, B og C noe mer landbruksarealer enn
alternativene 3 A, B og C, anslagsvis 40 dekar eller snaue 20 %. Dyrka marka utgjør fra 210
til 250 da, noe som tilsvarer et stort gårdsbruk på disse kanter. Mesteparten av
landbruksjorden innenfor langsiktig grense for landbruk som omfattes av alternativ 1 og 3
ligger i Stavanger kommune, mellom Finnestad-krysset og Tasta.
1 Tasta
Det skiller litt i omfang for de to veialternativene på Tasta. Alternativ 1 vil omfatte beslag av
ca 74 dekar fulldyrka mark, ca 7 dekar overflatedyrka mark og 1 dekar skog. Dette omfanget
er fordelt på 43 eiendommer. I forhold til områdets størrelse vurderes alternativet å ha et
stort negativt omfang. Konsekvensen vurderes som stor negativ.
I alternativ 3 er omfanget ca 37 dekar fulldyrka mark og 1 dekar skog. Fordelt på 38
eiendommer. Omfanget vurderes som middels negativt. Konsekvensen vurderes som
middels til stor negativ.

Statens vegvesen

Asplan Viak AS

Deltema naturressurser

40

Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3

Omfang
Stort negativt
Middels negativt

Konsekvens
(- - -)
(- -/- - -)

2 Høye
Også for Høye er det noe ulikt omfang for de to alternativene. Alternativ 1 vil omfatte beslag
av ca 8 dekar fulldyrka mark, 2 dekar overflatedyrka mark og 1 dekar skog. Dette omfanget
er fordelt på 28 eiendommer. Konsekvensen vurderes som liten negativ.
Alternativ 3 medfører beslag av noe mer areal (ca 13 dekar fulldyrka mark, 1 dekar
overflatedyrka mark, 5 dekar gjødsla beite og 1 dekar skog). Fordelt på 24 eiendommer.
Omfanget vurderes som intet omfang for alternativ 1 og lite negativt for alternativ 3, og
konsekvensen som liten til middels negativ.
Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3
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3 Finnestad
Området grenser til planområdet men omfattes nesten ikke av det. Alternativ 1 beslaglegger
ca 1 dekar fulldyrka jord, mens alternativ 3 ikke berører området.
Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3

Omfang
Intet omfang
Intet omfang

Konsekvens
(0/-)
(0)

4 Rygg
Begge veialternativene beslaglegger like mye jord, hovedsakelig fulldyrka jord. Omfanget er
omtrent 65 dekar fordelt på 22 eiendommer. Konsekvensen vurderes son middels til stor
negativ.
Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3
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5 Duså grønnsaksårer
Området beslaglegger ca 18 dekar i alternativ 1 og 17 dekar i alternativ 3. Konsekvensen
vurderes som liten negativ.
Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3

Omfang
Lite negativt
Lite negativt

Konsekvens
(-)
(-)

6 Grødem
På Grødem beslaglegger alternativene like mye (ca 14 dekar fulldyrket jord, ca 1 dekar
overflatedyrka jord og 2 dekar gjødsla beite). Dette omfanget fordeler seg på 7 eiendommer.
Omfanget vurderes som lite negativt. Konsekvensen vurderes som middels negativ.
Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3
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7 Holen
Området grenser til planområdet men omfattes i liten grad av det. Alternativ 1 og 3
beslaglegger ca 2 dekar skog.
Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3

Omfang
Intet omfang
Intet omfang

Konsekvens
(0/-)
(0/-)

8 Harestad
I dette området beslaglegges det noe fulldyrka jord (ca 15 dekar) samt litt skog (ca 4 dekar).
Omfanget fordeler seg på 9 eiendommer. Middels negativ konsekvens.
Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3
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9 Kjelvå
Alternativene beslaglegger nær 60 dekar fulldyrka jord, fordelt på 15 eiendommer. Stor
negativ konsekvens.
Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3

Omfang
Middels negativt
Middels negativt

Konsekvens
(- - -)
(- - -)

10 Harestadvika
Området grenser til planområdet i nord, men omfattes i begrenset grad. Begge alternativene
beslaglegger ca 1 dekar fulldyrka mark. Ingen til liten konsekvens.
Omfang Alternativ 1:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Omfang Alternativ 3:
Stort
Middels Lite
Intet
Lite
Middels Stort
negativt negativt negativt Omfang positivt positivt positivt

Samlet gir dette følgende konsekvens:
Alternativ
Alternativ 1
Alternativ 3
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7 AVBØTENDE TILTAK.
Ved gjennomføring og tilbakeføring til nytt terreng bør planeringen vurderes i forhold til
driftsmuligheter for landbruk når det gjelder arrondering, bratthet og drenering.

8 SAMLET KONSEKVENSVURDERING
Områdene innenfor kjerneområdet for landbruk har stor verdi. Omfanget av tiltaket er
imidlertid begrenset slik at nedbyggingen av dyrka jord vil gi middels negativ konsekvens.
Noe gjødsla beite i kjerneområdet for landbruk gir stor til middels negativ konsekvens.
Skogsområdene er små og har liten verdi og gir følgelig liten eller ingen negativ konsekvens.
Anna jorddekt fastmark har stort negativt omfang i begge alternativene men liten verdi som
ressurs. Den negative konsekvensen er derfor liten for disse områdene.
Grovt vil ingen av de to alternative veitraseene gi store arronderingsmessige konsekvenser
for landbruksdriften. Noen bruk kan imidlertid bli mindre drivverdige som en følge av at
arealene blir mindre.
Potensielt dyrkbar jord som blir til overs innenfor kryssområdet på Finnestad anses som ikke
drivverdig og tapt jord.
Lenger sør, hovedsakelig i Stavanger kommune (Tasta og Høye), skiller alternativene 1 og 3
seg mer fra hverandre når det gjelder arealbeslag og driftsmessige forhold. Løsningen med
tunnel/kulvert mellom Finnestadkrysset og Tastatorget (alternativ 3) vil avskjære to områder
med fulldyrket jord på østsiden av eksisterende E39. Arrondering av de gjenværende
flekkene vil kunne gi fortsatt landbruksdrift. I alternativ 1 beslaglegges dette området i sin
helhet.
Konsekvensen vurderes som middels negativ for både alternativene 1 og alternativene 3.
Imidlertid synes alternativene 3 som litt mindre negativ. Grunnen til dette er at fulldyrka jord
både har mest verdi og størst omfang. Samlet rangeres alternativ 3 som bedre enn alternativ
1 fordi alternativ 1 beslaglegger mer fulldyrket- og overflatedyrket jord enn alternativ 3.
Forskjellene mellom alternativ A, B og C for både alternativ 1 og 3 er tilnærmet ubetydelige
for naturressursene. Det er følgelig vanskelig å skille disse fra hverandre. Skal de likevel
skilles peker alternativ 1C seg ut som det som omfatter mest arealer av verdi.
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Tabell: Vurderingene av konsekvensene for naturressursene

Naturressurser
A

Alternativ 1
B

C

A

Alternativ 3
B

C

---

---

---

- -/- - -

- -/- - -

- -/- - -

-

-

-

-/- -

-/- -

-/- -

0/-

0/-

0/-

0

0

0

- -/- - -

- -/- - -

- -/- - -

- -/- - -

- -/- - -

- -/- - -

-

-

-

-

-

-

--

--

--

--

--

--

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

--

--

--

--

--

--

---

---

---

---

---

---

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

0/-

Samlet
konsekvensvurdering

--

--

--

--

--

--

Rangering

3

3

4

1

1

2

1 Tasta

2 Høye

3 Finnestad

4 Rygg

5 Duså
grønnsaksåker
6 Grødem

7 Holen

8 Harestad

9 Kjelvå

10 Harestadvika
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