
 

 

1 

 

STAVANGER KOMMUNE 

Saksfremlegg 
 

 
REFERANSE JOURNALNR. DATO 

IMO-09/12427-68 68609/12 19.11.2012 

 

 

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:  

Kommunalstyret for byutvikling 163/10 24.06.2010 Dissens 

Funksjonshemmedes råd AU 47/10 24.08.2010 Behandlet 

Tasta bydelsutvalg 32/10 07.09.2010 Behandlet 

Kommunalstyret for byutvikling 319/10 16.12.2010 Dissens 

Kommunalstyret for byutvikling 129/12 26.04.2012 Dissens 

Tasta bydelsutvalg 19/12 12.06.2012 Enstemmig 

Kommunalstyret for byutvikling 290/12 15.11.2012 Saken utsatt 
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PLAN 127K KOMMUNEDELPLAN E39 SMIENE - HARESTAD  
 

Forslag til vedtak: 

 

Plan 127k kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad, alternativ 1A, lang kulvert Tasta skole, med 

plankart datert 01.12.2011 og bestemmelser og retningslinjer datert 01.12.2011, sist revidert 

05.10.2012 vedtas. 

  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15. 

 

I det videre planarbeidet skal det foretas vurdering av alternativ atkomst for boliger ved 

Nordalssvingene og til p-plassen for friområdet. Det skal også vurderes omlegging av 

Eskelandsveien ved planlegging av E39 og næringsområde Dusavik II. 
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PLAN 127K KOMMUNEDELPLAN E39 SMIENE - HARESTAD  
 

Oversiktskart - E39 Smiene-Harestad i et regionalt perspektiv 
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PLAN 127K KOMMUNEDELPLAN E39 SMIENE - HARESTAD  
 

1. Hva saken gjelder 
 

Statens vegvesen har i samarbeid med berørte kommuner utarbeidet plan 127k, kommunedelplan for 

E39 for strekningen Smiene–Harestad gjennom Stavanger og Randaberg. Kommunedelplanen har 

vært på høring og utlagt til offentlig ettersyn og legges nå fram for sluttbehandling. 

 

Saken ble lagt fram for sluttbehandling i kommunalstyret for byutvikling i møte 15.11.2012, sak 

290/12. Følgende vedtak ble fattet  

 
Behandling:  

Kristen Høyer Mathiassen (H) fremmet fellesforslag på vegne av H, Frp, V og Uavh.:  

«Saken utsettes.»  

 

Votering:  

Fellesforslag – 10 stemmer (H, Frp, V, Uavh.)  

Saken behandles – 1 stemme (Ap)  

 

Kommunalstyret for byutviklings flertallsvedtak:  

Saken utsettes. 

 

Administrasjonen sendte den 16.11.2012 et brev til Statens vegvesen om valg av alternativ i 

kommunedelplanen.  Statens vegvesen har besvart brevet den 19.11.2012. Det er gitt en nærmere 

redegjørelse for dette i kapittel 14 i saken. 

 

Kommunedelplanen skal utrede og ta stilling til hvilken alternativ vegløsning som skal etableres på 

strekningen. Vedtatt løsning skal så legges til grunn i reguleringsplanlegging og bygging.  

Planarbeidet skal tilrettelegge for utvidelse av E39 fra to til fire felt og etablering av planskilte kryss 

på strekningen.  

 

Det er utarbeidet planbeskrivelse og konsekvensutredning for kommunedelplanen. I tillegg er det 

utarbeidet egne delrapporter for de enkelte utredningstema. Sammendrag fra delrapportene er tatt inn 

i hovedrapporten som følger saken som eget vedlegg. Alle plandokumentene er også tilgjengelig på 

internettadressen www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39smieneharestad. 

 

2. Bakgrunn for saken 
 

E39 gjennom Stavanger er en del av kyststamvegen som knytter Vestlandet sammen. Vegen er også 

en av de viktigste vegene fra Vestlandet og ut i Europa. E39 har en viktig funksjon for 

gjennomgangstrafikken, men på den aktuelle strekningen mellom Randaberg og Stavanger har den 

viktig funksjon som regional og lokal forbindelsesåre. 

 

Dagens veg har dårlig standard med ujevn kurvatur, flere uoversiktlige kryss og avkjørsler. 

Strekningen har tidvis fremkommelighetsproblemer og er ulykkes utsatt. Den har et mangelfullt 

tilbud for gående og syklende. Hovedmålet med prosjektet er å sikre en god og trafikksikker 

kyststamveg med enhetlig standard, som også sikrer lokaltrafikken god fremkommelighet. Prosjektet 

skal løse transportbehovet for alle trafikantgrupper. 

 

I Nasjonal transportplan (NTP) er det vektlagt sammenhengende utbygging av stamvegene med 

hovedmålsetting å bedre trafikksikkerheten, oppnå bedre fremkommelighet og en forutsigbar 

vegstandard, spesielt for næringstrafikken. Det skal etableres et trafikksikkert vegsystem der en løser 

http://www.vegvesen.no/vegprosjekter/e39smieneharestad
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vegen sin funksjon både som stamveg og lokal hovedveg. Strekningen er foreslått prioritert i forslag 

til Nasjonal Transportplan 2014-2023 i perioden 2018-2023, forutsatt at rammen økes med 20 % og 

prosjektet blir prioritert med bompengefinansiering gjennom Jæren pakke 2. Det er foreslått 550 

mill. kr i statlig og 550 mill. kr i lokal bompengefinansiering. 

 

 

3. Gjeldende planer 
 

Det foreligger vedtatt kommunedelplan 117k på strekningen E39 Smiene-Dusavik-Harestad fra 2001. 

Denne viser tofelts veg i eksisterende trasé for vegen, med reservert plass til en fremtidig utvidelse 

for smal firefeltsløsning mellom Eskelandsveien og Finnestadgeilen. Planforslaget viser rundkjøring 

ved Tastatorget og ved Finnestadgeilen. Disse løsningene er ikke i samsvar med dagens krav i 

vegnormalene.   

 

Et forslag til reguleringsplan for strekningen Eskelandsveien–Harestad ble utarbeidet av Statens 

vegvesen i 2005, men denne har ikke vært til politisk behandling. 

 

Følgende lover og planer gir føringer for kommunedelplanen: 

 

Nasjonale 

 Plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter 

 Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging, universell utforming og 

for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 

 Nasjonal transportplan 

 Stamvegutredningen 

 
Regionale 

 Transportplan for Vestlandet 2007-2019 

 Fylkesdelplan for Rogaland 2006-2009 

 Fylkesdelplan for samferdsel i Rogaland 2008 - 2019 

 Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren 2000 (under revisjon) 

 Kommunedelplan for E39 Rogfast  

 Rv 509 Regional plan for Transportkorridor vest 

 Rv. 13 Ryfylkes fastlandsforbindelse (Ryfast), E39/rv13 Stavanger - Solbakk 

 

Lokale 

 Kommuneplan for Stavanger 2010-2025  

 Reguleringsplan for E39 Eiganes nord (planvedtak juni 2010) 

 

Plan 2236 reguleringsplan for E39 Eiganes nord omfatter ny E39 mellom Eiganestunnelens nordre 

tunnelmunning og fram til og med sammenkobling av nordgående ramper fra krysset med 

Randabergveien til dagens E39.  I reguleringsbestemmelsene til plan 2236 er det stilt følgende krav 

om kulvert ved Tasta skole:  

 

”Kulvert på E39 strekningen Smiene - Eskelandsveien skal etableres samtidig med gjennomføringen 

av strekningen Smiene – Eskelandsveien.”  

 

I tillegg har bystyret fattet følgende vedtak om kulvert ved Tasta skole 08.12.2008: 

 

”På strekningen Smiene – Eskelandsveien, vist som foreløpig mulig regulering i reguleringsplanen, 

skal det innarbeides kulvertløsning iht. bystyrets flertallsvedtak av 12.11.07 pkt. 2. Kulvertløsning 

skal trekkes så nært krysset på Smiene som sikkerhetsmessig mulig og skal gå nordover forbi Tasta 

skole. Dette innebærer at dagsonen mellom tunnelåpning til krysset ved Smiene og dagsonen mellom 

krysset ved Smiene til kulvertløsning skal være omtrent like korte.” 
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Figuren under viser illustrasjon av plan 2236. 

 

 
 
Planene for utbygging av strekningen Smiene – Harestad utgjør en viktig parsell for at 

E39 sørfra gjennom Stavanger får en god forbindelse nordover til Rogfast. E39 vil få en 

helhetlig og høyverdig standard regionalt. Planen vil dekke både overordnede og 

planspesifikke målsettinger som fremgår av planprogrammet. 

 

4. Varsel om planoppstart – Høring av planprogram 
 

Oppstart av planarbeid for kommunedelplan E39 Smiene - Harestad ble kunngjort 

03.07.2010. Forslag til planprogram ble samtidig sendt på høring og lagt ut til offentlig 

ettersyn med høringsfrist 17.09.2010. Det ble også avholdt informasjonsmøte om 

planprogrammet 26.08.2010 på Tasta bydelshus. Figuren under viser dagens E39 og 

grense for planområde ved varsel om oppstart.   
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Innen fristen kom det 20 merknader, 8 fra offentlige instanser og 12 fra private og andre 

berørte. Tabellen under viser en oversikt over merknadene. 

 

 

Merknad Avsender Innspill 

1 Statens vegvesen, region vest Ingen merknader. 

2 Avinor Ingen merknader. 

3 Stavanger kommune, byplan Støy i friområder, samordning med 

Dusavik næringsområde, viltkryssinger. 

4 Ivar IKS Hovedavløpstunnel i planområdet 

5 Fylkesmannen i Rogaland Støy og jordvern, samordning med 

Transportkorridor vest, kulvert ved Tasta 

skole. 

6 Rogaland fylkeskommune Samordning av med Transportkorriodor 

vest, konsekvenser for landbruk, gode 

kollektiv og gs løsninger. 

7 Rogaland fylkeskommune, 

kulturseksjonen 

Kulturminner i planområdet. 

8 Stavanger kommune, park og vei Konsekvenser fra viltområder, 

krysningspunkter, gang- og sykkeltrafikk, 

kollektivtrafikk. 

Merknader fra private 

1 Jan Eskeland, Stavanger Ny E39 inntil Tastamyrveien og utenom 

landbrukseiendommer. 

2 Ivar Salamonsen, Randaberg Støy av boligområde Nedre Grødem. 

3 Terje Sørbø, Stavanger Lengde på kulvert ved Tasta skole, 

plassering av skjermer.  

4 Projure Advokatfirma pva. Anny og Leif 

Malmin, Stavanger 

Vanskelig å kommentere tiltaket i denne 

fasen. 

5 Inger Lill og Arvid Bø, Randaberg Senking av E39. 

6 Senterpartiet i Stavanger Støtter forslaget om å legge ny E39 inntil 

Tastamyveien. 

7 Per Høie, Stavanger Anbefaler alternativ 3, håper på rask, 

planavklaring. 

8 Tunnelgruppa på Tasta - Lengden på kulvert ved Tasta skole 

- Tap av friområde, arealregnskap 

- For snever planavgrensing i sør 

- Støy i bolig- og friområde 

- Nærmiljø Tasta skole 

 

9 Jordvernforeningen i Rogaland Jordvern, sikre trafikkprognoser, Ny E39 

nær Tastamyrveien utenom 

jordbrukseiendommer, minst mulig 

arealinngrep, jordskifte. 

11 Johan Vistnes m.fl., Stavanger Anbefaler alternativ 3, håper på rask, 

planavklaring 

12 Harald Hartvigsen, Stavanger Ønsker utvidelse av planområdet mot 

Smiene, ønsker støysonekart kart over 

svevestøv til Smiene krysset. 

13 Odd Bø, Randaberg kommune Kulvert forbi Rygg i Randaberg. 

 

Kommentar til innkomne merknader 

Planprogrammet skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke tema som 

skal utredes. 
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 Alternativ 2 og justert alternativ 2 slik grunneiere ved Tastatorget foreslår, ansees å 

være uaktuelle pga. fylling og grunnforhold. 

 Planarbeidet vil bli koordinert med planarbeidet med Transportkorridor vest. 

 Landbruksinteresser vil i størst mulig grad bli ivaretatt i planarbeidet. 

 Kulvert ved Tasta skole som strekker seg så langt som mulig mot sør iht. vegnormaler 

vil bli utredet. 

 Støy ved boliger og friområder vil bli utredet. 

 Forholdene for lokal og regional kollektivtrafikk vil bli utredet. 

 Forholdene for gang- og sykkeltraseer i korridoren vil bli utredet. 

 

 

5. Fastsetting av planprogrammet 

 
Etter høring ble planprogrammet revidert på følgende utredningstema : naturressurser, 

støyutredning og kulvert ved Tasta skole, tiltak for gang og sykkeltrafikk, tiltak for 

kollektivtrafikk. 

 

Planprogrammet ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling 16.12.2010. Det ble 

fastsatt med følgende flertallsvedtak: 

 

Stavanger kommune fastsetter at vedlagt planprogram datert Statens vegvesen 02.11.2010 skal 

legges til grunn for utarbeidelse av plan 127k kommunedelplan og konsekvensutredning for E39 

Smiene-Harestad med følgende tillegg: 

 

Viser til Bystyrets vedtak av 8.12.08 vedr. kulvert ved Tasta skole. 

 

”På strekningen Smiene – Eskelandsveien vist som foreløpig mulig regulering i 

reguleringsplanen skal det innarbeides kulvertløsning iht. bystyrets flertallsvedtak av 12.11.07 

pkt. 2. Kulvertløsning skal trekkes så nært krysset på Smiene som sikkerhetsmessig mulig og skal 

gå nordover forbi Tasta skole. Dette innebærer at dagsonen mellom tunnelåpning til krysset ved 

Smiene og dagsonen mellom krysset ved Smiene til kulvertløsning skal være omtrent like korte.” 

 

I hht dette vedtaket siste setning er dagsonen mellom krysset ved Smiene til kulvertløsning for 

stor. Startpunktet på kulvert må trekkes lengre mot krysset ved Smiene. Dette må følges opp i det 

videre planarbeidet. 

 

 

1. Det presiseres at virkninger for barn og unge skal konsekvensutredes under tema nærmiljø 

og friluftsliv. 

 

2. Det må utarbeides klimagassregnskap, som belyser virkning målt i forhold til 0-alternativet. 

 

3. Forholdet til Transportkorridor Vest må utredes særskilt, da viktig målpunkt for nyttetrafikk 

på Kyststamvegen E39 er sentralhavnen i Risavika. 

  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-9 og forskrift om 

konsekvensutredning av 01.07.2009, § 7.  

 

Vedtaket ble sendt til Statens vegvesen for 24.01.2011. Det ble bl.a. fastsatt at alternativ 2 ikke 

skulle utredes videre. Grunnundersøkelser viste at området består av store mengder søppel og 



 

 

8 

fyllmasser. Alternativ 2 vil komme i konflikt med forurensede masser og vanskelige grunnforhold 

ved Eskelandsveien.  

 

6. Beskrivelse av planområdet 
 

Planområdet strekker seg fra Smiene i Stavanger kommune til Harestad i Randaberg. Planområdet 

omfatter alle traséalternativene som inngår i vedtatt planprogram. Deler av planområdet er gammelt 

kulturlandskap med flere kjente automatisk fredete kulturminner og stort potensial for å finne nye 

fornminner i planområdet. Store deler av områdene er utnyttet i landbrukssammenheng med 

sammenhengende områder fulldyrka jord og innmarksbeite. Deler av landbruksområdene ligger 

innenfor grensen for langsiktig grense for landbruk i fylkesdelplan for langsiktig byutvikling. 

 

Ved Tasta skole er det tett bybebyggelse, mens det lengre nordover går over til mer spredte boligfelt 

og bebyggelse. Trafikken skaper ulemper for miljøet i form av støy og annen forurensing, og 

barrierevirking for nærmiljøet med boligområder, skoler, idrettsanlegg og andre anlegg der folk 

samles. 

 

 

 

Dagens E39 mellom Smiene og Harestad er en tofelts veg med varierende standard. Med 

over 20 000 i ÅDT, har strekningen mellom Smiene og Eskelandsveien allerede 

overskredet teoretisk kapasitet for en tofelts vei. Ved Eskelandsveien tar ca. 6000 ÅDT av 

i retning bydelen Vardeneset og Dusavik industriområde. Videre nordover til kryss med 

Randabergveien har E39 en ÅDT på 16-18 000. Også dette er på grensen av hva som er 

forsvarlig for en to-felts vei, særlig siden det på denne strekningen er en rekke direkte 

avkjørsler og uregulerte kryss. Kvernevikveien knytter seg til E39 ved Tastatorget.  
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Figuren viser dagens trafikktall. 

 

Kvernevikveien danner en viktig forbindelse mot 

Kvernevik – Tananger og Risavika og videre mot Sola 

sentrum. Veistandarden på Kvernevikveien er 

imidlertid dårlig, med tett randbebyggelse på deler av 

strekningen og krysset ved Tastatorget er vanskelig. 

Det er derfor lite ønskelig å utbedre denne til fullgod 

standard, og forbindelsen vil derfor bli erstattet av 

Transportkorridor Vest som bl.a. innebærer en ny 

vegforbindelse over Goa som knytter seg til E39 i 

Finnestadkrysset. 

 

Hovedforbindelsen til Randaberg sentrum tar av fra 

E39 i kryss med Randabergveien. Randabergveien har 

en ÅDT på ca. 8 000 ved krysset. Videre nordover har 

E39 en ÅDT på 10-12 000 frem til Harestad, hvor en 

mindre trafikkandel tar av mot Mekjarvik 

industriområde og fergeleie (Kvitsøy og 

Skudeneshavn), mens trafikken fortsetter gjennom 

Rennfasttunnelen. Kryssene med Ryggvegen og 

Torvmyrvegen/Grødemvegen er i dag uregulerte og 

representerer en ulykkesrisiko, selv om 

trafikkmengden på disse sideveiene i dag er små. 

Kryss med Torvmyrvegen er vedtatt bygget om som rekkefølgetiltak i forbindelse med bygging av ny 

fotballhall. 

 

Det er 3 lokale bussruter og Kystbussssen som bruker E39 som busstrasé. Rute 8 går mellom 

Stavanger og Randaberg og krysser E39 på Harestad. Rute 10 går mellom Stavanger og Rennesøy og 

kjører delvis på E39. Rute 28 går mellom Stavanger og Mekjarvik og kjører E39 mellom 

Eskelandsveien og Tastatorget.    

 

Et attraktivt sykkelvegnett og kollektivtilbud kan dempe trafikkveksten i biltrafikken. Viktige 

utfordringer blir å skape funksjonelle og attraktive holdeplasser langs stamvegen som gir reisende 

god overgang til den lokale kollektivtrafikken i området.  

 

Selv om kommunedelplanen først og fremst er blitt utarbeidet for å kunne ta stilling til løsning for 

hovedvegen, E39, er det viktig å vurdere og foreslå hvordan system for lokalvegtrafikk, gang- og 

sykkeltrafikk, kollektivtrafikk m.v. kan utformes. Ettersom denne delen av E39 har både en lokal- og 

fjernvegfunksjon.   

 

7. Hovedpunkter i KU i forhold til forslaget 
 

I forbindelse med utarbeiding av planprogrammet har man i en søkefase lagt vekt på å finne flere 

mulige traseer for E39 på strekningen. Det ble blant annet arrangert en lokal idédugnad med 

deltakelse fra Stavanger kommune, Randaberg kommune, Fylkesmannen i Rogaland, Rogaland 

fylkeskommune og Statens vegvesen. Deltakerne representerte ulike fagfelt for å få flest mulig 

innspill og synspunkter på løsninger, traseer og tiltak.  

Etter en gjennomgang av alternativene som fremkom ble det foretatt en forenklet silingsprosess, hvor 

en sto igjen med følgende alternativer: 

 

Alternativ 0 – Referansealternativ, utvikling av dagens veg 
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Alternativ 1 – Ny E39 på østsiden av eksisterende veg 

Alternativ 2 – Ny E39 i tunnel under Tasta skole 

Alternativ 3 – Ny E39 i tunnel gjennom Høye 

 

I alternativ 2 var vegen tenkt lagt i tunnel under Tasta skole og på fylling over landbruksjordene frem 

til boligområdene ved Høyesvingen og videre nordover langs eksisterende veg. Resultatene fra 

grunnboringene (gjennomført februar 2010) viste at grunnforholdene på den sørlige delen av dette 

alternativet er av en slik karakter at planlagt fjelltunnel og kryssing av gammel bossfylling blir svært 

kostbart, teknisk komplisert og konfliktfullt å gjennomføre. Dette alternativet ble forkastet i samband 

med fastsetting av planprogrammet. 

 

Det er blitt vurdert to hovedalternativ for E39 med ulike løsninger ved Tasta skole. 

 

Alernativ 1 

Alternativet går nordover forbi Tasta 

skole, og svinger videre nordøstover 

mot Høye hvor vegtraseen 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. 

 

Alternativ 3 

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. 

 

Ved Tasta skole er det blitt utredet 3 ulike løsninger: 

 

A) Lang kulvert, 470 m 

B) Kort kulvert, 350 m 

C) E39 uten kulvert   

 

Totalt er det blitt vurdert 6 ulike løsninger kalt 1A, 1B, 1C, 3A, 3B og 3C. 
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Forskjellen mellom hovedalternativ 1 og 3 er tunnel gjennom Høyehaugen, mens underalternativ har 

ulike løsninger ved Tasta skole. 

 

Statens vegvesens håndbok 140 konsekvensanalyser er lagt til grunn for konsekvensutredningen. Det 

er utarbeidet egne fagrapporter for de forskjellige utredningstemaene. Konsekvensutredningen 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. 

Følgende temaer er blitt utredet: landskapsbilde, naturmiljø, kulturminner og kulturmiljø, 

naturressurser, nærmiljø og friluftsliv, prissatte konsekvenser, lokal- og regionalutvikling, 

sårbarhetsanalyse og klimautslipp.  

 

I det følgende gis en kort oppsummering av de ulike temaene som er blitt utredet.   

 

Landskapsbilde 

Alternativ 1 kommer i konflikt med kulturlandskapet øst for Tastatorget. Alternativet ligger her i 

skjæring, men splitter kulturlandskapet mellom eksisterende veg og Eskelandsveien. Linjeføringen 

vil gi store fyllinger som vil forsterke barriervirkningen. Alternativ 1 uten kulvert ved Tasta skole 

vurderes som det alternativet med størst negativ konsekvens for landskapsbildet. Det skyldes spesielt 

de store negative konsekvensene tiltaket medfører på strekningen nord for Tasta skole hvor det brede 

vegbåndet i dagsone av motorveg og adkomstvei pluss skjæringer og fyllinger sprenger skalaen i 

landskapet. I delområdet med dyrket mark på Tasta, har tiltaket svært stor negativ konsekvens fordi i 

det småkuperte landskapet vil veg- og kryssanlegg medføre vesentlige terrenginngrep som vil 

dominere den markante åsryggen og opplevelsen av landskapet. 

 

Alternativ 3 er forholdsvis godt tilpasset til terrenget og har liten til middels negativ konsekvens. 

Lang kulvert forbi Tasta skole og tunnel under Høyehaugen skaper mindre barrierevirkning og 

følgelig minst restareal. 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Samlet sett er det knyttet store kulturminneverdier til de gode dyrkings- og beiteområdene i 

området. Dette er kulturminner og kulturmiljø med både lokal, regional og nasjonal verdi. Den store 

forekomsten av bosetningsspor fra forhistorisk tid viser kvalitetene området har hatt som 

bosetningsområde også i forhistorisk tid. 

 

Begge alternativene fører til direkte konflikt med automatisk fredete bosetningsspor innenfor 

kulturmiljø ved Tastatorget. Både alternativ 1 og 3 vil også medføre direkte konflikt med en lokalitet 

der vernestatus er uavklart innenfor kulturmiljø ved Austre Goa/Rygg. I tillegg er det konflikt 

med eldre bygningsmasse i flere gårdstun; Tastatorget, Høye og Grødem.  

 

Selv om alternativ 1 griper inn i flere av kulturmiljøene på linje med alternativ 3, blir dette trukket 

frem som det beste alternativet ettersom det har mindre innvirkning på Nedre Tasta. Dette 
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kulturmiljøet er vurdert til å ha høyest verdi av kulturmiljøene i planområdet. Alternativ 3 er rangert 

som det dårligste alternativet, da dette i større grad enn alternativ 1 bryter opp helheten i 

kulturlandskapet, særlig i området fra kulturmiljø ved Nedre Tasta og frem til Høye. 

 

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 for annet vilt som rev, pinnsvin, 

ekorn mm. 

 

Det er vassdrag ved Eskelandsskogen. Denne er alt påvirket og det er anlagt et biologisk rensesystem 

her som skal sikre at avrenningsvann ikke skal forurense Stokkavatnet. Det er forventet at 

belastningen på renseanlegget vil øke med ny trasé 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. 

 

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. 

 

Nærmiljø og friluftsliv 

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

kulvert er best, og daglinjeløsningen er dårligst. Det viktigste elementet som skiller alternativ 1 

fra alternativ 3 er tunnelen gjennom Høyehaugen. De har ulik konsekvens på delområdene, men lik 

samlet konsekvens. Lang kulvert reduserer barrierevirkning mellom boligområdet og friluftsområdet.  

 

Alternativ uten kulvert ved Tasta skole merker seg spesielt negativt i forhold til øvrige alternativ. 

Støy, forurensing, barriereeffekt og tilgjengelighet til friområdet er viktige faktorer. 

 

Det er utført støyberegninger for prosjektet med egen temarapport. Beregningene viser 

kulvertløsningene generelt gir noe effekt med hensyn til støyutsatte bygninger liggende nærmest 

veien i området ved Tasta skole. Lengden på kulvertene gir mindre endringer i støynivåer for 

nærliggende støyømfintlige bygninger. Grunnen til dette er at veiene på hver sin side av kulvertene 

summert gir såpass med støy til nærliggende bygninger, at selve kulverten vil gi liten støydempende 

virkning. 

 

Samfunnsøkonomisk analyse – prissatte konsekvenser 

For trafikantene vil ny E39 gi gevinster og vil være lønnsom. Nytten er knyttet til reisetidsgevinstene 

og spart kjørelengde. Også reduksjonen i ulykker gir gevinster. Investeringskostnadene og de økte 

driftskostnadene er lavere enn nyttegevinstene. Nettoresultatet, dvs. summen av gevinster (nytte) 

fratrukket kostnader, blir derfor positiv med de forutsetninger som er lagt til grunn for alternativ 1. 

For alternativene 3 balanserer omtrent resultatene med minimal negativt utslag.  

 

Investeringskostnaden for alternativ 1 er kalkulert 735-845 mill. kr (avhengig av underalternativ), 

mens alternative 3 kalkulert til 1 041 – 1 116 mill. kr (avhengig av underalternativ). 

 

Lokale og regionale konsekvenser 
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En sammenhengende utbygging av E39 med økt standard og større kapasitet vil være av stor 

betydning for gods- og næringstrafikk mellom sentrale logistikk-knutepunkt og næringsområder på 

Vestlandet. Utbygging av E39 på denne strekningen med ny kryssløsning på Finnestad, vil således ha 

stor betydning for en effektiv tilknytning av Transportkorridor vest til E39 som nasjonal stamveg, og 

en særlig viktig transportåre for gods- og næringstrafikken. 

 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

ROS-vurderingen avdekket ingen spesielle risikofaktorer eller «røde» områder, med unntak av 

kulturminner. Veien vil berøre både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminner. 

Problemstillingene knyttet til disse er dokumentert i konsekvensutredningen om kulturminner og 

behandles i henhold til eget lovverk. I forhold til risiko og sårbarhet er det lite som skiller 

alternativene. 

 

Klima 

Det er gjennomført beregninger av utslipp av klimagasser, omregnet til CO2-ekvivalenter. 

Beregningene viser at utbyggingen av vegstrekningen vil gi reduserte utslipp, hovedsakelig 

begrunnet ut fra mindre køkjøring og stopp-og-akselerering. Denne type beregninger er på et 

overordnet nivå og fanger ikke opp endringer som ligger i de forskjellige alternativene. Temaet er 

derfor ikke tatt med videre i sammenligningen mellom alternativ. 

 

Sammenligning av alternativene 

 

I tabellen under er det vist en sammenligning av alternativene. Den basert på: 

 

- de ikke prissatte konsekvenser 

- lokal og regional utvikling 

- risiko og sårbarhetsanalyse 

- samfunnsøkonomisk analyse 

 

Konsekvensoversikten viser situasjonen samlet for hele strekningen. Dette betyr at større utslag på 

delstrekninger jevnes ut. Innenfor delstrekninger er forskjellen mellom alternativene vesentlig større. 

Dette gir seg spesielt utslag på strekningen forbi Tasta skole. 
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Basert på de ikke prissatte konsekvensene er alternativ 3A det beste, litt bedre enn 3B som er litt 

bedre enn 1A og 1B. Alternativene 3C og 1C innebærer vesentlig større negativ konsekvens ved 

Tasta skole, og er derfor rangert til slutt. alternativ 1A, B og C samfunnsøkonomisk lønnsomme når 

de prissatte konsekvensene alene legges til grunn. Samlet sett er alternativ 1B rangert som det beste. 

 

Med utgangspunkt i plan- og utredningsarbeid anbefalte Statens vegvesen ved 1. gangs behandling at 

alternativ 1B, veg i dagen med kort kulvert med lengde på ca. 350 m ved Tasta skole legges til grunn 

for videre regulering og bygging.  

 

 

8. Beskrivelse av planforslaget og virkninger 
 

Ved planlegging og utbygging av vegnettet skal arealbruk og vegfunksjoner vurderes i et 20 års 

perspektiv etter vegåpning. I dette planarbeidet er prognoseåret satt til 2040. Vegsystemet er 

dimensjonert for prognosesituasjon 2040.  

 

 

Sted Dagens trafikkbelastning 

(kjt./døgn) 

Trafikkbelastning 2040 

(kjt./døgn) 

E39 sør for Eskelandsveien 23 000 45 000 

E39 sør for Finnestadgeilen 16 500 34 000 

E39 nord for Finnestadgeilen 11 600 23 000 

Eskelandsveien 6 000 9 000 

Kvernevikveien 2 700 3 000 

 

Som det fremgår av tabellen over vil trafikkbelastningen på E39 bli fordoblet frem til 2040. 

Trafikkberegningene er basert på transportmodellen kalt TASS5. Usikkerheten ved disse 

trafikktallene antas derfor å være i samme størrelsesorden; +/- 25 %. For sideveiene er usikkerheten 

noe større, antas 30-40 %. 

 

E39 er planlagt som 4-feltsveg med toplanskryss. 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 med en totalvegbredde på 20 m. 

 

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. Den totale bredden blir 23 meter. 

 

Et typisk normalsnitt med ny og gammel veg på strekningen mellom Tasta og Finnestad er vist på 

figuren under. 
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Nødvendige tilførselsveger til E39 og annet tilgrensende sekundærvegnett skal bygges som 2-

feltveger etter vegstandard S1 med ÅDT mellom 10-12.000 og fartsgrense 60 km/t. Vegene skal 

utformes med vegbredde 8,5 meter det vil si kjørefeltbredde på 3,25 meter og skulder på 1 meter. 

Kryss på E39 skal bygges som planskilte kryss. Innenfor planområdet er det planlagt 3 kryss.  

På strekningen Smiene-Harestad er det landbruksarealer av høy kvalitet og bebyggelse tett inntil 

E39. Utfordringen i dette området er å utforme ny E39 og å finne krysstyper som sikrer ønskede 

funksjoner, som ikke beslaglegger unødig mye landbruksarealer, bolig- og næringseiendommer, og 

som sikrer muligheten for en gjennomgående lokalveg med tilhørende g/s-veg.  

 

Kryss på Tastatorget 

Krysset på Tasta skal dekke følgende 2 hovedfunksjoner: 

 

 Knytte Eskelandsveien til E39 

 Knytte Kvernevikveien til E39 

 

Trafikkstrømmene fra Eskelandsveien og Kverneviksvegen, som skal i retning nordover på E39 fra 

krysset på Tasta, vil være begrenset ettersom Transportkorridor vest skal kobles til E39 ved 

Finnestadgeilen. Krysset ved Tastatorget har derfor kun ramper mot sør. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryss på Finnestad 

Krysset på Finnestad ligger på samme sted som dagens kryss ved Finnestadgeilen. Ny forbindelse til 

Randabergveien og Transportkorridor vest føres inn i dette krysset. Krysset får rette ramper i alle 

retninger med en rundkjøring på hver side og forbindelse mellom disse over E39. Gang- og 

sykkelveier føres planskilt gjennom krysset. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplanskryss Tastatoget 

Tasta 

skole 

Ny E39 
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Toplanskryss Harestad 

Tunnelportal 

Rogfast 

Torvmyrveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kryss på Harestad (Randaberg kommune) 

Dagens kryss med Torvmyrveien vil bli lagt helt om, men likevel slik at Torvmyrveien vil ha samme 

trasé som i dag. E39 ligger her lavt i terrenget for å senke seg ned mot tunnelpåhugget for Rogfast.  

Rette ramper fra E39 i alle retninger går opp til rundkjøringer på hver side, med en tverrforbindelse 

over E39. Mot vest knytter denne seg videre ned på Torvmyrveien.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toplanskryss på Finnestad 

Fengsel 

Finnestadgeilen 
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Dagens kryss mellom Harestadveien, Mekjarvikveien og dagens E39 mot Rennfasttunnelen 

opprettholdes og knyttes inn i det nye krysset via den østre rundkjøringen. Harestadveien vil krysse 

over E39 uten rampetilknytninger.  Gang- og sykkelveier føres planskilt gjennom krysset.  

 

Gang- og sykkelløsninger på strekningen skal bygges som et atskilt 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 etableres sykkelveg med fortau, 3 meter sykkelveg, 1 meter 

fortau pluss skuldre på 0,25 m på østsiden av E39.  Denne sykkelvegen antas i stor grad å fange opp 

sykkeltrafikken i omkringliggende områder. Mulighet for å sykle Grødemveien forsvinner heller ikke 

som en følge av ny E39, så sykkeltilbudet totalt sett antas å øke med ny sykkelveg med fortau 

parallelt med E39. 

 

Dagens lokale bussruter benytter i stor grad lokalvegnettet tilknyttet bolig- og næringsområdene i 

Randaberg og nordlige deler av Stavanger. I utgangspunktet er det ikke forutsatt at bussrutene skal 

flyttes til ny E39, men krysse denne som i dag (Harestadkrysset). Regionale, Rennesøy/Finnøy og 

Haugesund) og interregionale (Sunnhordland, Bergen) bussruter benytter i dag og vil fortsatte 

benytte E39. Denne delen av kollektivtrafikken vil nyte godt av standardhevingen på E39 som dette 

tiltaket innebærer, og vil også dra fordeler av at denne strekningen ikke blir en flaskehals som 

genererer kødannelse og dermed forsinkelser for kollektivtransporten.  

 

Imidlertid legges det opp til at ny E39 skal utvikles med fleksibilitet for kollektivtransporten. 

Ekspressbusser, regionale busser og eventuelle lokalruter får holdeplasser på rampene for kryssene. 

Lengden på rampene er tilpasset holdeplassene. Tiltaket innebærer etablering av en kollektivterminal 

for overgang mellom regional og lokal kollektivtrafikk ved Harestadkrysset. Kollektivterminalen blir 

dermed et bindeledd mellom lokal- og regional trafikk.  

 

For en kort strekning som Smiene-Harestad (4,5 km) vil ikke reisetiden bli vesentlig forkortet, 

kanskje omtrent 1-2 minutt. Men sett sammen med Eiganestunnelen og Rogfast gir utbyggingen en 

vesentlig forbedring i trafikkavviklingen. Kortere reisetid vil kunne ha en effekt på det geografiske 

bolig- og arbeidsmarkedet. Opplandet for pendling til Forus vil i større grad kunne omfatte hele 

Nord-Jæren samt Nord-Rogaland og de landfaste øyene. Motsatt, hvis ikke E39 Smiene-Harestad 

bygges ut med tilsvarende kapasitet som resten av E39, vil strekning få opphopning av kø og 

reisetiden forverres. 

 

Utviklingen av E39 til europavegstandard med fire felt medfører at LNF-områder og areal for 

bebyggelse og næring omdisponeres til vegformål. Alt. 1 vil beslaglegge 4 dekar bolig areal, 27 

dekar næringsareal, 15 dekar friområde og 133 dekar landbruksareal. Alternativ 3 beslaglegger 

mindre landbruksareal pga. tunnel gjennom høye. Noe tapt friareal kan kompenseres med kulvert ved 

Tasta skole. 

 

9. Kulvert ved Tasta skole 
 

Kulvert ved Tasta skole har vært viktig tema i tidligere planprosesser for E39 på Tasta. Det har vært 

en forutsetning fra Stavanger kommune at E39 skal planlegges med kulvert/tunnel ved Tasta skole og 

endelig lengde på kulvert vil bli avklart i denne kommuneplanen.  Hensikten med kulverten er å 

redusere støy- og luftforurensing, redusere stamveiens barriereeffekt, skape sammenhengende 

grøntdrag og kompensere for tapt friluftsareal.  

 

Det er blitt uredet 3 løsninger for E39 ved Tasta skole. For det anbefalte alternative (alt. 1) er disse: 

daglinje, lang kulvert på 470 m og kort kulvert på 350 meter. Lengden på lang kulvert er den 

maksimale lengden en kan ha uten å komme strid med vegnormaler. Forskjellen på lengden mellom 

kort og langkulvert er på 120 m. Kostnadsforskjellen mellom alternativene med kort og lang kulvert 

er 35 mill. kr. Lang kulvert gir enda bedre støyforhold ved både Tasta skole og ved de nærmeste 
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boligene enn kort kulvert. Statens vegvesen anbefalte kort kulvert tidligere, men aksepterer nå lang 

kulvert.  

 

For å ivareta kjøratkomst til p-plassen for friområdet og boligene i Nordalssvingene er det vist en 

atkomstvei på kulverten som vil redusere kvaliteten på arealet. I det videre planarbeidet må 

kommunen jobbe videre med å finne alternative løsninger for å unngå kjøreveger på kulverten. 

 

10. Støy 
 

Hensikten med å vurdere støysituasjonen på kommunedelplannivå, er å få en generell oversikt over 

støysituasjonen, samt å vurdere de ulike alternativene opp mot hverandre. I reguleringsplanen blir 

aktuelle skjermingstiltak beregnet og vurdert i detalj. Boliger og andre støyømfintlige områder som 

fortsatt blir liggende i gul eller rød støysone vil vurderes for lokale tiltak i byggeplanfasen.  

 

Det er utført støyberegning for de ulike alternativene i 4 m og 1,7 m over terreng.  

Av beregningene fremgår det at kulvertløsningene generelt og for de ulike alternativene gir effekt 

mht. støyutsatte bygninger (liggende nærmest veien) i området ved Tasta skole. Effekten er begrenset 

av veien på hver sin side av kulverten summert gir såpass med støy til nærliggende bygninger, at 

selve kulverten i seg selv gir liten støydempende virkning. 

  

Det er lagt inn støyskjerming i form av 3m høye støyskjermer langs E39 flere steder som forutsetning 

for utførte beregninger. Det er likevel ikke nok for å gi tilfredsstillende støyforhold til alle bygninger. 

Det vil derfor være behov for å vurdere lokale støyskjermingstiltak samt optimalisering (ev. økning) 

av den langsgående skjermingen. Mer detaljerte beregninger må utføres i neste planfase. 

  

 

 

 

Som det fremgår av tabellen over, er det alternativ 3A som gir minst bygninger liggende i gul og rød 

støysone. Virkningen av kulvertene kommer godt frem i tabellen. Lang kulvert i forhold til kort 

kulvert reduserer boliger i gul sone med 2 og i rød sone med 7. 

 

11. Barns oppvekstvilkår 

Konsekvenser for barns oppvekstvilkår inngår i konsekvensutredningens delrapport nærmiljø og 

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

og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og naturopplevelse. Tasta skole og 

friluftsområde Mississippiparken/Stokkavatnet er viktige områder for barn. Tasta skole er en 

barneskole med tilhørende uteoppholdsareal, og deler av hovedturveg og har stor verdi for barn. 

Dersom E39 legges i kulvert ved Tasta skole vil planen gi middels positivt konsekvens. 
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12. Risiko og sårbarhet 

Det er blitt gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i forbindelse med planarbeidet. Analysen ble 

gjennomført i to faser. Fase 1 omfattet en grovkartlegging av situasjonen, der uaktuelle tema ble 

sortert bort og analysetema for fase 2 ble fastlagt på bakgrunn av en drøfting av eventuelle risiko. 

ROS-analysen avdekket ingen spesielle risikofaktorer eller «røde» områder, med unntak av 

kulturminner. Veien vil berøre både automatisk fredete kulturminner og nyere tids kulturminne. 

Problemstillingene knyttet til disse er dokumentert i konsekvensutredningen og behandles iht. eget 

lovverk. En del tema og risikoelementer må imidlertid følges opp nærmere i senere planfaser – 

spesielt i reguleringsplan 

 

13. Høring og offentlig ettersyn 

Forslag til kommunedelplan ble behandlet i kommunalstyret for byutvikling 26.04.2012, sak 129/12. 

 

Behandling: 

Hilde Karlsen (Ap) fremmet følgende felles endringsforslag på vegne av Ap, H og Frp: 

 

Plan 127k kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad, alternativ 1A og 3A med plankart datert 

01.12.2011, og bestemmelser og retningslinjer datert 01.12.2011, og med tilhørende 

konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Omlegging av 

Eskelandsveien utredes videre i høringsperioden.  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10. 

 

Per A. Thorbjørnsen (V) fremmet følgende alternativ til innstilling: 

 

«Plan 127k kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad legges ikke ut til offentlig ettersyn. 

Lang Tasta- /Eiganestunell skal legges til grunn i det videre arbeidet i tråd med Vegvesenets 

opprinnelige alternativ til løsning i dagen Plan 127k har for store konsekvenser i forhold til 

inngripen i friluftsområde, støy, bomiljø mm. 

 

Hilde Karlsen (Ap) fremmet følgende oversendelsesforslag: 

 

I planarbeidet må alternativ tilkomst til boligene og parkeringsplass for turgåere vurderes. 

Støyskjermingstiltak både mot E39 og ikke minst mot Eskelandsveien der fremtidig trafikk er 

beregnet til 9000 kjt/døgn må vurderes i det videre planarbeidet. 

En omlegging av Eskelandsveien samtidig med utbygging av E39 kan vesentlig forbedre 

støyforholdene ved Tasta skole. Det må derfor i det videre planarbeidet utredes alternativ 

vegforbindelse mellom E39 og Tastamyrveien som muliggjør en omlegging av Eskelandsveien. 

 

 

Votering: 

V’s forslag falt med 1 stemme (V) 

Fellesforslag vedtatt med 10 stemmer. 

 

Kommunalstyret for byutviklings flertallsvedtak: 

 

Plan 127k kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad, alternativ 1A og 3A med plankart datert 

01.12.2011, sist revidert i KBU 26.04.2012 og bestemmelser og retningslinjer datert 01.12.2011, og 

med tilhørende konsekvensutredning sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Omlegging 

av Eskelandsveien utredes videre i høringsperioden.  

 

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10. 
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Kommentar til protokollen 

Hjemmelen for vedtak om å legge kommunedelplaner ut til offentlig ettersyn er § 11-14 i plan- og 

bygningsloven, mens vedtaket er fattet med hjemmel i § 12-10 som gjelder for utleggelse av 

reguleringsplaner. Dette har ikke noen betydning siden høringen er gjennomført i tråd med § 11-14. 

 

Kommunedelplanen skal følges opp med reguleringsplan. I reguleringsplanarbeidet vil mulighetene 

for alternativ atkomst til p-plass for turområdet og for boliger ved friområdet Store Stokkavatn bli 

vurdert nærmere. I høringsperioden er det blitt gjennomført detaljutredning av mulighetene for 

omlegging av Eskelandsveien. Utredningen vil bli fulgt opp videre i reguleringsplanarbeidet.   

 

Innkomne merknader/ uttalelser  

Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden: 11.05.-13.08.2012 , og det ble arrangert 

informasjonsmøte om saken den 21.05.2012 i Tasta bydelshus.  Grunneiere, naboer og 

høringsinstanser ble varslet ved brev datert 11.05.2012. Alle merknadene er oppsummert og 

kommentert i eget hefte som følger saken.   

 

Det kom inn 18 uttalelser til planforslaget herav 2 innsigelser, én fra Rogaland fylkeskommune og én 

fra Fylkesmannen i Rogaland.  

 

Fylkesmannen fremmet innsigelse mot alternativ 3, siden dette ikke sikrer at utvidelsen skal skje på 

østsiden av E39 i Randaberg. 

 

Rogaland fylkeskommune fremmet innsigelse mot manglende bestemmelse om at en slik 

vegutvidelse, inkludert ny gang- og sykkelveg, av hensyn til viktige landbruksinteresser, legges på 

østsiden av dagens trasé, der dette ikke er til spesielt hinder for en effektiv sykkeltrasé.  

 

Taste bydelsutvalg har fattet følgende enstemmig vedtak: Plan 127K kommunedelplan for E39 

Smiene – Harestad anbefales ikke og kan ikke godkjennes. Lang Tasta-/Eiganes tunnel skal legges til 

grunn i det videre arbeidet i tråd med Vegvesenets opprinnelige alternativ til løsning i dagen. Plan 

127K har store konsekvenser i forhold til inngripen i friluftsområde, støy, bomiljø med mer. 

 

Øvrige merknader handler i hovedsak om: 

 

 Støyskjerming av boliger og friområdet ned mot Store Stokkavatn 

 Lengde på kulvert ved Tasta skole 

 Tilpasning av veganlegget i terreng og kulturlandskap 

 Hensyn til verneverdig kulturmiljø og kulturlandskap 

 Hensyn til barn og unge og kvalitet på erstatningsarealer 

 Forslag om å legge vegen dypere i terrenget forbi Tasta 

 E39 på bru i stedet for fylling mellom Tasta og Høye 

 Begrense forbruk av dyrka mark 

 Avbøtende tiltak i forhold til dyrka mark og vanskeligere tilgjengelighet, dårligere 

arrondering, osv. 

 Begrense/avbøte inngrep i Mississippi-parken 

 Ønske om å fjerne den lokale bilvegen fra kulverten, hvilket innebærer at det må finnes en 

 Alternativ lokalisering av parkeringsplass for friområdet ved Store Stokkavatn, og en 

alternativ 

 Alternativ atkomst til boligene vest for E39 

 En del grunneiere som blir berørt av alternativ 1, ønsker alternativ 3 

 En del er skeptisk til forslaget om omlegging av Eskelandsveien, andre igjen mener 

Eskelandsveien bør legges om, for å redusere støy ytterligere fra skoleområdet og unngå 

biltrafikk oppå kulverten ved Tasta skole. 

 Avklaring av adkomstforhold til boliger og gårder med ny veg 

 Lyse gjør oppmerksom på kabler, linjer og nettstasjoner innen planområdet 
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 Generelt ønske om mer informasjon og informasjon så tidlig som mulig om og hvordan 

boliger eller eiendommer blir berørt av det planlagte veganlegget, og flere ber om avklaring 

så tidlig som mulig om og når de kan få boligen eller eiendommen innløst, m.m. 

 

Kommentar til innkomne merknader 

I samråd med Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune er det tatt inn bestemmelse om at 

utvidelsen av E39 skal skje på østsiden av dagen E39 i Randaberg kommune. Både Statens vegvesen 

og Stavanger kommune anbefaler alternativ 1, med lang kulvert ved Tasta skole. Lokalisering av 

hvileplasser for tungtransport vil bli vurdert andre steder, for eksempel i tilknytning til Rogfast, 

fortrinnsvis i Mekjarvik og Arsvågen. Både Fylkesmannen og fylkeskommunen har med disse 

forutsetningene trukket sine innsigelser. 

 

Traseen for E39 sør for krysset med Smiene er avklart i kommunedelplan 118k. Den gang ble løsning 

med lang Eiganes tunnel vurdert.  

 

En kommunedelplan er en overordnet plan som skal følges opp med reguleringsplaner. Prinsipper 

blir fastlagt i kommunedelplan, mens detaljer blir avklart i reguleringsplanarbeidet. Det som 

fastsettes i kommunedelplanen er hovedalternativ, vegstandard, kulvert lengde og plassering av 

kryss. Støy og støyskjermingstiltak vil bli nærmere vurdert i neste planfase.   

 

Endringer av planen etter høring 

Det er gjort følgende endringer etter høringen: 

 

 Plankartet er revidert slik at den kun viser alternativ 1 med lang kulvert ved Tasta skole. 

 Ny bestemmelse om E39 skal utvides mot øst og den gjennomgående gs-vegen skal legges på 

østsiden. 

 Ny bestemmelse om støy ved kulvertportal 

 Krav om hvileplass for tungtrafikk ved Torvmyrveien er fjernet fra bestemmelser 

 Ny bestemmelse om dokumentasjon av verneverdige som skal rives 

 Ny bestemmelse om sikring verneverdige bygninger og steinmurer ved 

anleggsgjennomføring  

 

14. Utredete alternativ i kommunedelplanen 
 

I kommunedelplanen er det utredet to hovedalternativ, alt. 1 og alt. 3. Alt. 1 har ny trasé øst for 

Tastatorget og alt. 3 har 600 m lang tunnel under Høyehaugen. Begge hovedalternativene har tre sett 

underalternativ på strekningen forbi Tasta skole. 1A og 3A lang kulvert, 1B og 3B, kort kulvert, 1C 

og 3C ingen kulvert. Nord for Høyehaugen i Randaberg kommune er planløsningen lik for alle 

alternativ. Kommunalstyret for byutvikling har kun lagt ut alternativene med lang kulvert ved Tasta 

skole og det er kun ett av disse som kan vedtas. 

 

I konsekvensutredningen kommer alternativ 3A best ut mht. konsekvenser for landskapsbilde, 

naturmiljø, naturressurser, nærmiljø og friluftsliv. Alternativ 1A kommer bedre ut enn Alternativ 3A 

når det gjelder kulturminner og kulturmiljø.  Alternativ 3A kommer i større grad i konflikt med 

viktige kulturmiljø på Nedre Tasta og Høye. 

 

Investeringskostnadene for alternativ 1A er 845 mill. kr og 1 116 mill. kr for alternativ 3A. 

Kostnadsforskjellen er på 271 mill. kr. Basert på samfunnsøkonomiske beregninger er alternativ 1A 

samfunnsøkonomisk lønnsomt, mens alternativ 3A har noe negativ samfunnsnytte når de prissatte 

konsekvensene alene legges til grunn. 

 

Alternativ 3A er bedre enn alternativ 1A mht. lokal og regionlautvikling.  Dette skyldes at alternativ 

3A har mindre inngrep i private eiendommer, mindre arealforbruk og bedre linjeføring for gang- og 

sykkelvei. 
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Basert på ikke prissatte konsekvenser er alternativ 3A det beste, men dette alternativet har samtidig 

de høyeste investeringskostnader. 

 

Statens vegvesen har til sluttbehandling av kommunedelplanen anbefalt alternativ 1A. 

Administrasjonen har, basert på behandling av saken i kommunalstyret for byutvikling den 

15.11.2012, bedt Statens vegvesen om en nærmere redegjørelse om konsekvenser for eventuelt 

planvedtak i Stavanger kommune basert på alternativ 3A. 

 

Statens vegvesen skriver følgende oppsummering i brevet datert 19.11.2012 om dette: 

 

 Dersom Stavanger kommune velger å vedta alt. 3A, mot Statens vegvesens sin anbefaling vil 

planvedtaket bli påklaget av Statens vegvesen. Dette alternativet innebærer vesentlig høyere 

kostnader enn alt. 1A, bortimot 40 % økning. Det foreligger innsigelser fra Fylkesmannen 

og Rogaland fylkeskommune mot alt. 3A. Det vil medføre en betydelig forsinkelse av videre 

fremdrift dersom alt. 3A velges. 

 

 Dette er en omfattende plan, og vi må regne med en reguleringsfase på min. 3 år. Når 

prosjektet påføres forsinkelser risikerer vi at E39 Smiene-Harestad ikke kommer med i 

handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2018-2023. Dette har 

sammenheng med at prosjektet som skal finansieres/bygges i perioden 2018-2023 må være 

endelig planavklart i god tid før handlingsprogrammet vedtas i 2017. 

 

 Oppsummert og sett opp mot øvrige store vegprosjekter som er avhengig av at E39 Smiene-

Harestad gjennomføres som forutsatt, ber vi om at Stavanger kommune vedtar alternativ 1A, 

i tråd med Statens vegvesen, Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommunes innstilling. 

 

 

Rådmannens kommentar til brevet: 

 

Iht. plan – og bygningslovens §11-15 tredje ledd kan  bystyrets vedtak om kommunedelplan ikke 

påklages. I følge konsekvensutredningen har alternativ 3A 271 mill. (2009) kr høyere 

investeringskostnad enn alternativ 1A. Det er ca. 32 % høyere enn alternativ 1A.  

 

Fylkesmannen i Rogaland fremmet i brev av 23.07.2012 innsigelse til planalternativ 3 i Randaberg 

kommune siden dette alternativet ikke sikrer at utvidelsen skjer på østsiden av nåværende E39. I 

samråd med fylkesmannen ble det lagt inn bestemmelse om at utvidelsen av E39 skal skje på 

østsiden av E39 i Randaberg kommune. Fylkesmannen har etter dette trukket innsigelsen til planen i 

brev datert 15.10.2012. Fylkesmannen mener også at i et lengre tidsperspektiv vil alternativ 3A gi 

langt større samfunnsnytte ettersom vegen blir bedre integrert i bybildet, en unngår barrierevirkning 

og vegen vil ikke framstå som dominerende vegelement. 

 

Rogaland fylkeskommune fremmet innsigelse mot at planforslaget ikke inneholdt bestemmelse om at 

utvidelse av vegen, inkludert ny gang og sykkelveg, av hensyn viktige landbruksinteresser, legges på 

østsiden av dagens trasé der dette ikke er til spesielt til hinder for en effektiv sykkeltrase.  

 

I samråd med Rogaland fylkeskommune er det tatt inn bestemmelser om utvidelse av E39 i 

Randaberg og krav om gang- sykkelvegen på østsiden. Rogaland fylkeskommune har etter dette 

trukket innsigelsen til planen i brev datert 18.10.2012.   

 

E39 Smiene - Harestad er foreslått prioritert i forslag til Nasjonal Transportplan 2014-2023 i 

perioden 2018-2023, forutsatt at rammen økes med 20 % og prosjektet blir prioritert med 

bompengefinansiering gjennom Jæren pakke 2. Det er foreslått 550 mill. kr i statlig og 550 mill. kr i 

lokal bompengefinansiering. For å komme med handlingsprogrammet for Nasjonal transportplan for 

perioden 2018-2023 må det foreligge godkjent reguleringsplan i 2016. Siden trasévalget blir avklart i 
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kommunedelplanen kan det foreligge vedtatt reguleringsplan innen 2015, dersom 

reguleringsplanarbeidet påbegynnes i 2013.  

 

 

15. Rådmannens vurdering av planforslaget 
 

Statens vegvesen har som tiltakshaver hatt hovedansvaret for utarbeiding av forslag til 

kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad. E39 er allerede planlagt som 4-feltsveg både nord og sør 

for planområde. En sammenhengende utbygging av E39 med økt standard og større kapasitet vil 

være av stor betydning for gods- og næringstrafikken mellom sentrale logistikk-knutepunkt og 

næringsområder på Vestlandet. Utbygging av E39 på denne strekningen med ny kryssløsning på 

Finnestad, vil dessuten ha stor betydning for en effektiv tilknytning av Transportkorridor vest til E39 

som nasjonal stamveg, og en særlig viktig transportåre for gods- og næringstrafikken. 

 

I planarbeidet er det blitt utredet to hovedalternativ for E39 kalt alternativ 1 og 3.  Det er to element 

som skiller alternativene. Det viktigste elementet som skiller alternativ 1 fra alternativ 3 er tunnelen 

gjennom Høyehaugen. Det andre er kulvertlengde på Tasta, der lang kulvert er best, og 

daglinjeløsning er dårligst.  

 

Alternativ 3 med tunnel gjennom Høye kommer best ut mht. ikke prissatte konsekvenser, mens det 

kommer dårligere ut når det gjelder prissatte kostnader, ettersom alternativ 3 har om lag 300 mill. kr. 

høyere investeringskostnad. Konklusjon fra plan- og utredningsarbeidet er at alle alternativ kan 

gjennomføres uten uakseptable negative konsekvenser, selv om resultatet varierer noe.  

 

Statens vegvesen anbefalte ved innsending av planforslaget at alternativ 1 med kort kulvert ved Tasta 

skole legges til grunn for videre regulering og bygging. Etter høringen av planforslaget aksepterer 

Statens vegvesen alternativ 1 med lang kulvert ved Tasta skole.  

 

Både Fylkesmannen og Rogaland fylkeskommune fremmet innsigelser til kommunedelplanen av 

hensyn til landbruksinteresser. Begge etatene har trukket innsigelsene etter drøftinger som har 

resultert i endring av bestemmelser. 

 

Alternativ 3A er kommer noe bedre ut i konsekvensutredningen i forhold til ikke prissatte 

konsekvenser, det vil si konsekvenser for bla. landskap, friluftsliv, og nærmiljø. Det har samtidig 

høyest investeringskostnad.  

 

Prosjektet skal delfinansieres med lokale bompenger. Det betyr at ekstrakostnaden kan gå utover 

både fremdriften og finansieringen av andre prosjekter i Jæren pakke 2. Rådmannen mener at 

alternativ 1A gir en god løsning ved Tasta skole og akseptabel løsning på resten av strekningen og 

anbefaler at dette alternativet legges til grunn for kommunedelplanen. 

 

Begge alternativene har vært utredet, vært utlagt til offentlig ettersyn og kan formelt vedtas. 

Bystyrets vedtak for kommunedelplan kan ikke påklages, men Miljøverndepartementet kan oppheve 

hele eller deler av planen eller gjøre de endringer som finnes påkrevd, dersom planen strider mot 

nasjonale interesser. Av hensyn til framdrift er det viktig å få en rask avklaring av 

kommunedelplanen. 

 

Adkomst Nordalsvingene 

I kommunedelplanen er det forutsatt atkomstveg på kulverten ved Tasta skole, for å sikre 

kjøreatkomst til boligene i Nordalssvingene og til p-plassen for turgåere. Effekten av kulverten vil bli 

redusert av en slik kjørevei oppå kulverten. Selv om det er liten trafikk her vil dette allikevel virke 

negativt. Det er heller ikke ønskelig å anlegge bilveg i allerede støybelastet område med mange barn 

og hvor barn må krysse bilvegen. Den nye atkomstveien vil gi en stor omvei for de som kommer fra 

sentrum og skal til p-plassen. Disse forholdene gjør det relevant å vurdere annen plassering av 

parkeringsplass for turgåere. Staten vegvesen mener at kommunen må løs atkomstforholden i egen 
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plan. Rådmannen vil parallelt med reguleringsarbeid for E39 jobbe videre med å finne alternativ 

løsning for atkomstvei og ev. relokalisering av p-plassen. 

 

  

Eskelandsveien 

Selv med kulvert vil det være behov for støyskjermingstiltak ved Tasta skole både mot E39 og ikke 

minst mot Eskelandsveien der fremtidig trafikk er beregnet til 9 000 kjt/døgn. En omlegging av 

Eskelandsveien samtidig med utbygging av E39 kan vesentlig forbedre støyforholdene ved Tasta 

skole.  

 

Stavanger kommune har i kommuneplanen avsatt et nytt næringsområde på Tasta, kalt Dusavik II. En 

ny vegforbindelse mellom E39 og Tastamyrveien, i grensen mellom næringsområde og 

landbruksområde, vil kunne ivareta funksjonen til Eskelandsveien. Dette vil gjøre det mulig å stenge 

Eskelandsveien, og gi en stor støymessig gevinst for Tasta skole. I tillegg vil dette bidra til å forbedre 

grøntdraget mellom Tastaveden og Store Stokkavatn.   

 

Konsekvensene av en omlegging av Eskelandsveien er blitt nærmere utredet i høringsfasen. 

Konklusjonen er at en omlegging vil bedre forholdene ved Tasta ytterligere, forbedre grøntdraget og 

forbedre atkomst til næringsområde på Dusavik. En omlegging av veien er foreløpig kalkulert til om 

lag 25 mill. kr. Den nye vegen vil beslaglegge landbruksareal og ligge innenfor langsiktig grense for 

landbruk. Rådmannen mener at for å utløse hele potensiale av kulvert ved Tasta skole må en 

eliminere bilvegen på kulverten.  Reguleringsarbeidet for næringsområde Dusavik II vil starte opp i 

2013. Rådmannen vil i samband med regulering av næringsområde jobbe videre med alternativ trasé 

for Eskelandsveien. Det blir derfor nødvendig å koordinere planen for E39 og planen for 

næringsområde.      

 

Ideelt sett burde både omlegging av Eskelandsveien og alternativ atkomst til boliger og p-plassen ved 

friområde ved Store Stokkavatn være avklart i kommunedelplanen. Siden E39 skal delfinansieres 

med statlige bevilginger må prosjektet komme med i Nasjonal Transportplan. Av hensyn til kravene i 

Nasjonal Transportplan om planavklaring og prioritering blir planen fremmet for vedtak.  

 

 

16. Forslag til vedtak 
 

Plan 127k kommunedelplan for E39 Smiene-Harestad, alternativ 1A, lang kulvert Tasta skole, med 

plankart datert 01.12.2011 og bestemmelser og retningslinjer datert 01.12.2011, sist revidert 

05.10.2012 vedtas. 

  

Vedtaket fattes med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-15. 

 

I det videre planarbeidet skal det foretas vurdering av alternativ atkomst for boliger ved 

Nordalssvingene og til p-plassen for friområdet. Det skal også vurderes omlegging av 

Eskelandsveien ved planlegging av E39 og næringsområde Dusavik II. 

 

 

 

 

 

Trykte vedlegg: 

 

1. Oversiktskart 

2. Plankart for alternativ 1A og alternativ 3A 

3. Bestemmelser og retningslinjer 

4. Konsekvensutredning (sendt tidligere) 

5. Hefte med innkomne merknader ved offentlig ettersyn (sendt tidligere) 
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6. Kopi av brev fra Stavanger kommune til Statens vegvesen datert 16.11.2012 

7. Kopi av brev fra Statens vegvesen til Stavanger kommune datert 19.11.2012   

 

  

 

 

Inger Østensjø Halvor S. Karlsen 

rådmann direktør 

 

 

 Hildegunn Hausken 

 transportplansjef 

 

 

 

Saksbehandler: Iqbal Mohammad 
 

 

Utrykte vedlegg kommunedelplan 127k E39 Smiene-Harestad  

 

1. Deltemarapport kulturmiljø, 1. desember 2011 

2. Deltemarapport landskapsbilde/bybilde, 1. desember 2011 

3. Deltemarapport lokal og regional utvikling, 1. desember 2011 

4. Deltemarapport naturmiljø, 1. desember 2011 

5. Deltemarapport naturressurser, 1. desember 2011 

6. Deltemarapport nærmiljø og friluftsliv, 1. desember 2011 

7. Deltemarapport prissatte konsekvenser, 1. desember 2011 

8. Deltemarapport risiko- og sårbarhetsanalyse, 1. desember 2011 

9. Notat hovedløsning for sykkel, 1.desember 2011 

10. Notat kryss Tasta, 1. desember 2011 

11. Luftkvalitet 15.11.2011 

12. Støyberegning E39 Smiene-Harestad15.11.2011 
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VEDLEGG 3 

Stavanger kommune 
 
Bestemmelser og retningslinjer for  

Kommunedelplan 127k E39 Smiene – Harestad 
 
Datert: 01.12.2011, Sist revidert: 05.10.2012 
 
 

Formålet med kommunedelplanen er å avklare trasé for E39 mellom Smiene og Harestad. 
 
 
1  Generelle bestemmelser 
 
§ 1-1 Kommunedelplanen skal følges opp med detaljert reguleringsplan for planområde. Det skal 

reguleres veganlegg med tilhørende side- og tilførselsveger, vegkryss, rundkjøringer, gang- 

og sykkelveger samt avbøtende tiltak i form av støyskjerming og omforming av 

sideterrenget. Areal til anleggsgjennomføring inkl. riggområder skal inngå i 

reguleringsplanen. 

 

Forslag til avbøtende tiltak i konsekvensutredningen og risiko- og sårbarhetsanalysen (ROS) 

herunder også anleggstiden, skal vurderes nærmere i reguleringsplanen. 

 

Bestemmelser om gjennomføring må sikres med rekkefølgebestemmelser. 

 

§ 1-2 Støykartlegging i tråd med støyretningslinje T-1442 skal gjøres i reguleringsplan sammen 

med forslag til tiltak. Miljøverndepartementets anbefalinger for støygrenser som gitt i T-

1442 skal legges til grunn ved planlegging og bygging til støyfølsom bruk (boliger, sykehus, 

pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager), og etablering av støyende 

virksomheter. Avvik fra anbefalingene i veilederen kan bare gjøres gjennom plan der 

nødvendige vurderinger er gjort, og avbøtende tiltak er iverksatt. I den grad det er mulig å 

beregne munningsstøy fra kulvertportal, så skal dette gjøres i forbindelse med 

støyberegningene i reguleringsplanfasen og byggeplanfasen. 

 

§ 1-3 Anleggsfasen må gjennomføres uten overskridelser av grensene for støy (T-1442) og 

forurensning. Ved behov må det etableres midlertidige fangdammer i anleggsperioden for å 

unngå økt partikkelførsel til Mississippivassdraget. Midlertidige riggplasser skal også 

utformes med oppsamlingsmuligheter for forurensende stoffer. De midlertidige anleggene 

skal godkjennes av kommunen. 

 

Avbøtende tiltak som har sammenheng med anleggsvirksomhet og bygging av tiltaket må 

være klarlagt og iverksatt innen bygge- og anleggsstart. 

 

Det må utarbeides planer for anleggsperioden som sikrer trafikkflyt, god trafikksikkerhet og 

tilgjengelighet for alle trafikantgrupper. 

 

Matjord som graves vekk skal tas vare på for dyrking. 

 

Det skal utarbeides deponiplan for overskuddsmasser. 

 

Verneverdige bygninger/-miljø som må rives, som følge av opparbeidelse av ny E-39, skal 

dokumenteres før rivning. 

 

Verneverdige bygninger, steinmurer, etc., som ligger tett opp til ny veitrasé eller 

riggområder, skal sikres mot ødeleggelse i anleggsfasen. 
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2  Bestemmelser til arealformål 
 
§ 2-1 Arealbruken vedtatt i denne planen med tilhørende bestemmelser gjelder foran arealdelen til 

Kommuneplan for Stavanger 2010-2025, vedtatt 14.06.2011. 
 
 

§ 2-2 Planen viser areal avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål veg. 

Vegen bygges som firefeltsveg med parallell gang- og sykkelveg, i.h.h.t. Statens vegvesens 

håndbok 017 med kategori S7 fra Smiene til Finnestad og S9 mellom Finnestad og Harestad.  

 

§ 2-3 Det skal være et lokalvegsystem som sikrer tilgjengelighet for kollektivtrafikk og 

saktegående kjøretøy og for å ivareta tilfredsstillende omkjøringsmuligheter ved ulykker og 

vedlikeholdsarbeid. 

 

§ 2-4 Det skal legges til rette for sammenhengende gang- og sykkelveg på hele strekningen med en 

bredde på 4,5m langs E39 og 3,5m langs øvrige veger. Den gjennomgående gang- og 

sykkelvegen legges på østsiden av dagens trase for E39, der dette ikke er til spesielt hinder 

for en effektiv sykkeltrasé. 

 

§ 2-5 Ved regulering skal det redegjøres for forholdet til universell utforming både internt i 

planområdet og i forhold til omkringliggende områder. 

 
3. Bestemmelser til hensynssoner 
 
§ 3-1.   Innenfor båndleggingssonen kan det ikke gjennomføres tiltak som er i strid med planlegging 

og utbygging av E39 fra Smiene til Harestad. 

 

§ 3-2.   Det ligger automatisk fredete kulturminner innenfor og i nærheten av planområdet. Forholdet 

til automatisk fredete kulturminner (Kulturminnelovens §§ 3 og 8) må avklares på 

reguleringsplannivå og legges inn som hensynssoner. Undersøkelsesplikten etter § 9 i 

kulturminneloven må oppfylles før reguleringsplanen kan godkjennes. Forholdet til 

kulturminner fra nyere tid og kulturlandskap må avklares på reguleringsplannivå og legges 

inn som hensynssoner. 

 

Transportplan for bortkjøring av eventuelle overskuddsmasser forelegges Stavanger 

kommune til uttalelse. 
 
 
Retningslinjer 
 
1.    Det skal legges stor vekt på innpassing av veganlegget i det eksisterende miljøet. 

Veganlegget, terreng- og vegetasjonsreparasjoner og utforming av avbøtende tiltak som 

f.eks. støyskjerming, skal ha høy kvalitet i forhold til funksjonelle og estetiske krav. Det skal 

redegjøres for utforming og estetiske tiltak i de følgende planfaser. 

 

2.    Eksisterende og regulerte g/s-veger og turveger skal opprettholdes. Alle 

krysningspunkter(over/underganger) skal søkes bevart og naturlig nye etableres. 

 

3.    For vibrasjoner må gjeldende retningslinjer overholdes. 

 

 

KULTUR OG BYUTVIKLING 05.10.2012 

 

 

Hildegunn Hausken       Iqbal Mohammad 
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