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FORORD 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til kommunedelplan med konsekvensutredning for 

E39 på strekningen Smiene – Harestad i Stavanger og Randaberg kommuner. Målsettingen 

er å få avklart trasé og kryssplassering for en trafikksikker kyststamveg med høy standard for 

gjennomgangstrafikken og betjening av lokaltrafikken mellom Stavanger, Randaberg og 

Rennesøy.  

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 har vært engasjert til å gjennomføre enkelte deltema i 

konsekvensutredningen av prissatte og ikke prissatte konsekvenser. 

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. 

Det er utarbeidet fagrapporter for de enkelte plantema. Et sammendrag er tatt inn i denne 

hovedrapporten.  

I utredningsprosessen er det gjennomført møter med ekstern samarbeidsgruppe med 

deltakere fra Stavanger kommune, Randaberg kommune, Rogaland fylkeskommune og 

Fylkesmannen i Rogaland. I tillegg har fagpersoner fra Statens vegvesen og Asplan Viak ved 

siv.ing. Ivar Fett og dr.ing. Even Lind har deltatt i arbeidet.   

Ansvarlig for planarbeidet i Statens vegvesen har vært Frode Aarland.  

Både denne hovedrapporten og alle fagrapporter med vedlegg blir offentliggjort på følgende 

nettadresse: 

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

  

Statens vegvesen Region vest 

1. desember 2011 

 

  

  

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

Dagens situasjon 

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. 

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. 

Mål 

I planprogrammet angis følgende mål for den nye vegstrekningen E39 Smiene – Harestad:   

 Utvikles med en stamvegstandard som gir trafikksikkerhet og fremkommelighet på 

strekningen gjennom færre ulykker og nestenulykker 

 Mindre ulemper for nærmiljøet i form av støy og dårlig luft 

 Et triveligere lokal- og bomiljø gjennom: god fremkommelighet, universell utforming, 

estetikk, redusert barrierevirking og utrygghetsfølelse.  

 Sikre utvikling av en fremtidsrettet stamveg som reduserer unødig biltrafikk i 

tilgrensede sidevegnett.  

 Forbedre forholdene gang- og sykkeltrafikken i influensområde. 

 Forbedre forholdene for kollektivtrafikk på E39. 

 Bedre adkomsten til industri- og næringsområdene gjennom gode og effektive 

kryssløsninger 

 Tids- og standardmessig sammenkobling mot Rogfast-utbyggingen og E39 sørover. 

 I størst mulig grad ivaretar natur-, kultur- og landskapsinteressene i området. 

Ny vegstrekningen E39 Smiene – Harestad med alternativ 

I figuren under er det foreslåtte vegprosjektet vist sammen med tilliggende vegforbindelser 

og fremtidige prosjekt.  

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 samt nødvendige omlegginger av 
eksisterende vegnett  

 Ny gang- og sykkelveg forbindelse på hele strekningen fra Smiene til Harestad 

 Kollektivknutepunkt  

 Broer, kulvert/tunneler og underganger 
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Figur 0.1: Planområdet sett i en sammenheng med tilgrensende prosjekter 
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Det foreligger to hovedalternativ med delløsninger ved Tasta skole.  

0 – alternativet (referansealternativet) 

0-alternativet er dagen situasjon fremskrevet til analyseåret 2040, pluss anlegg som det 

foreligger vedtatte planer for i dag, eller som 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 0-

alternativet.  

Nye veg alternativer 

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. Ved Tasta skole vurderes lang og kort kulvertløsning 

samt daglinje. 

 

Figur 0.2: Kort og lang kulvert ved Tasta skole 
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Figur 0.3: 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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Landskap 

Mellom kryss ved Finnestadgeilen og nord til Harestad er alle alternativene like i dimensjon 

og linjeføring, og har dermed de samme konsekvensene for landskapsbildet. Her planlegges 

det utviding av eksisterende E39 til fire felts motorveg som har lite negativ konsekvens for 

landskapsbilde. Landskapet tåler dette godt og eksisterende veg er hovedsakelig godt 

forankret i landskapet. 

Kryssene ved Finnestadgeilen og Harestad beslaglegger ulike areal i ulikt omfang, og gir 

dermed middels til store konsekvenser for landskapsbildet. 

Lengden av kulvertløsningen og linjeføring skiller alternativene.   

Forskjell mellom alternativ 1A og 1B er lengden av kulvertløsningen ved Tasta skole. I 

alternativ 1A er kulverten 120 m lengre enn i alternativ 1B. Lang kulvert skaper mindre 

barrierevirkning og større muligheter for å skape nye sammenhengende grønnstrukturer 

mellom Tasta bydel og Store Stokkavatn. Dermed kommer alternativ 1A litt bedre ut enn 

alternativ 1B noe som gir seg utslag i en rangering. Fordi forskjellene er så små, vises ikke 

dette når en vurderer de ikke prissatte konsekvenser etter metoden som er beskrevet i 

Statens vegvesen håndbok 140. 

Alle variantene av Alternativ 1 (A, B og C) 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 1C 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 3A 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.  

I alternativ 3B er det spesielt den 120 m kortere kulvertløsningen ved Tasta skole som vil gi 

en lenger skjæring og bred barriere som gir et større negativt visuelt omfang. Plassering av 

tunnelportalen mot sør vil forsterke barrierevirkningen. Alternativ 3B har dermed større 

negativ konsekvens enn alternativ 3A, forskjellene er imidlertid små. 

Ved dagsone forbi Tasta skole og parallell linjeføring av adkomstveg og sykkelveg blir 

barrierevirkningen enda større for alternativ 3C, og også større negativ konsekvens enn de 

andre alternativene. Alternativ 3C rangeres som nr. 5. 

Ut fra konsekvensvurderingen av tema landskapsbilde, vil man primært tilråde at alternativ 

3A blir valgt. Alternativ 3A kommer best ut med hensyn til konsekvenser for landskapsbildet 

og tar totalt best vare på opplevelsen av det flotte kulturlandskapet i området. 
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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 svært lite vann i dagen innenfor planområdet da det meste er kanalisert og grøftet i 

forbindelse med oppdyrking av arealene. Det er ett område ved Torvmyrvegen ved 

idrettsanlegget (våtmarksområde/turområde), men det vil ikke bli berørt av tiltaket med 

mindre det blir gjort justering av linje for kryssløsning der.  

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

biologisk rensesystem her som skal sikre at avrenningsvann ikke skal forurense Stokkavatn. 

Det er forventet at belastningen på renseanlegget vil øke med ny trase og økende trafikk. I 

forbindelse med regulering må dette tas opp med Stavanger kommune for å vurdere om 

kapasitet og renseeffekt er tilstrekkelig eller om renseanlegget må fornyes i sin helhet. 

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

kontakt og trekkmulighet både på kulvert ved Tasta og ved Høye når vegen i dagen der blir 

lokalveg. 3A er noe bedre med lang kulvert, men forskjellen er svært liten. 

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

kryssing i dagen ved Høye vanskeligere, men samtidig lettere ved det trolig viktigere 

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

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

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

de øvrige beiteområdene vest for E39. 

Kulturminner og kulturmiljø 

Planområdet er rikt på kulturminner både fra forhistorisk tid og etterreformatorisk tid, jf. 

temakart for kulturminner og kulturmiljø. Området har gjort seg sterkt gjeldene i det historiske 

kildematerialet fra middelalderen. Dette byr på en utfordring i å finne de beste løsningene 

med hensyn på kulturlandskapet og kulturminnene på strekningen. I tillegg til 

helleristningsfeltet fra bronsealder, gravfelt og gravminner fra bronse- og jernalder, er det 

mange lokaliteter med spor etter bosetning og dyrkning tilbake til bronsealder (1700 f.Kr.).  

I enkelte områder, slik som på Tasta er det særlig vanskelig å finne gode løsninger. Dette 

skyldes først og fremst at store kulturminnelokaliteter ligger tett i denne delen av 

planområdet. Kulturminnene er plassert i landskapet med omhu, og vender seg i mange 

tilfeller til landskapet rundt kulturminnene. Dette gjør at den planlagte utbyggingen vil virke 

inn på og berøre kulturminner, både gjennom direkte konflikt og visuell konflikt knyttet til 

opplevelsesverdiene. 

Ingen av alternativene for ny veg er uten direkte konflikt med kjente automatisk fredete 

kulturminner. Utbygging av ny veg vil i dette området ha negativ innvirkning på opplevelsen 
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av kulturminner og kulturlandskap. På flere steder ligger det etterreformatoriske kulturminner 

i direkte konflikt med alternativene for ny veg. Kulturmiljøene er i noen grad berørt fra før, i 

forbindelse med eksisterende E39, men også av annen utbygging i området.     

De ulike alternativene for framføring av ny veg vil, i tillegg til der det er direkte konflikt, ha 

visuell innvirkning på flere av kulturminnene og kulturmiljøene i området. Den samlede 

visuelle konsekvensen i forhold til kulturminner og kulturmiljøer er likevel vurdert til å være 

forholdsvis liten på deler av traseene.  

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. Alternativ 1 og 3 vil også medføre direkte konflikt med en lokalitet 

der vernestatus er uavklart innenfor kulturmiljøved 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 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. 

Med hensyn på kulturminner og kulturmiljø er det bare mindre forskjeller i de ulike variantene 

ved Tasta skole. Alternativ 1C og 3C, med vegtrasé i fjellskjæring (i dagen) forbi Tasta skole, 

er vurdert som en dårligere løsning enn kulvert i forhold til kulturminner og kulturmiljø i dette 

området. 

Samlet blir alternativ 1 rangert som bedre enn alternativ 3. Innenfor hvert hovedalternativ er 

variant C med vegtrasé i fjellskjæring (i dagen) forbi Tasta skole vurdert som dårligst, og lang 

kulvert (A) som best. 

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. 

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.  
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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.  

Nærmiljø og friluftsliv 

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

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

fra alternativ 3 er tunnelen gjennom Høyehaugen. 

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

konsekvens. 3A har noe bedre grunnet lengre kulvert, i forhold til barrierevirkning mellom 

boligområdet og friluftsområdet. Dette er likevel så små forskjeller at alternativene vektes likt 

i rangeringen.  

1A og 1B har også ulik konsekvens på delområdene, men har lik samlet konsekvens og 

rangering. De rangeres som nummer 2. Forskjellen dem imellom er lik forskjellen mellom 3A 

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

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

bygninger innenfor tiltaksgrense, mindre fysisk berørt areal og mindre areal innenfor 

støysoner.  

Alternativ 1C og 3C utmerker seg spesielt negativt i forhold til de 4 andre. Det som skiller de 

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

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

Samfunnsøkonomisk analyse – prissatte konsekvenser  

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

gevinstene 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 1A, B og C. For alternativene 3 A, B og C 

balanserer omtrent resultatene med minimal negativt utslag. Alternativene 1A, B og C er 

vesentlig bedre enn alternativene 3 A, B og C. Det økonomisk gunstigste er alternativ 1 C, 

mens alternativene 1A og 1B har en begrenset forskjell på om lag 15 % nettonytte med 

alternativ B som det beste. 

Basert på dette resultatet, er alternativ 1A, B og C samfunnsøkonomisk lønnsomt når de 

prissatte konsekvensene alene legges til grunn.  
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Lokale og regionale konsekvenser 

Nord-Jæren har korte avstander og utvikling av E39 Smiene-Harestad i seg selv vil ikke 

utløse en betydelig samfunnsnytte for lokal- og regional utvikling. Like fullt har strekningen en 

helt avgjørende betydning for å få det overordnede vegnettet til å fungere.  

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. 

Generelt vil utbyggingen ha positiv konsekvens både for lokal og regional utvikling. 

Forskjellene mellom alternativene er små for noen av deltemaene innenfor lokal utvikling, 

mens det ikke er påviselige forskjeller for regional utvikling. Dagløsningen (alt. 1C og 3C) 

medfører en mer naturlig føring for sykkeltraseer, om enn marginalt. Dette slår likevel ut i 

rangeringen. 

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. Det eneste som kan 

representere en signifikant forskjell er at det er en noe større sannsynlighet for en ulykke 

knyttet til tunnelen i alt. 3 og kulvertene ved Tasta skole. I forhold til 0-alternativet 

representerer imidlertid begge alternativene en vesentlig bedring av trafikksikkerhetsnivå. 

Den trafikksikkerhetsmessige gevinsten i tiltaket er mer utførlig fanget opp gjennom de 

prissatte konsekvensberegningene. I konsekvensvurderingen nedenfor er det også satt som 

en forutsetning at anbefalingene vedrørende oppfølging av risiko elementer i seinere 

planfaser, blir fulgt opp. 

Risiko og sårbarhetsvurderingene berører generelt viktige og vitale tema elementer både for 

samfunn og miljø. Konkret i dette tiltaket er imidlertid berørte elementer relativt begrenset og 

oversiktlig, og risikomatrisen viser ingen elementer i rød sone som ikke er ivaretatt gjennom 

eget regelverk. 

Selv om det i utgangspunktet er påvist noe større sannsynlighet for ulykker knyttet til tunnel 

og kulverter, vurderes omfanget likt for begge alternativer. Dette er gjort med en forutsetning 

om at man i senere planfaser – (reguleringsplan og byggeplan) gjør avbøtende tiltak som 

reduserer disse faktorene. Vegnormalene har strenge krav til utforming og sikring av slike 

soner. 

Det er også her tatt hensyn til at E39 skal bygges ut til 4 felt med motorvegstandard. Dette 

betyr for eksempel at møteulykker ikke er en problemstilling. Omfanget vurderes derfor som 

lite / middels positivt omfang for begge alternativene. Alternativene skilles imidlertid i 

rangeringen. 
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Klima 

Det er gjennomført beregningene 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 Tabell 0-1 er det vist en sammenligning av alternativene basert på  

- de ikke prissatte konsekvenser 

- lokal og regional utvikling 

- risiko og sårbarhetsanalyse  

- samfunnsøkonomisk analyse 

 

Tabell 0-1: Sammenligning av alternativene 

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

Landskapsbilde - - - - - - - - / - - - - - - 

Naturmiljø 0 / + 0 / + - + + 0 / - 

Kulturminner og 

kulturmiljø 
- - /- - - - - /- - - - - /- - - - - - - - - - - - 

Naturressurser - - - - - - - - - - - - 

Nærmiljø - - - - - - - - 

Ikke prissatte - - - - - - - - 

Lokal og 
regional utvikling 

5 5 4 2 2 1 

ROS rangering 2 2 1 4 4 3 

Prissatte 

Investering mill 
kr (2009 kroner) 887 852 771 1 172 1 137 1 093 

Netto nytte per 
kr 0,27 0,33 0,63 -0,05 -0,02 0,04 

Netto nytte mill 
kr 230 270 430 -40 -20 40 

Total rangering  2 1 3 5 4 6 
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Konklusjon og anbefaling  

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.  

For anbefaling av alternativ har det derfor vært nødvendig å gå mer detaljert inn i 

delstrekninger for å vurdere utslagene for de ikke prissatte konsekvensene. (Se ovenfor.) 

Med utgangspunkt i disse vurderingene, vil Statens vegvesen anbefale at alternativ 1B 

legges til grunn for videre regulering og bygging. Dette begrunnes med den betydelige 

forskjellen som er mellom alternativ 1 og 3 for de prissatte konsekvensene. Selv om de ikke 

prissatte konsekvensene rangerer alternativene 3A og 3B høyere, er forskjellen mellom disse 

og henholdsvis 1A og 1B relativt små. 
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1 DAGENS SITUASJON 

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. 

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

Strekningen har tidvis fremkommelighetsproblemer, er ulykkesutsatt og har et mangelfullt 

tilbud for gående og syklende. Planarbeidet skal tilrettelegge for utvidelse av E39 fra to til fire 

felt og etablering av planskilte kryss på strekningen. Bygging av Smiene–Harestad skal 

avlaste lokalvegnettet for gjennomgangstrafikk. Hovedmålet med prosjektet er å sikre en god 

og trafikksikker kyststamveg med enhetlig standard, som også sikrer lokal trafikk god 

fremkommelighet. Prosjektet skal løse transportbehovet for alle trafikantgrupper. 

Det foreligger en vedtatt kommunedelplan på strekningen fra 2001 (Kommunedelplan for 

E39 Smiene – Dusavika – Harestad). Denne viser 2-feltsveg i eksisterende trasé for vegen, 

med reservert plass til en fremtidig utvidelse med smal firefeltsløsning mellom 

Eskelandsveien og Finnestadgeilen. Det foreligger også et forslag til reguleringsplan for 

strekningen Eskelandsveien–Harestad i fra 2005 som ikke har vært politisk behandlet. Disse 

løsningene tilfredsstiller ikke dagens krav i vegnormalene og tar heller ikke høyde for 

utvidelse av vegen fra 2 til 4 felt på hele strekningen.  

Strekningen er omtalt i siste halvdel av perioden i Nasjonal transportplan 2010 – 20191, hvor 

tiltaket er forutsatt med delvis bompengefinansiering gjennom Jærenpakke 2.  

Denne strekningen av E39 inngår som en viktig lenke på Kyststamvegen mellom flere store 

vegprosjekter: Rogfast og Eiganestunnelen på E39 og Transportkorridor vest som er en 

viktig transportåre spesielt for næringstrafikk og tilknytning til nasjonal havn i Risavika. 

Dagens vegstandard vi derfor både fremstå som en flaskehals med store standardsprang 

dersom disse øvrige prosjektene gjennomføres uten at også strekningen Smiene – Harestad 

bygges ut. 

1.1.1 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.  

                                                
1
 Stortingsmelding nr 16 (2008-2009), Nasjonal transportplan 2010 – 2019 s. 224. 
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Figur 1-1: Planområde for E39 Smiene - Harstad (varslet planområde). 

 

1.1.2 Tiltakets influensområde 

Utbygging av E39 vil ha virkning utover den konkrete strekningen som inngår i planområdet. 

Området som forventes å bli påvirket at vegtiltaket kalles influensområdet. Prosjektets totale 

influensområde er vist på skissen under. Influensområdet for enkelte deltema i 

konsekvensutredningen kan variere.  
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Figur 1-2:  Influensområdet for E39 Smiene-Harestad.  

E39 Smiene Harestad 
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1.1.3 Dagens trafikk  

Dagens trafikktall – i hht Norsk vegdatabank – NVDB, fremgår i figuren nedenfor. 

 

Figur 1-3:  Dagens (2011) trafikksituasjon (Kilde NVDB) 
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Med over 20 000 i ÅDT, har strekningen mellom Smiene og Eskelandsveien allerede 

overskredet teoretisk kapasitet for en to-felts 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 ÅDT. 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.  

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. (Se nedenfor, samt utredning om Transportkorridor Vest.) 

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 Mekkjarvik 

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. 

1.1.4 Kollektivtrafikk 

Lokale ruter 

Dagens kollektivrutenett er vist under. 

 
Figur 1-4:  Bussrutekart for Stavanger nord og Randaberg. 
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Det er kun 3 av rutene som berøres av planområdet for E39 mellom Smiene og Harestad. 

- Rute 8: Ruten benytter ikke E39 i dag, men krysser under E39 på Harestad.  

Dette kan den fortsatt gjøre etter utbyggingen, men ruten får en noe dårligere 

korrespondanse med ekspressbuss på E39, men vil fortsatt ha korrespondanse med 

rute 10 til/fra Rennesøy. Alternativt, kan ruten legges om til Torvmyrveien dersom det 

er ønskelig med korrespondanse med ekspressbussrutene på E39.  

- Rute 10: Ruten følger i dag E39 fra sør gjennom krysset på Smiene og nord til kryss 

med Randabergveien på Finnestad. Herfra går ruten via Randaberg sentrum, men 

kommer tilbake på Harestad og følger dagens E39 mot Rennesøy. 

Denne samme traseen kan opprettholdes etter omlegging av E39, bortsett fra at 

krysset med Randabergveien blir stengt og ruten må gå via krysset med 

Finnestadgeilen. Alternativt kan ruten følge dagens trasé for E39 fra Tastatorget. 

- Rute 28:  Ruten følger i dag E39 fra sør gjennom krysset på Smiene og nord til 

Tastatorget. Herfra går ruten via Kvernevikveien til Randaberg sentrum. Herfra har 

ruten samme trasé som rute 8 og 10 frem til Harestad, hvor den i dag tar av mot 

Mekjarvik. 

Ruten kan fortsette i samme trasé også etter utbyggingen. 

Ekspressbusser 

Kystekspressen mellom Bergen og Stavanger benytter E39 på strekningen gjennom 

planområdet. Det er i dag ingen organisert overgang eller samordning mellom lokale ruter og 

ekspressbussen, men man benytter de samme holdeplassene langs E39. 
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2 PLANPROGRAMMET 

2.1 Mål for prosjektet 

2.1.1 Mål for prosjektet 

Planprogrammet bygger på følgende hovedmål for byområdet på Nord-Jæren er: 

 Færre drepte og alvorlig skadde i vegtrafikken (0-visjonen) 

 Mer miljøvennlig bytransport gjennom utvikling av et konkurransedyktig og effektivt 

kollektivsystem 

 Redusere veksten i biltrafikken innenfor byområdet på Nord-Jæren bl.a. ved å legge 

til rette for kollektiv-, gang- og sykkeltrafikk 

 Redusere utslipp til luft 

 Utvikle et transportsystem som er effektivt og tilgjengelig for alle 

 Bedre fremkommelighet i og mellom regioner 

2.1.2 Målsetninger for E39 Smiene – Harestad  

De generelle målene over gjelder alle prosjektene på Nord-Jæren. For strekningen E39 

Smiene - Harestad er disse hovedmålene brutt ned i særskilte mål for denne strekningen:   

 Utvikles med en stamvegstandard som gir trafikksikkerhet og fremkommelighet på 

strekningen gjennom færre ulykker og nestenulykker 

 Mindre ulemper for nærmiljøet i form av støy og dårlig luft 

 Et triveligere lokal- og bomiljø gjennom: god fremkommelighet, universell utforming, 

estetikk, redusert barrierevirking og utrygghetsfølelse  

 Sikre utvikling av en fremtidsrettet stamveg som reduserer unødig biltrafikk i 

tilgrensede sidevegnett 

 Forbedre forholdene gang- og sykkeltrafikken i influensområde 

 Forbedre forholdene for kollektivtrafikk på E39 

 Bedre adkomsten til industri- og næringsområdene gjennom gode og effektive 

kryssløsninger 

 Tids- og standardmessig sammenkobling mot Rogfast-utbyggingen og E39 sørover 

 I størst mulig grad ivaretar natur-, kultur- og landskapsinteressene i området 

2.1.3 Problembeskrivelse 

Dagens E39 er en tofelts veg. Standarden varierer sterkt. Vegen tilfredsstiller ikke 

vegnormalenes standard for stamveg med den aktuelle trafikkbelastningen. 

Problemstillingene ved dagens E39 er spesielt knyttet til følgende tema: 

 Vegnett er 4,3 km med varierende standard 

 Strekningen Eskelandsveien - Tastatorget – Høye er 1,4 km og har ujevn kurvatur og 

lav standard 

 Svært mange kryss og direkte avkjørsler på strekningen  

 Ulykkesbelastet, spesielt i kryssene og i Høyesvingen 

 Strekningen fra Høye til Harestad er 2,9 km og ble bygd i forbindelse med ny 

ferjehavn i Mekjarvik (1978)  

 Denne delen er uten direkte avkjørsler. Kryssene har varierende standard  
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 Gang-/sykkelvegnettet er mangelfullt 

 Støyskjermingen kan bli bedre på strekningen 

2.2 Alternativer i planprogrammet 

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

flere mulige traséer for vegtrasé på strekningen. Det ble blant annet arrangert en lokal 

idedugnad 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, traséer og tiltak.  

Etter en gjennomgang av alternativene som fremkom ble det foretatt en forenklet 

silingsprosess, hvor en sto igjennom med følgende hovedalternativer som skulle tas med 

videre (se kart under). 

 Alternativ 0 – Utvikling av dagens veg (referansealternativet) 

 Alternativ 1 – Alternativ som følger østsiden av eksisterende veg. 

 Alternativ 3 – Alternativ går vest for eksisterende veg og under Høyehaugen og 
videre nordover.   

 

Figur 2-1: Oversiktskart Smiene – Harestad med foreslåtte utredningsalternativer som inngikk i planprogrammet, 
med forslag til forkastet alternativ 2 (markert med grønt). 
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2.3 Siling av alternativer i planprogrammet 

2.3.1 Alternativer som ble er vurdert, men forkastet i planprogrammet 

Som nevnt ble det i planprogramfasen vurdert flere ulike traseer på strekningen mellom 

Tasta og Finnestadgeilen.  Etter en forenklet silingsprosess ble følgende alternativer 

forkastet ved godkjenning av planprogrammet og i det videre arbeidet: 

Alternativ 2 - Vegen er planlagt med tunnel under Tasta skole og på fylling over 

landbruksjordene frem til boligområdene ved Høyesvingen og videre nordover langs 

eksisterende veg. 

Justert alternativ 2 – Vegen er planlagt med fjelltunnel øst for alternativ 2 videre på fylling i 

nedre del landbruksjordene, parallelt med Tastamyrveien frem til boligområdene ved 

Høyesvingen og videre nordover langs eksisterende veg. 

 

 

Figur 2-2: Utsnitt som viser justert alternativ 2 mellom Tasta og Høye som ble vurdert etter høring av 
planprogrammet, men anbefalt forkastet ved endelig vedtak og godkjenning av planprogrammet. 
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2.3.2 Vurdering og begrunnelse for forkasting av alternativ 2 

Før grunnundersøkelsene ble gjennomført i området ble det antatt at alternativ 2 kunne ha 

positive konsekvenser for miljøtema, som for eksempel: mindre forbruk av landbruksareal, 

lengre kulvert/tunnel og mindre støy i boligområdene.  

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 

fylling blir svært kostbart, teknisk komplisert og konfliktfullt å gjennomføre. 

Det ligger en gammel søppelfylling i området, som i dag blir brukt som ressurs for et 

privatdrevet gasskraftverk. Alternativ 2 krysser søppelfyllingen, og det ikke mulig å legge 

traseen utenom denne, dersom en skal få frem et konsept med fjelltunnel. 

 

Søppelfyllingen er opptil 12 meter tykk og under denne ligger 2-3 meter med ensgradert 

materiale (finsand/leire/silt) eller myr før det er funnet masser god lagringsfasthet. 

Søppelfyllingen er svært lite egnet som byggegrunn. To alternative utførelser er aktuelle; 

masseutskiftning eller brokonstruksjoner fundamentert på peler. (Fylling på søppelfyllinga vil 

gi store og ujevne setninger). Begge metodene er usikre og svært kostbare.  

 

Påhoggsområdet ved Eskelandsveien vil gi dype gravegroper, noe som vil gi store 

terrengutslag nær gårdstunet. Fjelltunnelen ville bli kort og vegen må mest sannsynlig 

bygges på peler over lengde på minimum 500 meter. Under Tastavarden ligger det en 

fjellhall. Alternativet er ikke i direkte konflikt med fjellhallen, men det er behov for tilpassing 

av tilkomstveier og rømningsveier.  

 

Det er også forventet at alternativ 2, som ikke følger E39, vil beslaglegge et større areal enn 

alternativer som bygger på gjeldende kommunedelplan for strekningen. Dette området er 

også avsatt til fremtidig landbruksområde og er innenfor byggegrensen definert i FDP for 

langsiktig byutvikling på Nord-Jæren. På bakgrunn av grunnforholdene, konfliktnivå i forhold 

til eierinteresser og hensynet landbruks- og miljøinteressene i området, anbefaler Statens 

vegvesen at en i det videre planarbeidet ikke går videre med alternativ 2. 

 

2.3.3 Vurdering og begrunnelse for forkasting av justert alternativ 2  

I forbindelse med behandlingen av planprogrammet ble det påpekt i flere merknader at en 

måtte vurdere et traséalternativ (justert alternativ 2) som gikk lengre øst enn de alternativene 

allerede som inngikk i planprogrammet.   

Grunnundersøkelser som ble utført av Statens vegvesen mellom Eskelandveien og Høye 

våren 2010, viste at området(Eskelandsveien-Høye) består av store mengder boss- og 

fyllmasser. Mektigheten og mengden fyllmasser varierer. Det ble registrert opp til 12 meter 

med fyllmasser (boss) på strekningen mellom Eskelandsveien og Høyebakken. Sonderinger 

foretatt i området viser at massene har varierende lagringsfasthet, men i hovedsak er 

lagringsfasthet lav. Det øverste laget består av 5-10 meter med boss. Under bosslaget er det 

naturlige løsmasser i en tykkelse på opptil 6 meter. 

I korridoren hvor det justerte alternativ 2 er skissert er det et lag med svake/ustabile masser 

på opptil totalt 16 meter. Det svake laget med naturlige masser (under søppelfyllingen) har 
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størst mektighet nær Tastamyrveien hvor det var ønskelig å flytte traséen. Laget avtar i 

tykkelse i sørvestlig retning. 

Forslaget til justert alternativ 2 innebærer at deler av forskjæring til tunnel under Tastavarden 

må gå i fyllmassene nordvest for Eskelandsveien. De ustabile massene på denne 

strekningen (boss og naturlige løsmasser) vil medføre uakseptabelt store og ujevne 

setninger ved fundamentering opp på eksisterende masser. 

Grunnforholdenes egenskaper i traséen vil kreve at massene må fjernes, noe som innebærer 

utskifting av alle forurensende masser, eller at vegfundamentet må peles på denne 

strekningen. Om vegen skal etableres på peler innebærer det en omfattende pelingsprosess 

mellom Eskelandsveien og Høye for å få fundamentet stabilt. Dette vil inkludere selve E39, 

men også tilførselsveger, av- og påkjøringsramper, kryss med mer hvor grunnforholdene er 

svake/ustabile. 

Masseutskifting av forurensede masser må leveres til godkjent deponi for spesialavfall. 

Skråninger i området må erosjonssikres, i tillegg til at det må etableres et drenssystem som 

hindrer forurenset vann å komme ut i skråningene. Det forventes store kostnader og 

usikkerhet ved å etablere en forskjæring og ny veg med tilstøtende ramper i dette området. 

Statens vegvesens vegtekniske seksjon anser området, hvor justert alternativ 2 er skissert, 

som uegnet til byggegrunn og påhuggsområde. 

Utover de geotekniske ulempene og utfordringene knyttet til lokal forurensing (mulige utslipp) 

vil justert alternativ 2 være i konflikt med området avsatt til kjerneområde for landbruk i 

fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Nord-Jæren. I tillegg vil man ved å trekke trasen 

lengre øst kunne få økte nærføringsulemper (støy/støv) for boliger i Tastamyrkroken og 

Eskelandssvingene.  

Det kuperte landskapet og terrengforskjellen mellom nivået på Tastamyrveien og stigningen 

opp mot Høye medfører at det justerte traséforslaget for alternativ 2 gir store 

landskapsmessige konsekvenser, gjennom at traséen opp mot Høye vil gå på den delen av 

åsryggen hvor helningen er størst. Dette medfører at selve vegen og kryssområdene vil få en 

vesentlig større utstrekningen (arealbeslag) enn ved et flatere terreng.  

Statens vegvesen anbefaler på grunnlag av overnevnte og øvrig begrunnelse jevnfør 

planprogrammet og merknadsoppsummeringen å forkaste justert alternativ 2 i 

planprogrammet. 

 

2.4 Viktige problemstillinger 

Planprogrammet omtaler viktige problemstillinger som kort kan oppsummeres: 

Veg- og transportsystem 

Vegsystemet skal utformes for å takle den forventede trafikkutviklingen. Dette omfatter både 

E39, og tilknytningspunkter for lokalt vegnett. Løsningene skal spesielt ivareta tungtrafikk 

langs E39. Løsninger for kobling mellom lokalt kollektivsystem og fjerntrafikk skal avklares, 

og fremtidige løsninger for gående og syklende skal avklares. 
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Trafikksikkerhet og trafikkavvikling 

Vegstrekningen regnes som spesielt ulykkesutsatt. Ulykkene fordeler seg relativ jevnt på 

hele strekningen Smiene – Harestad, men noe større konsentrasjon ved Smiene. 

For gjennomgangstrafikken betyr dagens veg både dårlig trafikkavvikling og dårlig 

trafikksikkerhet. Også den interne trafikken i denne delen av Stavanger og Randaberg 

kommune opplever E39 som en trafikal barriere, og unødig trafikk blir overført til 

lokalvegnettet.  

E39 er en stamveg med relativ stor næringstrafikk (10 % tyngre kjøretøy). Det er en 

målsetning at all trafikk skal kunne avvikles på en mest mulig effektiv, miljøvennlig og 

trafikksikker måte. Dette gjelder biltrafikk, kollektivtrafikk og myke trafikanter, og det gjelder 

både for lokaltrafikken og gjennomgangstrafikken. Dette vil bli en sentral problemstilling i 

planarbeidet.   

Kulturmiljø 

Deler av planområdet er gammelt kulturlandskap med flere kjente automatisk fredete 

kulturminner og stort potensial for å finne nye fornminner i planområdet.  

Det finnes også flere SEFRAK registrerte bygninger i eller tett opp til planområdet. 

Landskap 

E39 går gjennom et åpent kulturlandskap med høy verdi. Jordbruk og grupper med trær og 

busker, og elementer som steingjerder, gårdsanlegg og kantvegetasjon inngår i bildet. 

Deler av vegen har utsyn til sjøen og bidrar til reiseopplevelsen for trafikantene på vegen.  

Landskapstilpasning må tillegges stor vekt. 

Nærmiljø og friluftsliv 

E39 går gjennom en del randbebyggelse på hele strekningen. 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.  

Det er en viktig målsetning å redusere disse ulempene mest mulig. I arbeidet vil det bli en 

viktig problemstilling å legge til rette for at god tilgjengeligheten til frilufts-/grøntområdene på 

begge sider av vegen. 

Naturressurser / Landbruk 

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. 

Alternativene vil i ulik grad skjære gjennom og dele opp eiendommer. Hensyn til arealforbruk, 

arrondering samt adkomst til eiendommene/teigene vil bli et viktig tema i planarbeidet.  
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Naturmiljø 

De ulike alternativene vil ikke direkte berøre kjente områder med viktig naturmiljø, men dette 

må dokumenteres nærmere. I planarbeidet blir det viktig å sikre viktige grøntdrag i 

landskapet som er økologiske sprednings-/forbindelseskorridorer og tilholdssted og vilkår for 

både flora og fauna.  

Grunnforhold 

Foreliggende grunnundersøkelser tyder på at grunnforholdene ikke vil skape problemer 

knyttet til setninger og stabilitet. Det er 12 – 14 m ned til fjell i skjæringen ved Høyesvingen. 

Løsmassene har god stabilitet, men skråninger kan være sårbare for erosjon i anleggsfasen. 
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3 FORHOLDET TIL ANDRE PLANER 

3.1 Overordnede planer  

Utvikling av E39 til fullverdig stamvegstandard med fire kjørefelt vil tilføre vegnettet på Nord-

Jæren økt kapasitet. E39 Smiene-Harestad er et ledd i utviklingen av denne stamvegen.  

I tillegg er vegen regionalt og lokalt viktig for å knytte nordre del av Stavanger samt 

Randaberg tettere til byområdet. 

3.1.1 Nasjonal transportplan 2010-2019 (NTP)  

Av Nasjonal transportplan for perioden 2010-2019 fremgår følgende for strekningen Smiene 

– Harestad: 

”I tillegg prioriteres 160 mill kr til bygging av firefelts veg på den ulykkesbelastede 

strekningen E39 Smiene – Harestad nord for Stavanger i siste del av planperioden... delvis 

bomfinansiert.” 

Føringer i stamvegutredningen  

 få trafikken over på sykkel og kollektiv 

 trafikkmengde tilsier 4-felt Ålgård – Harestad 

 4 felt til Finnestad og 2-felt til Harestad i 2006-2015 

 I utviklingsstrategien står det 4-felt på E39 fram til Harestad. 

3.1.2 Vestlandsrådets transportplan:  

Vestlandsrådet har utarbeidet en Handlingsprogram 2012-2015. Her pekes det på at den 

største utfordringen for Vestlandet i dag, er en effektiv fergefri transportkorridor langs hele 

vestlandskysten. Rogfast er fremhevet som det eneste av de store fjordkrysningene som er 

nevnt i gjeldende NTP. Vestlandsrådet forutsetter at dette følges opp med bevilgning. I Mål 

for ferjefri E39 heter det bl.a.: 

Vestlandsrådet aksepterer ingen forsinkelser på arbeidet med å gjennomføre Rogfast 

prosjektet. 

Prosjektet Smiene – Harestad er nevnt som ett av prosjektene som ligger inne i gjeldende 

NTP, med forutsatt bevilgning i siste fireårsperiode. 

3.1.3 Fylkesplan for Rogaland 

I Fylkesplanen for Rogaland 2006 – 2009 er vegsystemet omtalt med mål, delmål og 

strategier. En viktig strategi er å fjerne flaskehalser i transportnettet, det være seg 

standardsprang på vegnettet, ferjestrekninger, kapasitetsproblemer på veg og bane samt 

manglende samordning av kollektivtrafikken. E39 er ikke omtalt spesifikt, men både Rogfast 

og utbedring av strekningen Smiene – Harestad vil falle direkte inn under denne strategien. 
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3.1.4 Transportplan Jæren – Handlingsplan 2006-2020:  

Revidert handlingsplan for Transportplan Jæren ble vedtatt i 2006. Handlingsplanen peker 

på helheten i utformingen av transportsystemet, vegutbygging, kollektivsatsing og med en 

gjennomgående universell utforming. 

Bl.a. understrekes at E39 prosjektene gjennom planområdet er sentrale for utviklingen av 

Kyststamvegen. De anbefalte prosjektene vil blant annet gi stor positiv uttelling på 

samfunnsøkonomi og reduksjon i antall trafikkulykker. 

3.1.5 Strategiplan for kollektivtrafikk i Rogaland 2008 - 2020: 

Strategiplanen for kollektivtrafikken i Rogaland trekker opp en del generelle problemstillinger 

og mål.    

En av hovedutfordringene er fremkommelighet på vegnettet. Det er et mål at kollektiv-

trafikkens konkurransekraft i forhold til personbilen skal økes. Dette gjelder spesielt i 

bybåndet mellom Sandnes og Stavanger. I tillegg til spesiell satsing innenfor bybåndet, er 

det i handlingsplanen pekt på behov for økning i rutetilbudet mot Randaberg som resultat av 

den økte utbyggingen i aksen Randaberg sentrum Harestad. 

Strategiplanen foreslår videre en rekke ekspressbusstiltak, spesielt mot Forusområdet. 

En utbygging med god fremkommelighet på E39 vil gi god fremkommelighet for 

ekspressbusstilbudet fra Randaberg.  

3.1.6 Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren. 

Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren viser den langsiktige utviklingsstrukturen for 

Jæren. (Se Figur 3-1.) For området omfattet av utbygging av E39 mellom Smiene og 

Harestad viser planen i grove trekk kjerneområdet for landbruk og grøntstruktur på vestsiden 

og byutvikling på østsiden av E39. I tillegg viser planen utviklingsområder knyttet til 

Randaberg sentrum og Grødem på vestsiden av E39. Med unntak av området mellom 

Tastatorget og Dusavik følger langsiktig grense for landbruk langs dagens E39.  
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Figur 3-1: Kartet viser utsnitt av Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren 

 

3.1.7 Kommuneplanen for Randaberg 

Næring 

Gjeldende kommuneplan for Randaberg peker på at eksisterende næringsområder skal 

videreutvikles framfor å etablere nye. Dette inkluderer utvikling av Mekjarvik, Dusavik og 

Randaberg sentrum.  

Bolig 

I sin boligpolitiske handlingsplan har Randaberg kommune lagt til grunn en boligvekst som 

samsvarer med Fylkesdelplanen for langsiktig byutvikling på Jæren. I henhold til 

fylkesdelplanen er Nord-Jæren anslått å vokse med 100 000 personer innen 2040. 

Hovedtyngden av boligbyggingen og fortettingen skal skje i bybåndet Stavanger-Sandnes. 

Fortettingspotensialet til Randaberg og andre omkringliggende kommunene er anslått til å 

være 10 prosent av beregnet fremtidig boligbehov.  

Randaberg legger til grunn en befolkningsvekst i planperioden på rundt 1,2 prosent per år, 

som representerer et boligbehov på totalt omtrent 950 boliger – eller cirka 70 boliger per år.  
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Nybyggingen skal skje som utvikling av aksen mellom Sentrum og Grødem, samt på arealer 

øst for E39. Disse arealene kommer i hovedsak ikke i konflikt med den langsiktige grensen 

for landbruket. Unntaket er et mindre areal mellom den nye veien som er foreslått mellom 

Goaveien og Kverneviksveien, samt Viste Hageby. Nybyggingen skal styrker opp under 

hovedruter for kollektivtrafikken samt utnytte og legge til rette gang- og sykkelvegnettet for 

transportsyklisten. 

3.1.8 Kommuneplanen for Stavanger 

Næring  

I kommuneplanen for Stavanger 2010-2025, vedtatt juni 2011 er det gjort omdisponeringer i 

området Dusavik II som har betydning for tiltak på E39 Smiene-Harestad. 

Dusavik II 

Det etablerte Dusavik blir karakterisert som et strategisk viktig næringsområde for lager- og 

produksjonsbedrifter. Området egner seg godt til oljerelatert virksomhet og bedrifter med 

behov for nærhet til dypvannskai. Dusavik er av regional betydning, men har få tilgjengelige 

tomter for utbygging. På plankartet er det også satt av plass til idrettsformål til Tasta bydel, 

for eksempel til fotballbaner. Det er satt av areal til grøntdrag langs Tastamyrveien og langs 

området mot sør.  

Dette betyr at ca. 200 dekar omdisponeres fra LNF (utenfor langsiktig grense for landbruk) til 

næring. CA 30 dekar omdisponeres fra LNF til friområde. Og ca. 23 dekar omdisponeres fra 

LNF til idrettsområde. Området skal reguleres til energirelaterte industri- og lagerbedrifter 

med tilhørende kontorer. Maks 15 % av utbyggingsarealet (BRA) i prosjekter skal tillates for 

kontorformål. 

Bolig  

Tastarustå utgjør det største nye boligområdet i Stavanger nord. I tillegg er det lagt inn 

omfordeling av LNF og bolig på Nore Sunde samt omdisponering fra LNF til bolig på Austre 

Åmøy.  

For Stavanger som helhet er det behov for 13 600 nye boliger i planperioden. Av disse skal 4 

100 dekkes i felt, 6 800 i prosjekter og 2 700 som ifylling. Botettheten er angitt til 2,1 

personer per bolig. Retningslinje for grad av utnytting i boligområder nær/i sentre og nær 

hovedkollektivtraseer er satt til maksimalt 100 prosent BRA. Det er maksimale 

gangavstander til sentre, bane og buss, som avgrenser områdene med høyest tetthet. For 

resten av byen settes graden av utnytting i nye boligprosjekter til maksimalt 70 prosent BRA. 
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Figur 3-2:  Kommuneplankart for Stavanger og Randaberg på strekningen med planavgrensning for begge 
alternativ. 
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3.1.9 Konseptvalgutredning (KVU) for transportsystem på Jæren 

KVU har utredet forskjellige konsepter for overordnet transportsystem for Jæren med særlig 

vekt på byområdet. For kollektivtrafikken anbefales et bybanesystem som grunnstamme, 

med supplerende bussløsninger. Det foreslås en bybanetrasé mellom Stavanger sentrum og 

Dusavik. 

Vegkapasiteten anbefales generelt skal tilpasses satsningen på utbygging av et høyverdig 

kollektivsystem. Konkret anbefales likevel at E39 bygges ut til sammenhengende standard 

gjennom byområdet med fire felt, i tråd med anbefalingene i NTP. 

3.2 Tilgrensende planer 

Strekningen Smiene – Harestad ligger mellom tre andre store vegprosjekter: 

- Rv 509 – fv 409; Transportkorridor vest 

- E39; Eiganestunnelen og Eiganes nord 

- E39; Rogfast 

I denne sammenhengen fyller strekningen et svært viktig bindeledd.  

 

Figur 3-3: Flere store prosjekter grenser opp til Smiene-Harestad parsellen. 
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3.2.1 Regionalplan for Transportkorridor Vest 

Transportkorridor vest er benevnelsen på en viktig hovedvegforbindelse gjennom den vestre 

delen av Nord-Jæren. Korridoren tangerer og knytter sammen flere terminalområder og gir 

dem tilknytning til E39. Regionalplan for Transportkorridor Vest fastsetter retningslinjer for 

utvikling av rv. 509 og fv. 409. Transportkorridoren strekker seg fra Sømmevågen i sør til 

E39 på Finnestad i nord.  

Regionalplanen gir retningslinjer for planlegging av tiltak i og langs transportkorridoren på 

kommunedelplan- og reguleringsplannivå. 

3.2.2 Reguleringsplan for E39 Eiganes nord 

Planen omfatter ny E39 med tilhørende sideveger mellom Eiganestunnelens nordre 

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

Randabergveien (ved Smiene) til dagens E39. Parsellen Smiene – Harestad starter i dette 

punktet. 

Strekningen mellom Eiganestunnelen og Eskelandsveien er ca. 1,2 km. Vegtraseen følger 

dagens E39 som utvides til fire gjennomgående kjørefelt i tillegg til av- og påkjøringsfelt. 

Portalen for Eiganestunnelen plasseres ca. 100 m nord for munningen av dagens 

Byhaugtunnel. Det anlegges et toplanskryss med Randabergveien omtrent midt på 

strekningen der E39 tilknyttes lokalvegsystemet med ramper parallelt med E39. Krysset 

utformes med rundkjøring på bru over E39. Dagens E39 (ytre Ringvei Vest) legges av 

miljøhensyn om i betongtunnel over tunnelen for E39 i sør og føres videre i dagen på 

vestsiden av E39 fram til rundkjøringen ved Randabergveien.  

 

Figur 3-4 Reguleringsplan for E39 Eiganes nord, illustrasjonsplan. (2008).  

Planen er endelig stadfestet etter at Fylkesmannen i Vest Agder har ferdigbehandlet en 

klage på planvedtaket i kommunen. 

3.2.3 Kommunedelplan for E39 Rogfast  

Prosjektet E39 Rogfast innebærer kryssing av Boknafjorden og Kvitsøyfjorden i undersjøisk 

tunnel fra Harestad i Randaberg kommune til Arsvågen i Bokn kommune. Prosjektet er en 

direkte fortsettelse av parsellen Smiene – Harestad. I tillegg skal det bygges en arm på cirka 

N 



Planbeskrivelse med KU - E39 Smiene – Harestad. 37 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

2 km til Kvitsøy. Hovedtunnelen blir ca. 25 km lang, og den blir den dypeste i verden med, 

med et lavpunkt på cirka 360 meter under havoverflaten.  

Statens vegvesen har utarbeidet kommunedelplan med konsekvensutredning for E39 

Rogfast. Denne lå ute til offentlig ettersyn i perioden 13. juli til 25. september 2007. 

Kommunedelplaner og KU er nå godkjent av kommuner og fylkeskommunen. 

Prosjektet er med i NTP 2010-2019 under forutsetning av at det er lokal tilslutning til bruk av 

bompenger. Regjeringen har behandlet prosjektet i sammenheng med ordningen KS1 som 

innebærer kvalitetssikring av store prosjekt i tidlig fase. E39 Rogfast er forlengelsen av 

strekingen E39 Smiene-Harestad og gir rammer for videreføring av vegen fra Harestad og 

videre nordover. Trafikkøkning som følge av E39 Rogfast må vurderes ved fastsetting av 

standard for E39 Smiene-Harestad. 

Høsten 2011 startet man opp arbeid med reguleringsplan for Rogfast. I denne legges det 

opp til to parallelle tunnelløp med to kjørefelt i hvert løp. 

 

3.3 Oppsummering 

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 

høyverdig standard regionalt. 

Planen vil dekke både overordnede og planspesifikke målsettinger som fremgår av 

planprogrammet. 
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4 PLANBESKRIVELSE 

Planområdet strekker seg fra Smiene i Stavanger kommune til Harstad i Randaberg 

kommune. Planområdet og influensområdet er beskrevet i kapittel 1.1.1 og 1.1.2. 

Arealregnskap for markslag er vist i kapittel 5.5.3. Arealbeslag fordelt på formål i 

kommuneplanene er vist i kapittel 7.3. 

 

4.1 Trafikksituasjonen 

I henhold til planprogrammet som var på høring høsten 2010 er vegalternativene blitt 

optimalisert og oppdaterte våren 2011 i forbindelse med oppstart av konsekvensutredningen.  

4.1.1 Fremtidig trafikk  

Beregningsår er satt til 2040.  

I grunnlaget for beregning av fremtidig trafikk, er det lagt til grunn følgende: 

- Arealutvikling som i scenario «konsentrert» (Regionalplan for Nord-Jæren) 

- Rogfast er bygget/åpnet 

- Eiganestunnelen er bygget/åpnet 

- Transportkorridor vest (TKV) bygget med ny trasé frem til Finnestad er ikke med i 0-

alternativet, men er valgt tatt med i hovedalternativene. Årsaken til dette er at TKV kun 

forelå som et planforslag på det tidspunktet når alternativene ble definert. Imidlertid 

forutså en som sannsynlig at dette ville bli vedtatt, og siden trafikktallene primært skal 

benyttes for beregning av støy, utslipp og prissatte konsekvenser, fant en det 

hensiktsmessig å innkludere denne trafikkmengden.  

Det er to andre endringer i vegsystemet som kan påvirke trafikkstrømmene: 

- Ryggveien (fv 479) stenges mot E39. 

Ryggveien er i dag knyttet til E39 med et uregulert kryss. I 0-alternativet er denne 

trafikken anslått til ca. ÅDT = 1000. I hovedalternativet er dette krysset stengt, og 

trafikken er her forutsatt fordelt mellom Finnestadkrysset og kryss med Torvmyrveien. 

Selv om denne trafikkstrømmen – 1000 i ÅDT – er marginal i forhold til trafikkstrømmene 

for øvrig i tiltaksområdet, kan en slik omlegging oppleves å ha vesentlige konsekvenser i 

nærområdet. Dette forholdet er nærmere omtalt i konsekvensutredningstema Nærmiljø. 

(Jfr. kap. 5.5) 

- Krysset ved Tastatorget er i planforslaget kun forutsatt med ramper mor sør.  

Begrunnelsen for dette er to-delt: Dette forenkler krysset vesentlig og reduserer 

arealbeslaget, og i tillegg bidrar dette til å redusere trafikken både på Kvernevikveien og 

på Eskelandsveien. Likevel er kjøreretningene mot nord ikke umuliggjort, ved at man 

enten kan benytte dagens E39 som fortsatt vil fungere som lokal adkomstvei frem til 

Finnestadkrysset, eller at trafikken på Eskelandsveien kan kjøre gjennom Dusavik og via 

Finnestadgeilen til Finnestadkrysset. Trafikken på Kvernevikveien kan kjøre via den nye 

Transportkorridor vest forbindelsen over Goa til Finnestadkrysset. 
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Det er tidligere gjennomført beregninger ved hjelp av den regionale trafikkmodellen TASS5 

for en rekke alternativer, både med hensyn til fremtidig utviklingsmønster og veinett. 

Beregningene avdekker imidlertid at det må være noen åpenbare feil i modellen. Særlig slår 

dette ut på sideveiene. 

 

Figur 4-1: Trafikktall 0-alternativet, ÅDT, fremtidig situasjon (2040)    

Det har derfor vært nødvendig å foreta manuelle tilpasninger i beregningsresultatene fra 

TASS5. Det er tatt utgangspunkt i flere beregningsalternativ kalt «Alt.0 pluss», «Alt.1» og 

«Alt.1A». Alle disse viser en klar trend for trafikkmengden på selve E39. Trafikkprognosene 

for sideveiene spriker noe mer i alternativene. Det er derfor manuelt gjort en fordeling og 

avbalansering av trafikk mellom sideveier og mellom disse og E39. Videre viser egne 

beregninger for Rogfast en trafikkmengde i 2040 på 11.000 i ÅDT. Denne trafikkmengden er 

også fordelt ut på veinettet. 

Disse trafikktallene er lagt til grunn både for støyberegninger, beregning av utslipp til luft og 

beregning av prissatte konsekvenser. 
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Figur 4-2:  Trafikktall hovedalternativ, ÅDT fremtidig situasjon (2040). Trafikktallene er like for alt. 1 og 3. 

 

Usikkerhet 

Trafikkberegningene for E39 er basert på TASS5-beregningene. Usikkerheten ved disse 

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

usikkerheten noe større, antas 30-40 %. 

En vil likevel understreke at usikkerheten er knyttet til trafikkmengde i et oppgitt 

beregningsår. Det er mange faktorer som kan påvirke trafikkutviklingene så langt frem i tid. I 

praksis betyr derfor dette at de beregnede trafikkmengdene vil opptre, men usikkerheten er 

knyttet til tidspunktet når dette vil inntre. 
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4.1.2 Kollektivtrafikk 

Rutesystemet for kollektivtrafikken er under vurdering for denne delen av Nord-Jæren. 

Planene er imidlertid ikke fastlagt, men fra Kolumbus sin side vil hele strukturen i området bli 

vurdert.  

Som det fremgår av merknadene til de enkelte rutene ovenfor, er det ikke noe ved selve 

tiltaket som i seg selv fordrer omlegging av rutestrukturen, samtidig som det legges opp til 

noe større fleksibilitet ved krysning av E39 (planskilt), og ved at det legges til rette for en 

overgangsterminal i kryssområdet ved Torvmyrveien. Her vil det kunne legges spesielt til 

rette for overgang mellom regionale/nasjonale ekspressbusser og lokale ruter i Randaberg 

og Rennesøy – Finnøy. Tiltaket har således ingen negativ konsekvens for kollektivtrafikken. 

4.1.3 Andre trafikale forhold 

I forhold til dagens situasjon, vil krysstilknytningen ved Torvmyrveien bli vesentlig forbedret. 

Derimot vil trafikken internt i boligområdet ved Grødem bli berørt ved at Ryggveien ikke 

lenger har tilknytning til E39. Dette kan medføre en vesentlig trafikkøkning på Grødemveien. 

(Jfr.  Figur 1-3) Her er trafikken i dag ca. 2000 i ÅDT i søndre del. Denne vil øke som resultat 

av stengningen av Ryggveien. I tillegg må forventes en trafikkvekst som resultat av ny 

utbygging. Veien går i dag gjennom tett boligbebyggelse med direkte avkjørsler til 

Grødemveien. 

Denne problemstillingen er det imidlertid ikke hensiktsmessig å løse på kommuneplannivå, 

men bør vurderes nærmere i en egen utredning i forbindelse med arbeid med 

reguleringsplan. Studieområdet bør omfatte hele området nord for Finnestadgeilen og 

mellom E39 og sjøen. Trafikktekniske virkemiddel som stenging, fartsreduserende tiltak o.l. 

kan være aktuelle i tillegg til utbedringstiltak på eksisterende veinett. 

 

4.2 Vegstandard 

4.2.1 Generelt standardkrav 

For E39 legges følgende vegstandard til grunn: 

Strekningen Smiene - Finnestadgeilen (vegstandard S7):  

 

Figur 4-3: 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. 

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 
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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.  

 

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 4-4: 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 det vil si kjørefeltbredde på 3,25 meter og skulder 

på 1 meter. 

 

 

Figur 4-5: 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 på øvrige veger. Vegnormalene har nærmere regler når de ulike krysstypene 

skal benyttes.  
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Tunneler på strekningen: 

Tunneler på strekningen skal bygges som tunnelklasse E med toløps-tunneler med 

tunnelprofil 2xT9,5. Maks stigning på tunnelen er 5 %. 

 

 

Figur 4-6: 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) 

 

Figur 4-7: Tverrprofil for sykkelveg med fortau. Totalbredde 4,5 m (HB 017). 

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 
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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. 

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 4-8: Tverrprofil G/S-veger på sekundærvegnett (HB 017).  

 

4.3 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 og underganger 

 

 
 

Figur 4-9: Normalprofil ny og gammel veg 
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Et typisk normalsnitt med ny og gammel veg på strekningen mellom Tasta og Finnestad er 

vist ovenfor. 

 

4.4 Alternativer 

I henhold til planprogrammet som var på høring høsten 2010 er vegalternativene blitt 

optimalisert og oppdaterte våren 2011 i forbindelse med oppstart av konsekvensutredningen.  

4.4.1 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 0-

alternativet.  

4.4.2 Nye vegalternativer 

Alternativene som skal vurderes opp mot 0-alternativet (referansealternativet) er 

hovedalternativene 1 og 3. Begge alternativene strekker seg fra Smiene i Stavanger 

kommune (like sør for Maiblomstsvingen) til Harestad (Harestadveien) i Randaberg 

kommune. Alle alternativene er forutsatt å ha kryss på Tasta (redusert kryss - kun ramper 

mot sør), Finnestadgeilen og Harestad. Alternativene er like mellom kryss ved 

Finnestadgeilen og nord til Harestad. 

Følgende alternativskombinasjoner ligger til grunn for konsekvensutredningen (alternativ 2 er 

silt bort i planprogrammet):  

Tabell 4-1: Alternative traseer 

Alternativ Tiltak ved Tasta skole
2
 Alternativsbenevnelse Tunnel Høyehaugen 

1 Lang kulvert (470 m) 1A Nei 

1 Kort kulvert (350 m) 1B Nei 

1 Daglinje 1C Nei 

3 Lang kulvert (390 m) 3A Ja 

3 Kort kulvert (270m) 3B Ja 

3 Daglinje 3C Ja 

 

                                                
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 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.   
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Figur 4-10:  Korte og lange kulvertløsninger ved Tasta skole.  



Planbeskrivelse med KU - E39 Smiene – Harestad. 48 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

 

Figur 4-11: 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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4.5 Kryssløsninger 

Innenfor planområdet vil det inngå 3 kryss. Alle er planskilte. Dagens kryss med 

Eskelandsveien, Randabergveien og Ryggveien fjernes. Krysset ved Tastatorget har kun 

ramper mot sør. Kryssene er nærmere omtalt nedenfor. 

4.5.1 Kryssløsning ved Tastatorget 

I arbeidet med kommunedelplanen med konsekvensutredning for E39 Smiene-Harestad er 

det sett på flere alternative veglinjer i tråd med planprogrammet. 

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

inntil E39. Utfordringen i dette området blir derfor 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.   

Det er gjort et betydelig arbeid og skissert flere forslag til kryssløsninger på Tasta, men i 

planarbeidet har det utpekt seg to hovedkryssløsninger for alternativ 1 og 3. Disse er 

nærmere presentert i eget notat fra Statens vegvesen datert 19.oktober 2011. 

Et planlagt kryss på Tasta skal dekke følgende 2 hovedfunksjoner: 

 Knytte fv. 413 (Eskelandsveien) fra Eskelandsveien til E39 

 Knytte fv. 409 (Kvernevikveien) til E39   

 

I vurderingen og utsiling kryssalternativer er følgende føringer lagt til grunn: 

 Krysset bør dekke alle svingebevegelser. 

 Redusert løsning forutsetter at fv.509/409 – Transportkorridor vest kobles til E39 ved 

Finnestadgeilen  

 Lokalveg (eksisterende E39) mellom Kvernevikveien og Randabergveien vil få 

moderat trafikk. 

 Trafikkstrømmene fra Eskelandsveien og Kverneviksvegen, som skal i retning 

nordover på E39 fra krysset på Tasta, er begrenset om Transportkorridor vest kobles 

til E39 ved Finnestadgeilen.  

 For å minimere arealinngrepene på Tasta bør det vurderes om noen 

svingebevegelser kan utelates i krysset. Krysset vil primært være for sørgående 

trafikk fra Tastaområdet og Kverneviksvegen. Nordgående trafikk vil få små ulemper 

med å benytte dagens E39, som fortsatt vil fungere som lokalveg, og komme inn på 

E39 i Finnestadkrysset. 

Ut fra en totalvurdering av kriteriene som er lagt til grunn for silingen av kryssalternativene 

anbefales redusert kryssløsning for både alternativ 1 og 3 på Tasta. Figurene under viser 

anbefalt forslag for henholdsvis alternativ 1 og 3.  
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Figur 4-12: Redusert planskilt kryss for alternativ 1 på Tasta.  

 

Figur 4-13: Redusert planskilt kryss for alternativ 3 på Tasta.  

4.5.2 Kryss på Finnestad 

Krysset på Finnestad ligger på samme sted som dagens kryss med Finnestadgeilen. Ny 

forbindelse til Randabergveien og Transportkorridor vest føres inn i samme 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. 

Krysset er i prinsippet likt i både alternativ 1 og 3, med unntak av gang- og sykkelvegen, som 

har forskjellige traseer på grunn av videreføringen sørover. 
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Figur 4-14:  Nytt kryss på Finnestad. Alternativ 1. Alternativ 3 er marginalt forskjellig. 

 

4.5.3 Kryss på Harestad 

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.  

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.  

Et knutepunkt for kollektivtrafikken sammen med hvileplass for tungbiltrafikken er foreslått 

plassert i tilknytning til krysset. 
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Figur 4-15:  Nytt kryss på Harestad 

4.5.4 Knutepunkt på Harestad 

Ved Harestad legger planen opp til å avsette et areal til annet trafikkformål. Flere behov kan 

innpasses på et slikt areal. 

Overgangsterminal for buss 

Det er behov for å etablere gode overgangsterminaler mellom regionale og lokale bussruter. 

I dag benyttes vanlige holdeplasser, men dette kan i mange tilfeller være lite attraktivt 

dersom ventetiden blir lang. I tilknytning til en slik terminal bør det også være et areal for 

parkering for reisende som ønsker å reise videre med buss. 

Hvileplasser for tungtransporten 

Statens vegvesen, Region vest har utarbeidet en rammeplan for hvileplasser for 

tungtrafikken. Det er i dag strenge regler knyttet til kjøre- og hviletid for sjåfører av tunge 

kjøretøy. Med dette krever igjen at det legges til rette for steder hvor disse kjøretøyene kan 

svinge av veien og sjåførene kan gjennomføre de pålagte hviletidene på en akseptabel måte. 

Kravene til hviletid er begrunnet i store trafikksikkerhetsgevinster. 

Dagens situasjon er imidlertid preget av mangel på slike hvileplasser. Resultatet er at tunge 

kjøretøy er nødt til å parkere på uhensiktsmessige steder som i mange tilfeller er til sjenanse 

både for tilgrensende nærmiljø og andre trafikanter.  

Rammeplanen for hvileplasser konkluderer med at det er behov for å anlegge gode 

hvileplasser langs E39 både nord og sør for Stavanger - Sandnes området.  
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Det er utarbeidet egen veileder for utforming av slike hvileplasser. (SVV, Håndbok 279) 

Beredskapsområde for Rogfast 

I forbindelse med Rogfast kan det være hensiktsmessig å kunne disponere et areal dersom 

situasjoner av spesiell karakter skulle oppstå. Det kan være i forbindelse med ulykker, 

planlagt, og varslet vedlikehold som gjør at tunnelen må stenges for en periode, eller andre 

tilsvarende hendelser. 

 

4.6 Gang- og sykkel 

Det er utarbeidet et eget fagnotat om hoved løsning for sykkel. 

4.6.1 Dagens situasjon og behov i området 

Hovedrute for sykkel fra Stavanger mot Randaberg går i planområdet langs E39 fra 

Eskelandsvegen til avkjøringen mot Randaberg. Videre langs E39 fra Randabergveien til 

Harestad er det ikke tilrettelagt for sykkel langs vegen.  

 

Figur 4-16: Rød strek viser hovedruter, oransje strek viser bydelsruter.  
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I planområdet for E39 Smiene-Harestad har vi flere større boligområder på Tasta, Høye 

(Stavanger), Finnestad, Grødem og Harestad (Randaberg). Vestsiden av dagens E39 i 

Randaberg er et viktig område for både boliger og arbeidsplasser. Andre steder med mange 

arbeidsplasser er Dusavika og ved Harestad. Utenfor planområdet er det større 

konsentrasjoner i Stavanger sentrum og sørover deriblant Forus. Kommuneplanene i 

Stavanger og Randaberg legger opp til mer næringsutbygging i Dusavik/Finnestad, og 

boligutbygging på Grødem. Transportbehovet innenfor planområdet vil derfor øke i fremtiden.  

Andelen som vil velge å sykle på strekningen vil avhenge av tilbudet til syklister.  

4.6.2 Vurdering av aktuelle korridorer/traseer for hovedrute Stavanger - Randaberg  

Analyserte korridorer/traséer 

I plan- og utredningsarbeidet har det vært behov for å se nærmere på hvilken fremtidig 

sykkeltrasé som gir befolkningen i Stavanger nord og Randaberg kommune et effektivt 

transporttilbud, som alternativ til bil og kollektivtransport.  

Det er to traséer som er naturlig å sjekke ut i den forbindelsen: 

1. En hovedforbindelse langs ny E39 fra Eskelandsveien til Harestad. 

2. En hovedforbindelse fra Eskeandsveien til Harestad i eksisterende bebyggelse. 

Den første løsningen følger eksisterende trase for E39. Denne er nokså lik løsningen skissert 

i utredningsalternativ 1, men gjelder alle utredningsalternativ (1a-c og 3a-c), selv om det er 

noen mindre avvik i sykkeltrase og lengde.  Av alternativene er alternativ 3 mest rettlinjet, og 

har færre kryssinger enn alternativ 1.  

Den andre starter ved Eskelandsvegen (Tasta skole), og så nordover på Tastamyrveien og 

Finnestadveien til den kobler seg på hovedruten for sykkel. Herfra følger den hovedruten til 

Harestad.  

Strekningen langs E39 er tatt med da den antas å være den raskeste ruten gjennom området 

med færrest mulig konfliktpunkt. Den andre ruten som innebærer en opprusting av dagens 

hoved- og bydelsrute. Denne er tatt med for å prøve ut en sykkelrute som ligger nærmere 

bolig- og næringsområde øst for E39 og som potensielt kan fanger opp flere syklister. 

Analyse 

I analysen av fremtidig sykkelvegnett er ATP-modellen3 benyttet. I denne modellen brukes et 

sykkelvegnett med høyder, hvor helning er bestemmende for fart. Analysen har ikke lagt inn 

stopp og ventetid i kryss. Beregningen er kjørt som analyser mellom befolkningen og angitte 

egendefinerte målpunkt.  

I analysen inngår følgende målpunkt Tjensvollskrysset, Stavanger sentrum, Randaberg 

sentrum, Harestad og Hafrsfjord bru. Disse er valgt på grunn av konsentrasjonene av boliger 

og arbeidsplasser og funksjonen de har i sykkelvegnettet i området. Det siste punktet er inne 

for å få en spredning i målpunktene, og for å fange opp trafikk mot Kvernevik og Sola. Det 

blir generert et rutevalg mellom hvert befolkningspunkt og målpunkt, der det søkes etter den 

ruten som gir kortest reisetid, ikke nødvendigvis kortest rute målt i meter.  

                                                
3
 Areal- og transportplanleggingsmodellen (www.atpmodell.no). 

 

http://www.atpmodell.no/
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ATP-beregningen tar utgangspunkt i en før-beregning som viser hvordan trafikken fordeler 

seg i dagens situasjon når det ikke er mulighet for å sykle på E39 der det ikke er GS-tilbud 

langs vegen i dag. Før-beregningen kan avvike fra faktisk situasjon. Muligheten for å sykle 

langs E39 på sykkelveg fra avkjøring Randabergveien til Harestad er forskjellen på før- og 

etter-situasjonen.  

Konklusjon  

Konklusjonen fra utredningen er at en sykkelveg langs E39 vil ha betydelig færre 

konfliktpunkt enn en løsning langs Grødemveien. En kan derfor anta at en syklist på 

sykkelvegen langs E39 vil kunne holde høyere tempo og gjennomsnittsfarten som er lagt til 

grunn i denne analysen.  

Ettersom hovedmålgruppen er transportsyklisten, og den gjerne velger rute med best 

fremkommelighet, og at hastigheten langs E39 vil være høyere, kan en anta at sykkelvegen 

langs E39 er det beste alternativet  i forhold til de aller fleste aktuelle målpunkt.   

Anbefalingen er derfor å velge fullverdig sykkelveg med fortau langs 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. 

 

Figur 4-17: Gang- og sykkelvegene er knyttet til eksterne forbindelser 
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4.7 Massehåndtering 

Vegprosjekt utløser overskuddsmasser, og alternativ 3, med en kort strekning i fjelltunnel 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 tillegg har det blitt forutsatt at en del av massene kan håndteres som del av 

deponiplan for Rogfast-prosjektet. Likevel bør det i forbindelse med reguleringsplan søkes 

etter alternative deponisteder for overskuddsmasser. 

 

4.8 Anleggsgjennomføring 

I planen er tiltak som anleggsveier, riggområder eller deponiområder plassert på arealer som 

medfører minimale konflikter. Konsekvenser i anleggsperioden er derfor ikke vektlagt her, 

men må vurderes på et mer detaljert plannivå (i reguleringsplan). Likevel er det gjennom 

konsekvensutredningene registrert noen punkter som en bør være spesielt oppmerksom på: 

- Dersom kraftforsyning til Randaberg krysser traseen, må sikkerheten i forhold til dette 

sjekkes ut i senere planfase og må ivaretas spesielt i anleggsfasen.  

- Anlegget berører 3 vannforsyningsledninger. Simulering av stengt vannforsyning kan 

gjennomføres i senere planfase. Eventuelle tiltak for å sikre ledningen mot fysisk skade / 

behov for omlegging og ha forsyningssikkerhet, vil være et tema i reguleringsplanen og 

anleggsfasen. 

- Gassledninger i området må kartlegges og vurderes i reguleringsplanfasen og må 

ivaretas i anleggsfasen. 

4.8.1 Konsekvenser i anleggstida 

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. 

Likevel må det tas spesielle hensyn i forbindelse med gjennomføringen av anlegget. Dette 

gjelder flere tema, som beskrevet under avbøtende tiltak i konsekvensutredningene. 

 

4.9 Visualisering 

I det følgende er det vist en serie stillbilder fra en 3D visualisering av hele prosjektet. 
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Figur 4-18:  Alt. 3A (lang kulvert) ved Tasta skole. Sett mot nord 

 
Figur 4-19:  Alt. 3C (daglinje) ved Tasta skole. Sett mot nord 



Planbeskrivelse med KU - E39 Smiene – Harestad. 58 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

 
Figur 4-20:  Alt 1, Finnestadkrysset, sett mot sør 

 
Figur 4-21:  Alt. 3, Finnestadkrysset. Sett mot sør 
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Figur 4-22:  Alt. 1og 3, Harestadkrysset. Sett mot nord. 
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5 IKKE PRISSATTE KONSEKVENSER 

5.1 Metode  

5.1.1 Håndbok 140 

Statens vegvesens håndbok 140 om konsekvensanalyser er lagt til grunn for 

konsekvensutredningen. I følge håndbok 140 skal vurdering og analyse av ikke prissatte 

konsekvenser gjøres i tre trinn: 

• Vurdering av hvor verdifulle et område er 

• Vurdering av hvor stort inngrep tiltaket medfører i forhold til de verdier som er kartlagt 

• En samlet konsekvensvurdering av verdi og omfang 

 

Metodikken for å vurdere konsekvenser deles inn i følgende arbeidstrinn: 

• Planområdet blir delt inn i miljø eller lokaliteter, avhengig av fagtema 

• Vurdering av verdien på ulike lokaliteter 

• Vurdering av omfanget av endringene tiltaket vil medføre for det enkelte lokaliteter 

• Konsekvensen blir evaluert ved å sammenholde områdets verdi med omfanget av 

tiltaket 

• Samlet vurdering av hvert alternativ 

 

For å fastlegge konsekvensen, benyttes en konsekvensvifte. 

 

Figur 5-1: ”Konsekvensviften”. Konsekvensen for et 
tema kommer fram ved å sammenholde områdets 
verdi og tiltakets omfang. Konsekvensen blir vist på en 
skala fra meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til 
meget stor negativ konsekvens (- - - -). 
Kilde: Statens vegvesen (2006) [25]. 
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Det er utarbeidet egne fagrapporter for de forskjellige utredningstemaene. Her gjengis 

hovedresultatene fra disse. 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. 

5.1.2 Influensområde 

Influensområde for ulike virkningstema vil være ulikt. For noen tema slik som f.eks. landskap 

vil influensområdet strekke seg langt ut over planområdet, mens for nærmiljø vil 

influensområdet vanligvis ligge innenfor et avgrenset område i nær vegen. For å fange opp 

et noenlunde felles ”studieområde” er dette satt heller romslig for å fange opp 

influensområde til ulike deltema. Dette er omtalt nærmere i delkapittel for hvert 

virkningstema. 

5.1.3 Avbøtende tiltak 

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

Andre tiltak som fagutreder foreslår for å redusere det negative omfanget av tiltaket, skal 

omtales som avbøtende tiltak og skal ikke inngå i omfangsvurderingen. Mulige avbøtende 

tiltak er omtalt for hvert deltema. 
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5.2 Landskapsbilde  

5.2.1 Innledning – definisjoner og avgrensinger 

Landskap defineres i den Europeiske landskapskonvensjonen som “et område, slik folk 

oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkning fra og samspillet mellom naturlige 

og/eller menneskelige faktorer”. I Statens vegvesens Håndbok 140 brukes begrepet 

landskap som et overgripende begrep om det helhetlige miljøet og fanger hele spennet 

mellom tett bylandskap og uberørt naturlandskap. Begrepet landskapsbilde brukes i denne 

sammenhengen om den visuelle kvaliteten i omgivelsene. Der landskapstemaet overlapper 

med temaene nærmiljø og friluftsliv, natur- eller kulturmiljø, avgrenses vurderingen til de 

visuelle forholdene innenfor disse temaene.  

Usikkerhet til vurdering av landskapsbilde knyttes særlig til utformingen av tiltaket og hvordan 

dette virker inn på de visuelle kvalitetene i landskapet. For eksempel kan reiseopplevelse og 

valg av løsning for hvordan broer, tunneler, skjæringer, fyllinger og murer utformes, være 

utslagsgivende for hvordan alternativer avveies mot hverandre. Presentasjon av 

registreringer, vurdering av landskapsbilde, og omfang og konsekvens av inngrep med ny 

E39, er presentert i egen temarapport. Her gjengis hovedresultatene fra denne. 

5.2.2 Verdivurdering 

Utredningen inneholder vurderinger av hvordan vegtiltaket vil påvirke landskapsbildet langs 

strekningen. Utredningen er gjort i henhold til planprogrammet og etter metodikken i Statens 

vegvesens håndbok 140 (2006).  

Landskapet innenfor analyseområdet er ikke ens i hele området. Det er naturlig å dele 

analyseområdet inn i flere delområder som har en enhetlig karakter. Analyseområdet er delt 

inn i 14 ulike delområder hvor det er utarbeidet egne omfangs- og konsekvensvurderinger for 

hvert delområde og en samlet konsekvensvurdering og rangering:  

1 Nordalsvingene og gartneri 
2 Mississippiparken 
3 Tasta 
4 Dyrket mark på Tasta  
5 Tastatorget/ Eskeland 
6 Høyehaugen 
7 Høye 
8 Kryssområde Randabergveien 
9 Industriområdet Finnestadgeilen 
10 Kampen 
11 Duså grønnsakåker 
12 Jordbrukslandskap Harestad 
13 Boligområde ved Harestadvika 
14 Industriområde ved Harestadkrysset 
 

Etter inndelingen er det vurdert verdi og sårbarhet for hvert delområde. 

Område 4 kommer ut med stor verdi da det har spesielt gode visuelle kvaliteter som er 

representative for landskapet i regionen. Oversiktskart over verdi og sårbarhetsvurderingene 

vise i figuren under. 
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Figur 5-2: Kart over enhetlige delområder 
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Figur 5-3: Verdi og sårbarhetskart 
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5.2.3 Vurdering av omfang  

Område 1 og 14 blir ikke berørt av tiltaket, og vurdering av omfang og konsekvens blir derfor 

ikke foretatt for disse. 

Tabell 5-1: Omfangsvurdering av landskap 

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

2 Mississippiparken lite negativt 
middels 

negativt 

intet 

omfang 

middels 

negativt 

middels til 

stort 

negativt 

middels 

negativt 

3 Tasta  
middels 

positivt 
lite positivt 

middels 

negativt 

middels 

positivt 

lite positivt 

omfang 

middels 

negativt 

4 Dyrket mark på 

Tasta 
lite negativt lite negativt 

stort 

negativt 
lite negativt 

lite negativt 

omfang 
lite negativt 

5 Tastatorget 
stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

6 Høyehaugen 

ubetydelig 

til lite 

negativt 

ubetydelig 

til lite 

negativt 

ubetydelig 

til lite 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

7 Høye 
stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

intet 

omfang 

intet 

omfang 

intet 

omfang 

8 Kryssområde 

Randabergveien 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

9 Industriområdet 

Finnestadgeilen 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

10 Kampen lite negativt lite negativt lite negativt lite negativt lite negativt lite negativt 

11 Duså 

grønnsakåker 

middels til 

stort 

negativt 

middels til 

stort 

negativt 

middels til 

stort 

negativt 

middels til 

stort 

negativt 

middels til 

stort 

negativt 

middels til 

stort 

negativt 

12 

Jordbrukslandskap 

Harestad 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

stort 

negativt 

13 Boligområde ved 

Harestadvika 
lite negativt lite negativt lite negativt lite negativt lite negativt lite negativt 

 

 

5.2.4 Avbøtende tiltak 

I hovedsak har landskapet en skala som gjør at det kan absorbere veianlegget ved at det 

legger seg mellom åsene i det småkuperte landskapet. Med standard S7 og S9 og fire felt, vil 



Planbeskrivelse med KU - E39 Smiene – Harestad. 66 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

tiltakets stive linjeføring noen steder skape skjæringer og fyllinger som kan medføre 

vesentlige terrenginngrep som vil dominere opplevelsen av landskapet. Dette vil stort sett 

kunne løses gjennom god detaljprosjektering. 

 

Hele veganlegget bør tilpasses terrenget og kulturlandskapet ved at fyllinger og andre 

skråninger får en flatere helningsprofil. Anlegget bør gis en grønn utforming med beplanting. 

I tillegg bør beplantingen være stedtilpasset. 

Under anleggsarbeidet bør det være fokus på å unngå inngrep utover de arealer der 

inngrepene er uunngåelige. Dominerende vegetasjon i landskapsbildet (solitærtre, allé) må 

bevares og skades minst mulig. 

 

 
Tabell 5-2: Aktuelle tiltak  

Delområde Alternativ Avbøtende tiltak 

2 og 3 1A og 1B 

Tunnelportalene kan gis en knapp utforming og vegetasjon etableres så 

nær munningen som mulig. Fastsette arealbruk eller detaljering av 

restareal på kulverten også Missipiparken – utvikling av en 

sammenhengende park og grøntområde mellom Tastaskole og Store 

Stokka vatn.  

4 alle 
Tilkomstvegen og sykkelvegen til Nordalssvingen kan ligge på 

kulverten, hensikten er å redusere bruk av kulturlandskap på vestsiden. 

5 

1A og 1B 

3A og 3B 

Tunnelportalene kan gis en knapp utforming og vegetasjon etableres så 

nær munningen som mulig. 

Utforming av rampene – mur i stedet for skråning kan begrense 

arealbruk. 

Fastsette arealbruk eller detaljering av restareal, for eksempel 

innarbeide parkering for turområde Store Stokkavatn. 

6 3A, 3B og 3C 

Eksisterende veg (dagens E39) mellom Tastatorget og ny motorveg 

fjernes og legges til rette for landbruk. 

 

Utforming av tunnelportalene og reetablering av kulturlandskapet må 

detaljeres slik at karakteristiske formen av Høyehaugen beholdes. 

 

 

5.2.5 Sammenstilling av konsekvensene for landskapsbildet 

Ingen av variantene berører område 1 og 14, disse tas derfor ikke inn i tabellen. Nyansene i 

konsekvensvurderingen og reiseopplevelse er tillagt vekt i rangeringen, ikke under samlet 

konsekvens. 
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Tabell 5-3: Konsekvenser for landskapsbildet 

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

2 Mississippiparken - - - - - - - - - - - 

3 Tasta  +/+ + + - +/+ + + - 

4 Dyrket mark på Tasta - - - - - - -/- - -/- - -/- - 

5 Tastatorget - - - - - - - - - - - - - - - 

6 Høyehaugen 0 0 0 -/- - -/- - -/- - 

7 Høye - - - - - - 0 0 0 

8 Kryssområde Randabergveien - - - - - - - - - - - - 

9 Industriområdet Finnestadgeilen - - - - - - 

10 Kampen - - - - - - 

11 Duså grønnsakåker - - - - - - 

12 Jordbrukslandskap Harestad - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

13 Boligområde ved Harestadvika - - - - - - 

Samlet konsekvens  - - - - - - - - /- - - - - - 

Rangering 2 3 6 1 4 5 

 

 

Mellom kryss ved Finnestadgeilen og nord til Harestad er alle alternativene like i dimensjon 

og linjeføring, og har dermed de samme konsekvensene for landskapsbildet. Her planlegges 

det utviding av eksisterende E39 til fire felts motorveg som har lite negativ konsekvens for 

landskapsbilde i delområde 9, 10, 11 og 13. Landskapet tåler dette godt og eksisterende veg 

er hovedsakelig godt forankret i landskapet. 

Kryssene ved Finnestadgeilen og Harestad beslaglegger ulike areal i ulikt omfang, og gir 

dermed middels til store konsekvenser for landskapsbildet i delområde 8 og 12. 

Lengden av kulvertløsningen og linjeføring skiller alternativene i delområder 2 til 7.  

Forskjell mellom alternativ 1A og 1B er lengden av kulvertløsningen ved Tasta skole. I 

alternativ 1A er kulverten 120 m lengre enn i alternativ 1B. Lang kulvert skaper mindre 

barrierevirkning og større muligheter for å skape nye sammenhengende grønnstrukturer 

mellom Tasta bydel og Store Stokkavatn. Dermed kommer alternativ 1A bedre ut enn 

alternativ 1B. 

Alle variantene av Alternativ 1 (A, B og C) 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. 
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Alternativ 1C vurderes som alternativ med størst negativ konsekvens for landskapsbildet. 

Det skyldes spesielt de store negative konsekvensene tiltaket medfører på strekningen 

gjennom delområde 2 til 5 hvor det brede vegbåndet i dagsone av motorveg og adkomstvei 

pluss skjæringer og fyllinger sprenger skalaen i landskapet. I delområde 4, 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 3A er forholdsvis godt tilpasset til terrenget og har liten til middels negativ 

konsekvens (-/--) og rangeres total sett som nr. 1. Lang kulvert forbi Tasta skole og tunnel 

under Høyehaugen skaper mindre barrierevirkning og følgelig minst restareal.  

I alternativ 3B er det spesielt den 120 m kortere kulvertløsningen ved Tasta skole som vil gi 

en lenger skjæring og bred barriere som gir et større negativt visuelt omfang i delområde 2. 

Plassering av tunnelportalen mot sør vil forsterke barrierevirkningen. Alternativ 3B har 

dermed større negativ konsekvens enn alternativ 3A og rangeres som nr. 4. 

Ved dagsone forbi Tasta skole og parallell linjeføring av tilkomstvei og sykkelveg blir 

barrierevirkningen enda større for alternativ 3C, og også større negativ konsekvens enn de 

andre alternativene. Alternativ 3C rangeres som nr. 5. 

Ut fra konsekvensvurderingen av tema landskapsbilde, vil man primært tilråde at alt 3A blir 

valgt. Alternativ 3A kommer best ut med hensyn til konsekvenser for landskapsbildet og tar 

totalt best vare på opplevelsen av det flotte kulturlandskapet i området.  
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5.3 Naturmiljø  

5.3.1 Innledning - definisjon og avgrensning 

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og 

planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle 

forekomster på land og i vann og biologisk mangfold knyttet til disse. Presentasjon av 

registreringer, vurdering av naturverdier og omfang av inngrep ved ny E39, og samlet 

konsekvens for naturmiljøet, er presentert i egen temarapport.  

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.   

 

5.3.2 Verdivurdering 

Kunnskapsgrunnlag, registrering av tema 

I henhold til planprogrammet er det innhentet tilgjengelig kunnskap. Det er gjennomført 

befaring av alternative traséer og det ble konkludert med at eksisterende kunnskap 

(naturtyper og viltdata i naturbasen) er tilstrekkelig for konsekvensvurderingen når en 

supplerer med informasjon fra viltansvarlig i kommunen samt andre lokale fagmiljø på 

naturmiljø.  

Tilgjengelig/kjent kunnskap 

 Naturbasen (Direktoratet for naturforvaltning) med informasjon om verna områder, 

naturtyper og viltdata. 

 Artsdatabanken sitt artskart. 

 INON kart (Direktoratet for naturforvaltning) over inngrepsfrie områder. 

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

 

Nye registreringer/opplysninger 

Det er innhentet opplysninger fra begge kommunene om rådyrbestand og viktige 

leveområder og krysningspunkt med vei. I Randaberg er leveområdene lagt inn i naturbasen. 

I Stavanger er de ikke det, men områdeavgrensingen er der hentet fra rapporten “Forvaltning 

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

naturforvalter i Statens vegvesen som konkluderer med at det ikke er spesielle forekomster 

eller biotoper som krever nyere/videre feltundersøkelser. 

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

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

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

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

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

derfor ikke med i verdivurderingen av området. 
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Figur 5-4: Influensområde for tema naturmiljø markert med blå linje.  

Alle registrerte områder/lokaliteter innenfor influensområdet er gitt verdi i henhold til 

kriteriene gitt i håndbok 140.  

Område som er gitt A-verdi i naturbasen (svært viktig) eller skal ha slik verdi etter DN-

håndbok 13 (Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold) får stor verdi. Område som 

er gitt B- (viktig) eller C-verdi (lokalt viktig) i naturbasen eller skal ha slik verdi etter DN-

håndbok 13 (Kartlegging og verdisetting av biologisk mangfold) får middels verdi. Annet areal 

(som er representativt for området) får liten verdi. Nærliggende lokaliteter med tilnærmet 

samme verdi slås sammen til miljøer som gis verdi på kart. 

På kartpresentasjon skal område med stor verdi gis rød farge, middels verdi oransje og liten 

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

Delområde Harestad består av to registrerte naturtyper (naturbeitemark og kystklynghei) og 

et viltområde (leveområde for spurvefugl og beiteområde for rådyr). Alle lokalitetene ligger 

nær hverandre og overlapper delvis. Lokalitetene oppfyller kravene for å bli gitt middels 

verdi. 
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Delområde Rygg består av to registrerte naturtyper (naturbeitemark og intakt lavlandsmyr) 

og et viltområde (hekkeområde for storspove og beiteområde for rådyr). Alle lokalitetene 

ligger nær hverandre og overlapper delvis. Lokalitetene oppfyller kravene for å bli gitt 

middels verdi. 

Delområde Høye - Stokkavatn består av seks registrerte naturtyper (naturbeitemark, 

kystmyr, rik blandingsskog, evjer/bukter/viker og dam) og to viltområde (beiteområde for 

rådyr). Naturtypelokalitetene er ligger spredt i området. De to viltområdene grenser til 

hverandre. Viltområdene overlapper i sin helhet samtlige naturtypelokaliteter. Alle 

lokalitetene oppfyller kravene for å bli gitt middels. 

 

Figur 5-5: Verdikart. Influensområdet har fått fire delområder som er gitt navn Harestad, Rygg, Høye-Stokkavatn 
og Tasta. Resten av arealet blir betegnet “annet areal” og er gitt liten verdi.  

Delområde Tasta består av en registrerte naturtyper (dam på Tastavarden) og et viltområde 

(beiteområde for rådyr). Dammen er i gjengroing, men lokaliteten oppfyller kravene for å bli 

gitt middels verdi etter håndbok 140. Viltområdet er egentlig en del av det samme viltområdet 
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som vest for vegen (Høye – Stokkavatn) men gis en noe lavere verdi da arealet er betydelig 

mindre og har hovedvegen (E39) som en barriere mot de øvrige store leveområdene for 

rådyr vest for vegen. Rapporten “Forvalting av rådyr i Stavanger” (AMBIO miljørådgivning 

2007) oppgir at området ved Tasta har middels tett bestand mens området nord for 

Stokkavatn og vest for E39 har tett bestand av rådyr. Samlet gis delområde Tasta derfor liten 

til middels verdi. 

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

arealet har natur med biologisk mangfold som er representativt for området og ikke innehar 

spesielle arter eller miljøer som bør tas vare på. Slikt areal gis “liten verdi”.  

5.3.3 Vurdering av omfang og avbøtende tiltak 

Det er relativt mye rådyr i området. Arealene vest for E39 er viktigst og har også høyest 

tetthet av rådyr (AMBIO Miljørådgivning AS 2007). Når vegen utbedres og blir bredere kan 

problemer med påkjørsler øke om det ikke blir iverksatt tiltak. 

Kartutsnittet under viser de mest utsatte områdene for påkjørsel av rådyr sist fem år. Punktet 

ved Grødem skiller seg ut med klart flest påkjørsler. 

   

Figur 5-6: Påkjørte rådyr 2006 – 2011, problempunkt i Randaberg og Stavanger kommuner på den aktuelle 
strekninga. De lyseblå prikkene markerer rapporterte påkjørselspunkt og ringene markerer problemområder (kilde 
Hjorteviltregisteret – fallvilt og AMBIO Miljørådgivning AS 2007). 

Ny E39 er en barriere for trekk mellom leveområdene for rådyr på vest- og østsiden av 

vegen. Påkjørselspunkt indikerer trekkområder. Figur 5-6 viser at dette er tredelt. Ett 

trekkområde er ei strekning nord for Rygg i Randaberg kommune. De to andre er ved Høye 

og ved Tasta i Stavangerkommune, med størst vekt på Tasta.  

Randaberg kommune 

De viktigste leveområdene ligger vest for vegen, men på grunn av jordbrukslandskap med 

beite øst for vegen trekker det dyr over vegen. Det er arealene vest for vegen som er 

prioritert som landbruksområde i framtida (kjerneområde landbruk i Randaberg kommune). 

En kan derfor forvente nedbygging av landbruksarealer på østsiden av vegen i Randaberg i 



Planbeskrivelse med KU - E39 Smiene – Harestad. 73 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

framtida og investeringer i en større konstruksjon som for eksempel viltovergang/-undergang 

kan derfor ikke tilrås når en vurderer kostnad mot nytte. 

Viltkryssing og påkjørsler ved Grødem er ganske konsentrert rundt et punkt der det er skog 

nokså nær vegen og dyrene finner skjul samtidig som de kommer nær vegen uten å bli 

oppdaget. Det er to måter å bedre dette på. Det ene (billigst) er rydding av skog for å bedre 

siktforhold, kombinert med skilting. Det andre er å lage en viltundergang på dette punktet 

(dyrt). Begge alternativ kan kombineres med viltgjerde for å lede dyr til ønsket 

krysningspunkt.  

Vi vil tilrå rydding av skog langs ny veglinje som tiltak. Viltgjerde vil trolig ikke være noen god 

løsning her da det kan sperre dyr inne på feil side av gjerde. 

Stavanger kommune 

Området ved Høye er kun aktuelt som problemområde dersom en velger daglinje forbi høye 

(alt. 1A, 1B og 1C). Det kan være at siktforholdene her er vanskelige og at en derfor kan 

vurdere viltgjerde på strekningen på vestsida av vegen, spesielt ved valg av 1C. Ved valg av 

1A og 1B bør en avvente effekten av kulvert ved Tasta før en vurderer tiltak ved Høye. 

Tabell 5-4: Omfang for naturmiljø 

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

 Harestad 
0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

 

Rygg 
0 0 0 0 0 0 

Høye-Stokkavatn 
0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

Tasta 

lite til 

middels 

positivt 

lite positiv 
middels 

negativt 

middels 

positiv 

lite til 

middels 

positivt 

0 

Annet areal 
0 - lite 

negativt 

0 – lite 

negativt 

0 - lite 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite negativt lite negativt 

 

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

vegetasjon kan lede dyr inn på kulvert slik at gjerder på daglinja er unødvendig. Det vil alltid 

være usikkerhet ved bruk av viltgjerder på delstrekninger og dette bør derfor unngås om 

mulig. Ved daglinje (1C og 3C) må en vurdere viltgjerde også forbi Tasta. For 1C vil en trolig 

stenge kontakten mellom leveområdene ved Tastavarden og leveområdene vest for E39 ved 

bruk av viltgjerde.  Et alternativ er å åpne for trekk på et bestemt punkt. Det er ikke mulig på 

dette nivået å gi noen presis tilråding på dette og det må derfor tas opp som tema ved 

regulering av parsell. 
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5.3.4 Sammenstilling av konsekvensene for naturmiljø 

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

og det er få registrerte områder med spesiell verdi for biologisk mangfold som blir berørt av 

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

Forskjellene i konsekvens for naturmiljø kommer fram gjennom ulik grad av virkning på 

trekk/kontakt mellom to beiteområde for rådyr; Tastavarden og de øvrige (og viktigere) 

beiteområdene vest for E39. Når det gis bedre muligheter for trekk for rådyr gir det også 

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

Det er svært lite vann i dagen innenfor planområdet da det meste er kanalisert og grøftet i 

forbindelse med oppdyrking av arealene. Det er ett område ved Torvmyrvegen ved 

idrettsanlegget (våtmarksområde/turområde), men det vil ikke bli berørt av tiltaket med 

mindre det blir gjort justering av linje for kryssløsning der.  

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

biologisk rensesystem her som skal sikre at avrenningsvann ikke skal forurense Stokkavatn. 

Det er forventet at belastningen på renseanlegget vil øke med ny trase og økende trafikk. I 

forbindelse med regulering må dette tas opp med Stavanger kommune for å vurdere om 

kapasitet og renseeffekt er tilstrekkelig eller om renseanlegget må fornyes i sin helhet. 

Tabell 5-5: Konsekvenser for naturmiljø 

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

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

Rygg 0 0 0 0 0 0 

Høye-Stokkavatn 0 / - 0 / - 0 / - 0 / - 0 / - 0 / - 

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

Annet areal 0 0 0 0 0 0 

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

Rangering 3 4 6 1 2 5 

 

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

kontakt og trekkmulighet både på kulvert ved Tasta og ved Høye når vegen i dagen der blir 

lokalveg. 3A er noe bedre med lang kulvert, men forskjellen er svært liten. 

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

kryssing i dagen ved Høye vanskeligere, men samtidig lettere ved det trolig viktigere 

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

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

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

de øvrige beiteområdene vest for E39. 
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5.4 Kulturminner og kulturmiljø  

5.4.1 Innledning - definisjon og avgrensing 

Temaet kulturminner og kulturmiljø omfatter alle spor etter menneskelig virksomhet i 

området, både automatisk fredete kulturminner (fornminner) og nyere tids kulturminner, samt 

helheten disse inngår i. Presentasjon av registreringer, vurdering av kulturminne og 

kulturmiljø, og omfang og konsekvens av inngrep med ny E39, er presentert i egen 

temarapport. Her gjengis hovedresultatene fra denne. 

Hovedmålet med konsekvensutredningen for fagtema kulturminner og kulturmiljø er å skaffe 

kunnskap om kulturhistoriske verdier i plan- og influensområdet, slik at dette kan legges til 

grunn i valg av alternativ. Som grunnlag for utredningen er det hentet inn dokumentasjon av 

kulturminner og kulturmiljø. Dokumentasjonen er basert på tilgjengelige kilder og litteratur. I 

tillegg er det utført en befaring i planområdet med hensyn på kulturminner. Det har vært 

kontakt med kulturminneforvaltningen i Rogaland fylkeskommune v/Linda Julshamn.  

Analysen er gjennomført i samsvar med metodikk for vurdering av ikke prissatte 

konsekvenser beskrevet i Vegvesenets Håndbok 140. Retningslinjer i Riksantikvaren sin 

veileder (rapport nr. 31-2003) om ”Kulturminne og kulturmiljø i konsekvensutgreiingar” har 

vært veiledende i vurderingene som er gjort. Kulturminner og kulturmiljø er beskrevet ut fra 

verdi, omfang og konsekvens. 

Det er definert 7 kulturmiljøer innenfor planområdet/influensområdet. Det er utarbeidet 

temakart for kulturminner og kulturmiljø for hele planområdet 

5.4.2 Verdivurdering 

Konsekvensutredningen vil beskrive og vurdere områdets karaktertrekk og verdier innenfor 

temaet. Verdien blir fastsatt langs en trinnløs skala som spenner fra liten til stor verdi.  

Kulturminneloven gir en bred definisjon av hva som er kulturminner og kulturmiljø. Dette 

betyr ikke at alle kulturminner eller kulturmiljø kan eller skal vernes. I forvaltningen av 

kulturminner blir det lagt vekt på at mangfoldet av kulturmiljø og kulturminner skal tas vare 

på, og at et representativt utvalg skal prioriteres for vern. Det skal legges vekt på 

kulturhistoriske sammenhenger framfor enkeltobjekt. Se verdikart kulturminner Figur 5-7. 

I fagrapporten er det redegjort nærmere for kriterier som er benyttet ved verdivurderingen. 

5.4.3 Vurdering av omfang 

Omfanget blir vurdert med utgangspunkt i kriteriene jf. Handbok 140, s 204, og blir anslått på 

en trinnløs skala fra stort positivt omfang til stort negativt omfang. Omfang er en vurdering av 

hvilke endringer tiltaket vil medføre for kulturminner eller kulturmiljø. Omfanget blir vurdert for 

de samme områdene som er verdivurdert. Omfanget blir vurdert i forhold til 0-alternativet 

som er situasjonen i dag inkludert forventede endringer langs eksisterende trase i 

analyseperioden. 

I fagrapporten er det redegjort for kriterier som er benyttet ved omfangsvurderingen. 
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Figur 5-7: Verdikart kulturminner og kulturmiljø med tiltaksgrense. Kartet ligger også vedlagt temarapporten i A3.  
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5.4.4 Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak knyttet til kulturminner og kulturmiljø er nært knyttet til både naturlandskap 

og kulturlandskap. Avbøtende tiltak knyttet til landskap vil derfor i mange tilfeller ha virkning 

også for kulturminner og kulturmiljø innenfor samme landskapsrom. 

I utformingen av veganlegget bør det være et mål å dempe de visuelle virkningene på 

kulturminner og kulturlandskap. En god landskapstilpassning avgrenser konsekvensene for 

kulturminner og kulturmiljø. Det er viktig med avbøtende tiltak innenfor helhetlige 

kulturmiljøer eller i områder med enkeltstående kulturminner. Flere kulturminner ligger i eller 

nær tiltak uten å bli direkte berørt. Det vil være derfor være viktig å sikre kulturminner i 

byggefasen for å unngå at disse blir berørt under byggearbeidene. I miljøoppfølgingsplan 

kan det legges inn faste møter med entreprenør og byggeledelse der kulturminner og sikring 

av disse er tema, slik at en i byggefasen er klar over de kulturhistoriske verdiene i området. 

Temarapporten viser konflikt med kjente kulturminner langs de nye veglinjene. Etter nye 

registreringer (undersøkingsplikten jf. kml § 9) kan dette bildet endre seg betraktelig. Eldre 

bygninger nærme veglinjer går ofte ut av bruk og blir stående til nedfalls. Flere SEFRAK 

registrerte bygninger i planområdet ligger i og nær veglinjene. Det kan bli aktuelt med riving 

eller andre tiltak knyttet til disse (dokumentasjon, flytting). Valg av trasé som har minst 

innvirkning på kulturminner og kulturmiljø vil gi minst konsekvenser for kulturminneverdiene i 

området. Valg av rigg- og anleggsområder som har minst innvirkning på kulturminner og 

kulturmiljø vil gi minst konsekvenser for kulturminneverdiene i området. Forslag til justeringer 

av rigg- og anleggsområder vil bli gitt for hvert alternativ. En bør søke å legge rigg- og 

anleggsområder utenom de definerte kulturmiljøene i området. 

5.4.5 Sammenstilling av konsekvensene for kulturminner og kulturmiljø 

Planområdet er rikt på kulturminner både fra forhistorisk tid og etterreformatorisk tid, jf. 

temakart for kulturminner og kulturmiljø. Området har gjort seg sterkt gjeldene i det historiske 

kildematerialet fra middelalderen. Dette byr på en utfordring i å finne de beste løsningene 

med hensyn på kulturlandskapet og kulturminnene på strekningen. I tillegg til 

helleristningsfeltet fra bronsealder, gravfelt og gravminner fra bronse- og jernalder, er det 

mange lokaliteter med spor etter bosetning og dyrkning tilbake til bronsealder (1700 f.Kr.).  

I enkelte områder, slik som på Tasta er det særlig vanskelig å finne gode løsninger. Dette 

skyldes først og fremst at store kulturminnelokaliteter ligger tett i denne delen av 

planområdet. Kulturminnene er plassert i landskapet med omhu, og vender seg i mange 

tilfeller til landskapet rundt kulturminnene. Dette gjør at den planlagte utbyggingen vil virke 

inn på og berøre kulturminner, både gjennom direkte konflikt og visuell konflikt knyttet til 

opplevelsesverdiene. I konsekvensutredningen er det definert 7 overordnede kulturmiljø. I 

området fra Tasta til Todneim er de avgrensede kulturmiljøene i stor grad knyttet til de 

enkelte navnegårdene (matrikkelgårdene). Innenfor hvert samlede kulturmiljø er det flere 

lokale kulturmiljø og enkeltstående kulturminner.  

Ingen av alternativene for ny veg er uten direkte konflikt med kjente automatisk fredete 

kulturminner. Utbygging av ny veg vil i dette området ha negativ innvirkning på opplevelsen 

av kulturminner og kulturlandskap. På flere steder ligger det etterreformatoriske kulturminner 

i direkte konflikt med alternativene for ny veg. Kulturmiljøene er i noen grad berørt fra før, i 

forbindelse med eksisterende E39, men også av annen utbygging i området.     
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De ulike alternativene for framføring av ny veg vil, i tillegg til der det er direkte konflikt, ha 

visuell innvirkning på flere av kulturminnene og kulturmiljøene i området. Den samlede 

visuelle konsekvensen i forhold til kulturminner og kulturmiljøer er likevel vurdert til å være 

forholdsvis liten på deler av traseene. 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. 

Begge alternativene fører til direkte konflikt med automatisk fredete bosetningsspor innenfor 

kulturmiljø 1 Tastatorget. Alternativ 1 og 3 vil også medføre direkte konflikt med en lokalitet 

der vernestatus er uavklart innenfor kulturmiljø 4 Austre Goa/Rygg. I tillegg er det konflikt 

med eldre bygningsmasse i flere gårdstun; kulturmiljø 1 Tastatorget, kulturmiljø 3 Høye og 

kulturmiljø 5 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 kulturmiljø 2 Nedre Tasta. Dette 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 2 Nedre Tasta og frem til kulturmiljø 3 Høye. 

Med hensyn på kulturminner og kulturmiljø er det bare mindre forskjeller i de ulike variantene 

ved Tasta skole. Alternativ 1C og 3C, med vegtrasé i fjellskjæring (i dagen) forbi Tasta skole, 

er vurdert som en dårligere løsning enn kultvert i forhold til kulturminner og kulturmiljø i dette 

området (KM 1 og gamle Tasta skole). 

Tabell 5-6: Sammenstilling av konsekvens av utbyggingsalternativene for kulturminner og kulturmiljø  

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

KM1 Tastatorget - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

KM2 Nedre Tasta 0 / - 0 / - 0 / - - - - - - - 

KM3 Høye - - - 0 0 0 

KM4 Austre Goa/Rygg - / - - - / - - - / - - - / - - - / - - - / - - 

KM5 Grødem - - - - - - - - - - - - 

KM6 Harestad - - - - - - - - - - - - 

KM7 Todneim 0 0 0 0 0 0 

Samlet konsekvens - -/- - - - -/- - - - -/- - - - - - - - - - - - 

Rangering 1 2 3 4 5 6 

 

Samlet blir alternativ 1 rangert som bedre enn alternativ 3. Innenfor hvert hovedalternativ er 

variant C med vegtrasé i fjellskjæring (i dagen) forbi Tasta skole vurdert som dårligst, og lang 

kulvert (A) som best. 
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5.5 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. 

 

5.5.1 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. 

5.5.2 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 5-8: Kartet viser naturressurser i planområdet, her med inntegnet alternativ 3.  
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I fagrapporten er det redegjort nærmere for kriterier som er benyttet ved verdivurderingen. 

Verdivurderingene fremgår av verdikartet nedenfor.

Figur 5-9: Kartet viser influensområdet og verdivurdering for hvert delområde som berøres. 
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5.5.3 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 5-7: Arealbeslag fordelt på markslag for hvert område (AR 50)  

Område 

Omfang 

Alternativ 1 A, B og C (dekar) Alternativ 3 A, B og C  (dekar) 
Full-

dyrka  
Overflate 

-dyrka  
Gjødsla 

beite Skog  Sum 
Full-

dyrka  
Overflate

-dyrka  
Gjødsla 

beite Skog  Sum 

1 Tasta 74 7  1 82 37   1 38 

2 Høye 8 2  1 11 13 1 5 1 20 

3 Finnestad 1    1      

4 Rygg 55 1 7 2 65 55 1 7 2 65 

5 Duså  16   2 18 15   2 17 

6 Grødem 14 1 2  17 14 1 2  17 

7 Holen    2 2    2 2 

8 Harestad 15   2 17 15   2 17 

9 Kjelvå 59    59 59    59 

10 Harestadvika 1    1 1    1 

Sum 243 11 9 10 273 209 3 14 10 236 

Innenfor 
langsiktig 
grense landbruk 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 5-10 Kartet viser hvordan plangrensene berører eiendomsstrukturen. De fargede flatene angir 
eiendomsstrukturen langs veialternativ 3. 

5.5.4 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. 

5.5.5 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. 
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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 5-8: Vurderingene av konsekvensene for naturressursene  

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

1 Tasta - - - - - - - - - - -/- - - - -/- - - - -/- - - 

2 Høye - - - -/- - -/- - -/- - 

3 Finnestad 0/- 0/- 0/- 0 0 0 

4 Rygg - -/- - - - -/- - - - -/- - - - -/- - - - -/- - - - -/- - - 

5 Duså 
grønnsakåker 

- - - - - - 

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 
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5.6 Nærmiljø og friluftsliv 

5.6.1 Innledning – definisjoner og avgrensinger 

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

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

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

uteområder, byrom, parker og friluftsområder.  

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

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

(listen er ikke uttømmende): 

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

og kunnskapen som foreligger fra offentlige etater, lag og organisasjoner, og ut fra egne 

befaringer i området. Sosiale samlingssteder, friluftsområder, turstier, badeplasser, skoler, 

barnehager m.m. skal kartlegges og omtales og verdivurderes ut fra bl.a. beliggenhet, 

brukere, bruksfrekvens. 

Virkninger i form av: 

- Arealinngrep i viktige områder 

- Endringer i støy og luftkvalitet ved boliger og utendørs oppholdssteder 

- Barrierevirkninger 

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

Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales. 

Utredningen inneholder vurderinger av hvordan vegtiltaket vil påvirke nærmiljøet og 

friluftslivet langs strekningen. Utredningen er gjort i henhold til planprogrammet og etter 

metodikken i Statens vegvesens håndbok 140. 

5.6.2 Verdivurdering 

Det er gjennomført ulike registreringer. Dette er registreringer av befolkningen, tetthet i 

boligområder, og type områder. Viktige målpunkt, GS-veger og andre tema er registret og 

kartfestet. Basert på disse registreringene er influensområdet delt inn i 24 delområder.  

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

friluftsområder. Til hvert av de 24 delområdene er det utarbeidet egne verdi-, omfangs- og 

konsekvensvurderinger, og en samlet konsekvensvurdering med rangering. Verdien er angitt 

på en tredelt skala: liten-middels-stor. 

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

Hovedturveg går også gjennom området. Delområdet vurderes til stor verdi. Også delområde 

15 har stor verdi. Innenfor dette delområdet er det to barnehager, og disse, sammen med 

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

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

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

friluftsområde Mississippiparken/Stokkavatnet. Dette grunnet at det er et viktig frilufts- og 

rekreasjonsområde.  
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Andre delområder som er gitt stor verdi er delområde 4 - Randaberg sentrum, delområde 19 

- Randaberg videregående skole og delområde 2 - Harestad B. Fullstendig verdikart sees i 

Figur 5-11. 

 

 

Figur 5-11: Oversikt over delområder for nærmiljø med verdikart 
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Støy 

T-1442 deler de områdene som har støy over anbefalte grenseverdier inn i to soner hvor det 

er angitt retningslinjer for anbefalt arealbruk. I gul (vurderingssone) bør det vises varsomhet 

med oppføring av nye skoler, boliger, pleieinstitusjoner etc., men ny bebyggelse kan tillates 

dersom det gjennomføres tilstrekkelig med avbøtende tiltak. I rød sone bør ny bebyggelse 

unngås.  

 

 
Figur 5-12: Støysonekart for alternativ 3A, beregnet Lden 4 meter over terreng fremskrevet ÅDT 2040. Alternativ 
3A – lang kulvert og tunnel. Kulvert og tunnel markert i lysgrønt. Beregningene er gjort inkludert støyskjerm. 

 

Det er utført støyberegning for prosjektet, se egen temarapport. Som det fremgår av 

beregningene, gir kulvertløsningene generelt liten effekt med hensyn til støyutsatte bygninger 

liggende nærmest veien i området ved Tasta skole. Lengden på kulvertene gir også mindre 

forskjeller i støynivåer for nærliggende støyømfintlige bygninger. Grunnen til dette er at 
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veiene på hver sin side av kulvertene summert gir såpass med støy til nærliggende 

bygninger, at selve kulverten vil gi liten støydempende virkning. 

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

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

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

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

i mye mindre grad for bygninger liggende direkte nord for veien. 

Støysonekart for alternativ 3A er vist i Figur 5-12. 

5.6.3 Vurdering av omfang 

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

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

i Tabell 5-9 under. Kriteriene for omfangsvurderingen er bruksmulighetene, barriere for ferdsel 

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

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

barrierevirkning som følge av kulvert, og forbedret støysituasjon, enten som følge av kulvert, 

støyskjerming eller endret linjeføring. 

5.6.4 Avbøtende tiltak  

Barrierevirkning 

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

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

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

friluftsområdet). I daglinjealternativene er det forutsatt at gang og sykkeltrafikk skal krysse 

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

konsekvens for dagens hovedturveg som går i nordlig kulvert under E39 rett sør for Tasta 

skole. Som et avbøtende tiltak bør det i daglinjealternativene etterstrebes å etablere gang- 

og sykkelbro på samme sted som kulverten ligger i dag. 

Støy 

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

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

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

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

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

videre planleggingen 
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Tabell 5-9: Vurdering av omfang av konsekvens for nærmiljø og friluftsliv 

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

1 Harastad A 
middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

2 Harastad B 
ubetydelig til 

lite negativt 

ubetydelig til 

lite negativt 

ubetydelig til 

lite negativt 

ubetydelig til 

lite negativt 

ubetydelig til 

lite negativt 

ubetydelig til 

lite negativt 

3 Harastad C intet omfang intet omfang intet omfang intet omfang intet omfang intet omfang 

4 Harastad D intet intet intet intet intet intet 

5 Rygg 
middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

6 Goa/Leikvoll, 
middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

7 Tastarustå A 
middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels til 

lite negativt 

middels til 

lite negativt 

middels til 

lite negativt 

8 Friluftsområdet 

Mississippiparken/Stokkavatnet 

middels 

positivt 

lite til 

middels 

positivt 

lite negativt 
middels 

positivt 

lite til 

middels 

positivt 

lite negativt 

9 Nedre Tasta A lite positivt 
intet til lite 

positivt 
lite negativt lite positivt 

intet til lite 

positivt 
lite negativt 

10 Nedre Tasta B 

lite til 

middels 

positivt 

lite positivt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

positivt 

lite positivt 

lite til 

middels 

negativt 

11 Tasta skole 
middels 

positivt 

middels 

positivt 
lite positivt 

middels 

positivt 

middels 

positivt 
lite positivt 

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

13 Tastarustå C lite positivt lite positivt 
intet til lite 

positivt 
lite positivt lite positivt 

intet til lite 

positivt 

14 Høye 1 
middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

15 Eskelandshagen, Finnestad lite positivt lite positivt 
intet til lite 

negativt 
lite positivt lite positivt 

intet til lite 

negativt 

16 Finnestad 3A 
middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

17 Finnestad 3B 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

lite til 

middels 

negativt 

18 Finnestad 2 intet intet intet intet intet Intet 

19 Randaberg videregående 

skole 
lite positivt lite positivt lite positivt lite positivt lite positivt lite positivt 

20 Grødem A 
intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

intet til lite 

positivt 

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

22 Grødem C 
middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

23 Grødem D 
middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

middels 

negativt 

24 Grødem E intet intet intet intet intet Intet 

 



Planbeskrivelse med KU - E39 Smiene – Harestad. 90 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

5.6.5 Sammenstilling av konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv 

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

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

fra alternativ 3 er tunnelen gjennom Høyehaugen. 

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

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

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

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

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

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

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

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

bygninger innenfor tiltaksgrense, mindre fysisk berørt areal og mindre areal innenfor 

støysoner.  
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Tabell 5-10: Konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv fordelt på de forskjellige delområder og samlet for tema. 

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

1 Harastad A - - - - - - - - - - - - 

2 Harastad B -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 -/0 

3 Harastad C 0 0 0 0 0 0 

4 Harastad D 0 0 0 0 0 0 

5 Rygg - - - - - - - - - - - - 

6 Goa/Leikvoll, Smits Minde - - - - - - - - - - - - 

7 Tastarustå A - - - - - - - -/- - -/- - -/- 

8 Friluftsområdet 

Mississippiparken/Stokkavatnet ++ ++ - ++ ++ - 

9 Nedre Tasta A + 0/+ - + 0/+ - 

10 Nedre Tasta B +/++ + -/- - +/++ + -/- - 

11 Tasta skole ++ ++ + ++ ++ + 

12 Tastarustå B - - - - - - 

13 Tastarustå C + + 0/+ + + 0/+ 

14 Høye 1 - - - - - - 

15 Eskelandshagen, Finnestad  + + 0/- + + 0/- 

16 Finnestad 3A - - - 0 0 0 

17 Finnestad 3B - -/- - -/- - -/- - -/- - -/- - -/- 

18 Finnestad 2 0 0 0 0 0 0 

19 Randaberg skole + + + + + + 

20 Grødem A 0 0 0 0 0 0 

21 Grødem B + + + + + + 

22 Grødem C - - - - - - - - - - - - 

23 Grødem D - - - - - - - - - - - - 

24 Grødem E 0 0 0 0 0 0 

Samlet konsekvens - - - - - - - - 

Rangering 3 4 6 1 2 5 
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6 PRISSATTE KONSEKVENSER  

6.1 Metode 

Prissatte konsekvenser omfatter effektene av ny E39 som kan verdisettes i kroner. Dette 

gjelder tidskostnader, utgifter til kjøretøy, prissatte miljøkostnader, ulykker, vegvedlikehold og 

investeringer. Sammen med ikke prissatte konsekvenser utgjør dette den 

samfunnsøkonomiske analysen. 

Beregning av de prissatte konsekvensene er gjennomført med Statens vegvesens program 

for nyttekostnadsanalyser, EFFEKT versjon 6.41. Virkningene blir beregnet over en 

analyseperiode på 25 år. I tillegg tas også med anleggets restverdi etter analyseperioden. 

Ettersom trafikken er lik i alle alternativ – jfr kap. 4.1, vil den største forskjellen mellom 

alternativene være kostnad og veglengde. Veglengdene vil være bestemmende for forskjeller 

i distanseavhengige kostnader slik som tidskostnader, kjøretøyskostnader og 

ulykkeskostnader. Sammen med vedlikeholds- og investeringskostnader vil dette være de 

største kostnadselementene i analysen. Alle distanseavhengige kostnader, støyeffekter og 

investeringskostnader er beregnet for hver av de gjennomgående 6 alternativene i forhold til 

referansealternativet. 

Mens konsekvensene for arealrelaterte tema kan vurderes for hvert delområde for seg, må 

de prissatte konsekvensene vurderes for hele alternativer. Dette henger sammen med at 

trafikkstrømmene er gjennomgående og ikke kan deles opp. Følgende forutsetninger er brukt 

i beregningene: 

 Felles prisnivå: 2009 

 Analyseperiode: 25 år 

 Kalkulasjonsrente: 4,5 % 

 Levetid 40 år 

 Åpningsår: 2018 

 Anleggsperiode: 2 år 

 

 

6.2 Gjennomgang av enkelteffekter 

Lavere tidskostnader. 

Ny veg av høy standard, med høy trafikkhastighet, få og planskilte kryss, gir en betydelig 

tidsgevinst for trafikken. Dette er den største gevinsten ved tiltaket. 

Økte kjøretøykostnader 

Endringene i kjørelengder er ikke store. Økt fartsnivå fører til at kostnader til drivstoff, olje, 

dekk, vedlikehold og kapitalkostnader går opp. 

Økte drifts- og vedlikeholdskostnader 

Det er høyere driftskostnader for veger med høy standard og høy fartsgrense. Det er også 

store vedlikeholdskostnader med bro og tunnel. I tillegg vil det fortsatt være behov for 

vedlikehold av dagens veg.  
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Færre ulykker 

Det er lav ulykkesfrekvens på veger med fire felt og midtdeler. Ny E39 bidrar derfor vesentlig 

til reduserte ulykkeskostnader. Reduserte ulykkeskostnader er den nest største gevinsten av 

ny veg, etter sparte tidskostnader.  Det er anslått at ny veg vil redusere antall 

personskadeulykker med 60 prosent. 

Økte utslipp av klimagasser 

Større forbruk av drivstoff bidrar til økte utslipp. For klimagasser (CO2-ekvivalenter) øker 

utslippene med 20 prosent for vegtrafikk langs E39 innen planområdet i forhold til 

referansealternativet i hovedsak på grunn av høyere hastigheter og større drivstoff-forbruk. 

Også utslipp av nitrogendioksider (NOx) øker noe. Dette er utslipp som bidrar både til lokal 

og regional luftforurensing.  Virkningen på luftkvaliteten lokalt er neglisjerbart ettersom 

konsentrasjonene fortynnes raskt med avstand fra veg og tunnelmunninger. Det er ikke 

nevneverdige forskjeller mellom alternativene. 

Mindre støy  

Samlet vil ny veg føre til mindre støybelastning i området siden ny veg blir bygget med 

støyreduserende tiltak, og deler av ny veg vil gå i tunnel eller kulvert i alle alternativ unntatt 

alternativ 1 C. Den prissatte effekten av redusert støy er større enn kostnader knyttet til økte 

utslipp. 

Andre faktorer 

Skatteinntekter er inntekter fra skatter og avgifter fra økt forbruk av drivstoff. Skatteutgifter er 

utgifter knyttet til innkreving av skatter og avgifter. Alle kostnader og inntekter er 

neddiskontert over 25 år. Restverdi er verdien av veganlegget etter den tid.  

 

 
Figur 6-1: Netto nytte 
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6.3 Oppsummering av prissatte konsekvenser 

 

6.3.1 Stor nytte for trafikantene, men høye kostnader gir negativ netto nytte 

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

gevinstene 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 1A, B og C. For alternativene 3 A, B og C 

balansere omtrent resultatene med minimal negativt utslag. Alternativene 1A, B og C er 

vesentlig bedre enn alternativene 3 A, B og C. Det økonomisk gunstigste er alternativ 1 C, 

mens alternativene 1A og 1B har mindre nettonytteverdi.  

Basert på dette resultatet, er alternativ 1A, B og C samfunnsøkonomisk lønnsomt når de 

prissatte konsekvensene alene legges til grunn.  

Ved samfunnsøkonomiske beregninger hvor det forutsettes brukt offentlige midler, skal netto 

nytte (nytte minus alle kostnader) sees i forhold til størrelsen på bevilgninger over offentlige 

budsjett. Dette gjenspeiler hvor mye man får igjen (netto nytte) for hver krone som blir brukt 

over offentlige budsjett til realisering av vegprosjektet.  Dette forholdstallet (netto nytte delt 

på offentlige utlegg) sier noe om effektiviteten ved bruk av offentlige midler. Denne verdien 

varierer fra -0,04 til 0,63.  

Tabell 6-1. Samlet oversikt over prissatte konsekvenser for alle gjennomgående alternativ, 2009-priser  

Alternativ Investeringskostnad 
i mill kroner *) 

Netto nytte (NN) Netto nytte pr 
budsjettkrone 

(NNB) 

1A Lang 
tunnel 

  845 238 0,28 

1B Kort 
tunnel 

  811 273 0,33 

1C Dagsone   735 428 0,63 

3A Lang 
tunnel 

1 116 -49 -0,04 

3B Kort 
tunnel 

1 083 -20 -0,02 

3C Dagsone 1 041 39 0,04 
*) De samlede offentlige utgiftene omfatter i tillegg til investeringer også kostnader til drift og vedlikehold, samt 
skattekostnader, men fratrukket økte inntekter pga økte skatter og avgifter på drivstoff.  

 

Best resultat i forhold til prissatte konsekvenser får Alternativ 1- variantene. Trafikkgrunnlaget 

er det samme, men linjeføringa medfører lengre kjørelengde samt større investeringer. Minst 

lønnsom er alternativ 3 - variantene. 

Ikke all nytte er fanget opp 

Med den forenklede metoden som er benyttet for trafikkprognosene, er det noen faktorer 

som ikke er fanget opp. Dette gjelder nyskapt trafikk og trafikk som velger nye reiseruter som 

følge av forbedringer i transporttilbudet.  Disse faktorene vil bidra positivt til nytten.  
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6.3.2 Usikkerhet og robusthet i prissatte konsekvenser 

Underestimert nytte 

Virkningene av ny veg vil strekke seg over lang tid og det er derfor usikkerhet knyttet til 

hvordan den faktiske utviklingen vil bli. Treffsikkerheten til prognose for effektene er 

avhengig av god kjennskap til og beskrivelse av sammenhengene mellom tiltak og 

virkninger, metodene som er brukt og ikke minst forutsetninger om framtiden.  

Usikkerheten er særlig knyttet til framtidig trafikkutvikling.  Dette henger sammen med 

befolkningsutviklingen, utvikling i bilhold, arealbruk, utvikling i drivstoffpriser, politiske 

rammevilkår, konjunkturer som igjen er avhengige av den internasjonale økonomien osv. I 

tillegg til dette er trafikkprognosene basert på forenklede forutsetninger som ikke tar hensyn 

til at ny veg skaper ny trafikk og omfordeling av reiseruter for et større område. Samlet sett 

gjør dette at trafikkutviklingen som følge av ny E39 er noe underestimert. 

Kostnadene er anslått med ± 25 prosent usikkerhet 

Usikkerheter knyttet til kostnader er også betydelig. Kostnadene er anslått gjennom en egen 

prosess (Anslag) hvor usikkerheter er vurdert. Dette gjelder bl.a. grunnforhold, framtidige 

priser på arbeidskraft og materialer osv. I følge anslagsseminaret som ble holdt høsten 2011, 

er det en usikkerhet på ± 25 prosent på kostnadstallene. Dette vil variere noe for de enkelte 

alternativene, men ligge innenfor kravet på 70 prosent sannsynlighet for at kostnadene ligger 

innenfor dette intervallet. 

 

Følsomhetsanalyse for endringer i kostnader og trafikk 

For å få et inntrykk av hvor robuste resultatene er i forhold til endringer i forutsetningene, er 

det gjort en følsomhetsanalyse basert på endringer av de to mest sentrale faktorene: 

investeringskostnader og trafikk. Dette er gjort for alternativ 1C og 3C, alternativene som går 

i dagen. Det er gjort følsomhetsberegning for endring av trafikkmengde på ± 25 prosent og 

tilsvarende ± 25 prosent for utbyggingskostnadene.  

En trafikkøkning på 25 prosent vil gi vesentlig større positiv netto nytte for prosjektet. I 

alternativ 1C øker nytten med om lag 660 mill kr, som tilsvarer over 80 prosent av 

investeringskostnadene. Netto nytte i alternativ 3C med 670 mill kr som tilsvarer over60 % av 

investeringskostnadene.  Netto nytte per budsjettkrone blir da også positiv hvor man i 

samfunnsøkonomiske termer får igjen henholdsvis 1,60 og 0,67 kr pr krone bevilget over 

offentlige budsjett.  

Tilsvarende reduseres nytten betraktelig dersom trafikktallene skulle bli vesentlig lavere enn 

forutsatt. Med de forutsetninger som er lagt til grunn, er det i midlertid vesentlig større grunn 

til å vente at trafikken blir høyere enn lavere.  

Tabell 6-2: Resultat ved endrede trafikktall for alternativ 1C og 3C 

 Alternativ 1C: Alternativ 3C: 

Endring i 
trafikkgrunnlag 

Netto nytte = 
nytte – kost 

Netto nytte pr 
budsjettkrone 

Netto nytte = 
nytte – kost 

Netto nytte pr 
budsjettkrone 

- 25 % -68 mill -0,10 -463 mill -0,43 

Benyttet prognose 428 mill 0,63 39 mill 0,04 

+25 % 1 087 mill 1,60 704 mill 0,66 
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Også 25 prosent reduksjon i investeringskostnadene fører til bedre samfunnsøkonomisk 

lønnsomhet, og tilsvarende redusert lønnsomhet ved økte kostnader. Endringene er noe 

mindre enn for tilsvarende endringer i trafikk. Nytteberegningene er dermed noe mer 

følsomme for endringer i trafikk enn i kostnader. 

 
Tabell 6-3: Resultat fra følsomhetsanalyse av endret utbyggingskostnad for alternativ 1C og 3C 

 Alternativ 1C:  Alternativ 3C: 

Endring i 
utbyggingskostnad 

Netto nytte = 
nytte – kost 

Netto nytte pr 
budsjettkrone 

Netto nytte = 
nytte – kost 

Netto nytte pr 
budsjettkrone 

- 25 % 623 mill 1,24 315 mill 0,39 

Benyttet kostnad 428 mill 0,63 39 mill 0,04 

+25 % 233 mill 0,27 -237 mill -0,18 
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7 LOKAL OG REGIONAL UTVIKLING 

7.1 Temabeskrivelse og arealbruk 

Temarapporten Lokal og regional utvikling belyser de følger utbygging av E39 Smiene-

Harestad kan ventes å ha lokalt for byutviklingen på nordlige deler av Jæren, samt å belyse 

effekter av regional betydning. 

Med lokal utvikling menes utvikling utløst som en følge av selve tiltaket og det umiddelbare 

nærområdet. Lokal utvikling er vurdert i forhold til følgende deltema: 

- Framkommelighet 

- Private og offentlige virksomheter 

- Endret struktur på fritidsmønster for befolkningen 

- Kommunikasjonsknutepunkt  

- Kollektivtrafikk 

- Gang- og sykkelvegnettet 

- Endret arealbruk som konsekvens av tiltaket 

Med regional utvikling menes vegtraseens betydning sett i en regional sammenheng. 

Regional utvikling er først og fremst vurdert i forhold til utviklingen av E39 Kyststamvegen, og 

den regionale effekten utvikling av denne stamvegen vil ha.  

Det fremmes to hovedalternativer til trase og løsning: Alternativ 1, løsning i dagen. Alternativ 

3. løsning som inkluderer tunnel mellom Tastatorget og Finnestad. I forhold til de temaene 

som belyses i lokal og regional utvikling har valg av kulvert ved Tasta skole liten betydning. 

Tabellen under viser hvor små forskjeller det er i arealbeslag for de ulike variantene av 

alternativ 1 og alternativ 3. Arealberegningene er gjort med kommuneplanenes arealformål 

som grunnlag.  Selv om eksempelvis alternativ 1C beslaglegger 5 dekar mer areal enn 1A og 

1B, vil disse alternativene behandles samlet.  I det videre skilles det derfor hovedsakelig 

mellom alternativ 1 og alternativ 3.  

Tabell 7-1: Arealbeslag for de ulike alternativene for utvikling av E39. Tabellen viser arealbeslag for hvert 
alternativ beregnet både for plangrenser og med 50 meters byggegrense. 

Alternativ Areal plangrenser 
angitt i dekar. 

Areal byggegrenser 
angitt i dekar. 

Differanse 
angitt i dekar. 

1A 448 790 342 
1B 448 794 346 
1C 453 803 350 
3A 391 762 371 
3B 390 766 375 
3C 390 766 376 

 

 

7.2 Influensområdet 

7.2.1 Lokalt 

Det lokale influensområdet er knyttet til selve veitraseen. I tillegg legger plan- og 

byggegrensene føring på utviklingen langs traseen for tilliggende bolig- og næringsområder. 
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E39 Smiene-Harestad kobler seg videre til lokalveinettet til Randaberg sentrum, 

næringsområdene på Mekjarvik og Dusavik samt boligområdene på Grødem og Tasta. 

7.2.2 Regionalt 

Den regionale avgrensningen kan ikke defineres like tydelig, men utviklingen av E39 

Smiene-Harestad har en regional funksjon som delparsell i utviklingen av en ferjefri 

kyststamvei. Slik sett er den en viktig parsell for sammenbindingen av nord- og sørfylket 

samt Vestlandet for øvrig. I tillegg fungerer E39 Smiene-Harestad som en kobling til 

Transportkorridor vest som viktig trase for godstransporten til og fra Risavika og Stavanger 

lufthavn Sola. Det regionale influensområdet er således stort og vanskelig å avgrense 

presist. 

 

7.3 Konsekvenser for lokal utvikling 

7.3.1 Framkommelighet 

Trafikkmengder 

Basert på beregninger av framtidig trafikk er ÅDT på E39 mellom Tastatorget og 

Finnestadkrysset beregnet til 34 000 kjøretøy i døgnet i 2040 (dette omtales i egen 

utredning). Transportkorridor vest, som knyttes til E39 på Finnestad, har en beregnet ÅDT på 

11 000 i 2040.  

Kapasitetsgrensen for tofeltsveg tilsvarende dagens E39 er normalt ca. 20 000 kjøretøy i 

døgnet.  De framtidige trafikktallene forteller at dagens tofeltsveg vil resultere i dårlig 

avviklingskvalitet. Når Rogfast og Eiganestunnel er ferdig, vil en eventuell tofeltsveg på E39 

Smiene-Harstad bli en flaskehals i systemet. I tillegg til at trafikken på E39 vil stå i kø, vil 

også mangel på kapasitet mellom Smiene og Harestad gi negative følger for godstransporten 

på Transportkorridor vest.  

 
Reisetiden  

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 rekrutteringsområdet. 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. 

Det er ingen påviselig forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema. 

7.3.2  Private og offentlige virksomheter. 

Tiltaket vil gi endrede rammevilkår for service- og næringsvirksomheter, både offentlige og 

private.  



Planbeskrivelse med KU - E39 Smiene – Harestad. 99 

 

Statens vegvesen Asplan Viak AS 

 

Lokalt vil kryssområdet på Finnestad, som knytter sammen E39 kyststamvegen med 

Transportkorridor vest, også bli en viktig forbindelse for næringstransport mellom Dusavik og 

Mekjarvik og andre regionale terminaler.  

I begge alternativene forutsettes det at trafikk nordfra ikke kan kjøre av E39 ved Tastatorget. 

Dette kan få følger for kundegrunnlaget for Gabbas. I alternativ 1 vil i tillegg butikken øst for 

dagens E39 bli omfattet av vegbygging. Tastatorget har for øvrig ingen status som nærings- 

eller handelsområde i kommuneplanen for Stavanger.  

Det er ingen forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema. 

7.3.3  Endret struktur på fritidsmønster for befolkningen 

Tiltaket innebærer at adkomsten til Stokkavatnet blir lenger. I dag kan kjørende ta direkte av 

fra E39 til parkeringsplassen ved renseanlegget ved Mississippiskogen. Alternativene for 

E39 legger opp til at kjørende sørfra må kjøre til nytt kryss ved Tastatorget og tilbake langs 

en ny adkomstveg for å komme til denne parkeringsplassen. Dette er imidlertid en 

konsekvens som primært er knyttet til reguleringsplanen for Eiganes Nord, mens den nye 

adkomsten er regulert i denne parsellen mellom Smiene og Harestad. 

Det er ingen forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema. 

7.3.4  Kommunikasjonsknutepunkt  

Tiltaket innebærer etablering av en kollektivterminal for overgang mellom regional og lokal 

kollektivtrafikk ved Harestadkrysset. Kollektivterminalen blir dermed et bindeledd mellom 

lokal- og regional trafikk.  

I tillegg vil det nye Harestadkrysset representere en kortere forbindelse mellom trafikk 

nordfra og Randaberg sentrum.  

Finnestadkrysset vil tilsvarende bli et viktig koblingspunkt mellom E39 og Transportkorridor 

Vest mot regionale terminaler som Risavika og Stavanger Lufthavn Sola.   

Det er ingen forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema. 

7.3.5  Kollektivtrafikk 

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

næringsområdene i Randaberg og nordlige deler av Stavanger. I utgangspunktet er det ikke 

forutsatt at bussrutene skal flyttes til ny E39, men krysse denne som i dag (Harestadkrysset).  

Regionale(Rennesøy/Finnøy og Haugesund) og interregionale(Sunnhordland, Bergen) 

bussruter benytter i dag og vil fortsatte benytte E39. Denne delen av kollektivtrafikken vil nyte 

godt av standardhevingen på E39 som dette tiltaket innebærer, og vil også dra fordeler av at 

denne strekningen ikke blir en flaskehals som genererer kødannelse og dermed forsinkelser 

for kollektivtransporten. 

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

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

kryssene. Lengden på rampene er tilpasset holdeplassene.  
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Alternativ 1 og 3 har tilnærmet lik løsning for kollektivtransporten. I begge alternativene 

benyttes eksisterende E39 som busstrase mellom Randaberg og Stavanger.  

Det er ingen påviselig forskjell mellom alternativene innenfor dette deltema. 

7.3.6  Gang- og sykkelvegnettet 

Strekningen mellom Smiene og Harestad vil få et langsgående tilbud for myke trafikanter i 

både alternativ 1 og 3. Dette tilbudet finnes bare mellom Finnestad og Tasta i dag. 

Løsningsforslagene vil derfor tilføre en framkommelighet for myke trafikanter nord i området 

som ikke eksisterer i dag.  

Løsningsalternativ 1 har en noe mer uryddig og lenger linjeføring for nord-sør trafikken 

gjennom Finnestadkrysset. Dette alternativet vil oppleves som en omveg for syklende sørfra, 

til blant annet Randaberg videregående skole.  

Videre vil alternativ 1A og 1B, henholdsvis lang og kort kulvert, representere en omveg ved 

Tasta skole, sammenlignet med de andre alternativene. I disse to alternativene må syklende 

krysse fram og tilbake over kulverten, samt under Eskelandsveien.  

I alternativ 3, med tunnel mellom Finnestad og Tastatorget, føres gang- og sykkelvegen 

separert fra E39 langs eksisterende trase. En fordel med denne løsningen er opplevelsen av 

å sykle og gå i fredeligere omgivelser.  

Begge alternativer gir positiv konsekvens innenfor dette deltema. Alternativ 3 vil få en mer 

naturlig og oversiktlig linjeføring ved Finnestad og sørover til Tastatorget.  

7.3.7  Endret arealbruk som konsekvens av tiltaket 

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

bebyggelse og næring omdisponeres til vegformål.  Tabellen under angir hvor mye arealer 

de to alternativene beslaglegger samlet sett. Alternativ 1A, 1B og 1C er lagt sammen. 

Tilsvarende er gjort for Alternativ 3A, 3B og 3C. Ytre grenser for planområdet inkluderer 

skråningskanter. 

Tabell 7-2: Arealformål i kommuneplanene som omfattes av alternativ 1 

Arealformål Randaberg 
Areal dekar 

Stavanger 
Areal dekar 

Sum: 

Boligbebyggelse 3 4 7 

Næring 5 27 32 

Tjenesteyting 1  1 

Andre typer bebyggelse og anlegg 2  2 

Friområde  15 15 

LNFR 146 133 279 

Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

59 60 119 

Sum 216 239 455 
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Tabell 7-3: Arealformål i kommuneplanene som omfattes av alternativ 3 

Arealformål Randaberg 
Areal dekar 

Stavanger 
Areal dekar 

Sum: 

Boligbebyggelse 3 1 4 

Næring 8 6 14 

Tjenesteyting 1  1 

Andre typer bebyggelse og anlegg 2  2 

Friområde  16 16 

LNFR 146 99 245 

Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur 

61 50 110 

Sum 221 172 393 

 

Tabellen forteller at alternativ 1 legger større beslag på både bolig og spesielt 

næringsarealer enn alternativ 3. Det er først og fremst næringsarealene knyttet til Dusavik II 

som berøres ulikt i de to alternativene. I forhold til arealer og nedbygging av nærings- og 

boligområder er derfor alternativ 3 det minst negative alternativet.  

Ettersom alternativene for ny E39 i stor grad følger dagens E39 vil ikke større områder bli 

klemt inne som følge av tiltaket. Her er det likevel verdt å nevne at landbruksområdet mellom 

Grødem og Dusavik, øst for E39, ligger utenfor kjerneområdet for landbruk. Beliggenheten 

nær E39 og kapasitetsøkningen vegen vil få, gjør det naturlig å anta at dette området på sikt 

blir omdisponert til bolig- og/eller næringsområde i framtiden. 

Alternativ 3 har noe mindre arealbruk enn alternativ 1. 

 

7.4 Konsekvenser for regional utvikling 

Strekningen Smiene-Harestad utgjør, som nevnt, en del av et større vegtiltak. Som en del av 

utviklingen av E39 kyststamvegen vil utvikling av delstrekningen være viktig. Oppgradering 

av E39 til europavegstandard med fire felt gjennom de tilstøtende prosjektene Rogfast og 

Eiganestunnelen, vil føre til at dagens tofelts veg på Smiene-Harestad representerer en 

flaskehals.  

To felt på Smiene-Harestad får ikke bare følger for næringstrafikk på Kyststamvegen, men 

også for godstransporten på Transportkorridor vest. Denne korridoren knytter Risavika og 

Stavanger Lufthavn Sola til Nord-Rogaland, Hordaland og resten av Vestlandet via E39 

Smiene-Harestad. En sammenhengende utbygging av E39 med økt standard og større 

kapasitet vil derfor være av stor betydning for gods- og næringstrafikk mellom sentrale 

logistikk-knutepunkt og næringsområder på Vestlandet. Utbygging av E39 på denne 

strekningen med ny kryssløsning på Finnestad, vil således ha stor betydning for en effektiv 

tilknytning av Transportkorridor vest til E39 som nasjonal stamveg, og en særlig viktig 

transportåre for gods- og næringstrafikken. 

Sett sammen med Eiganestunnelen og Rogfast gir utbyggingen en vesentlig 

kapasitetsøkning og standardheving på den nordre del av E39 i byområdet. Dette vil kunne 

legge til rette for økt integrasjon av bolig- og arbeidsmarkedene på Nord-Jæren, 

Haugalandet og de landfaste Ryfylkeøyene. Opplandet for pendling til arbeidsmarkedet på 
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Nord-Jæren vil i større grad kunne omfatte Nord-Rogaland og de landfaste øyene. Denne 

effekten vil for den bilbaserte pendlingen imidlertid kunne påvirkes av avviklingsforholdene 

på vegnettet sentralt i byområdet. Ved kø- og avviklingsproblemer inn til 

arbeidsplasskonsentrasjonene på Forus og i Stavanger og Sandnes sentrum, vil 

«pendlingsmotstanden» mot reiser inn til byområdet forsterkes. Motsatt kan det tenkes at 

arbeidsplasser i Nord-Rogaland og på de landfaste Ryfylkeøyene i større grad vil oppfattes å 

være innenfor pendlingsavstand fra Nord-Jæren.  

I sum er det grunn til å anta at en utbygging av E39 på denne strekningen som del av en 

sammenhengende utbygging av stamvegen, vil legge til rette for økt integrasjon av arbeids- 

og boligmarkedene mellom Sør og Nord-Rogaland. I hvor stor grad dette skjer, vil være 

avhengig av flere faktorer.  

Utbyggingen vil gi positive konsekvenser også regionalt. Eller motsatt – dersom utbygging 

ikke finner sted samtidig med utbyggingene sør og nord vil oppleves svært negativt. 

 

7.5 Oppsummering og konklusjon 

Nord-Jæren har korte avstander og utvikling av E39 Smiene-Harestad i seg selv vil ikke 

utløse en betydelig samfunnsnytte for lokal- og regional utvikling. Like fullt har strekningen en 

helt avgjørende betydning for å få det overordnede vegnettet til å fungere.  

Tabell 7-4: Sammenstilling av konsekvenser for lokal og regional utvikling 

Deltema Alternativ 1A, 1B og 1C Alternativ 3A, 3B og 3C 
Lokal utvikling:   

Framkommelighet Vesentlig forbedret fremkommelighet Som alternativ 1 

Private og offentlige 
virksomheter 

Dagens næringsområde ved Tastatorget 
berøres negativt, men annen næring får 
bedret tilgjengelighet. 

Som alternativ 1, men noe mindre 
inngrep ved Tastatorget. 

Endret struktur på 
fritidsmønster 

Noe lengre adkomst til parkeringsplass 
ved Store Stokkavatn (Mississippiskogen). 

Som alternativ 1 

Kommunikasjonsknutepunkt Kollektiv- og kommunikasjonsknutepunkt 
ved Harestadkrysset gir bedre 
kommunikasjonslinjer og tilgjengelighet. 

Som alternativ 1 

Kollektivtrafikk Dagens lokale kollektivruter berøres i liten 
grad, mens regionale ruter får bedre 
fremkommelighet. 

Som alternativ 1 

Gang- og sykkeltrafikk Gang- og sykkelvegnettet og 
fremkommeligheten for disse 
trafikantgruppene blir vesentlig forbedret. 

Som alternativ 1, men vil ha bedre 
linjeføring ved Finnestad og 
opplevelsesverdi. 

Endret arealbruk  Nytt arealforbruk er negativt.  Som alternativ 1, men dog med noe 
mindre arealforbruk. 

Regional utvikling   

 Positiv konsekvens Stor betydning for en 
effektiv tilknytning av Transportkorridor 
vest til E39 som nasjonal stamveg, og en 
særlig viktig transportåre for gods- og 
næringstrafikken. 
 

Som alternativ 1 

 

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 
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Transportkorridor vest til E39 som nasjonal stamveg, og en særlig viktig transportåre for 

gods- og næringstrafikken. 

7.5.1 Anbefalt alternativ 

Generelt vil utbyggingen ha positiv konsekvens både for lokal og regional utvikling. 

Forskjellene mellom alternativene er små for noen av deltemaene innenfor lokal utvikling, 

mens det ikke er påviselige forskjeller for regional utvikling. Dagløsningen (alt. 1C og 3C) 

medfører en mer naturlig føring for sykkeltraseer, om enn marginalt. Dette slår likevel ut i 

rangeringen. 

Tabell 7-5: Rangering av alternativ 

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

Rangering 5 5 4 2 2 1 
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8 SÅRBARHETSANALYSE   

8.1 Sikkerhetsproblemer og risikovurderinger 

Analysen skal ha fokus både på uønskede hendelser på vegen som kan medføre fare for de 

involverte og omkringliggende arealer og anlegg, samt uønskede hendelser i nærområdet 

som kan medføre fare eller ulempe for ferdsel på vegen. I den grad analysetemaene utredes 

i konsekvensutredningen, vil det bare bli henvist til denne. 

Analyse av sikkerhet og sårbarhet tar utgangspunkt i flere veiledende dokumenter: 

- Håndbok 271. Statens vegvesen 16.01.2006. 

- Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (Høringsutgave, Direktoratet 

for sivilt beredskap, 1994).  

- Systematisk samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeid i kommunene (2001),  

- Samfunnssikkerhet i arealplanlegging.  

- Kartlegging av risiko og sårbarhet (2008). 

 

Den konkrete planen for E39 mellom Smiene og Harestad er en overordnet plan på 

kommunedelplannivå. Analysene av sikkerhet og sårbarhet vil derfor også være på 

overordnet systemnivå. Det er derfor mer presist å benevne dette som risikovurderinger 

siden tiltaket ikke er tilstrekkelig definert til at det kan gjennomføres mer detaljerte analyser. 

Vurderingene vil likevel være nyttige for det videre arbeidet ved at de peker på områder hvor 

man bør ha spesiell oppmerksomhet. 

Hensikten er å avdekke prinsipielle risikofaktorer generelt, og forskjeller i sikkerhetsnivå 

mellom alternativene. Dette innebærer bl.a. at krav og normaler for utforming og bygging av 

alle de enkelte elementene i prosjektet forutsettes fulgt. Dette betyr også at 

trafikksikkerhetsmessige forhold ved vegprosjektet blir ivaretatt, herunder sikring av 

skråninger og andre anleggsmessige forhold blir gjennomført i hht lover, forskrifter og 

vegvesenets retningslinjer for anleggsvirksomhet langs veg. 

Noen av temaene overlapper med tema i konsekvensutredningen. Dette gjelder for eksempel 

tema for støy. Slike tema er tatt ut av risikovurderingen, i dét det forutsettes at tilstrekkelige 

skjermingstiltak blir gjennomført i hht gjeldende bestemmelser. 

 

8.2 Metode 

Metoden bygger på å etablere en risikomatrise, der sannsynligheten for at en uønsket 

hendelse skal inntreffe, sammenholdes med konsekvensene av hendelsen dersom den 

inntreffer.  

En slik vurdering av sannsynlighet og konsekvens gjennomføres for en lang rekke elementer 

og forhold, som omfatter både natur- og miljøforhold og menneskeskapte forhold. 
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Sannsynlighet 

Tabell 8-1: Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse  

Sannsynlighet Beskrivelse 

Svært sannsynlig (4) Hendelse kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede. 

Trafikkulykke minst 1 gang pr. år. 

Sannsynlig (3) Hendelse kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig).  

Trafikkulykke 1 gang hvert 2-10. år. 

Mindre sannsynlig (2) Hendelse kan skje (ikke usannsynlig; ca. hvert 10. år).  

Trafikkulykke 1 gang hvert 10-30 år. 

Lite sannsynlig (1) Det er kun en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn hvert 

100. år. Trafikkulykke sjeldnere enn hvert 30. år. 

 
 

Konsekvenser 

Tabell 8-2: Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskete hendelser: 

Konsekvens Personskade Miljøskade Skade på eiendom, 

forsyning mm  

1. Ubetydelig Ingen / lettere skade Ingen alvorlig skade Systembrudd er 

uvesentlig 

2. Mindre alvorlig Få/små skader 

Hardt skadd i 

trafikkulykke 

Ikke varig skade Systembrudd kan føre til 

skade dersom 

reservesystem ikke fins 

3. Alvorlig Behandlingskrevende 

skader. 

1 drept i trafikkulykke. 

Midlertidig / 

behandlings-krevende 

skade 

System settes ut av drift 

over lengre tid; alvorlig 

skade på eiendom 

4. Svært alvorlig Personskade som 

medfører død eller varig 

mén;  

Flere drept i trafikkulykke. 

Langvarig miljøskade System settes varig ut av 

drift; uopprettelig skade 

på eiendom 

 

Vurderingene ble gjennomført i to faser.  

Fase 1 omfattet en grov kartlegging av situasjonen, der uaktuelle tema ble sortert bort og 

analysetema for fase 2 ble fastlagt på bakgrunn av en drøfting av eventuelle risiki. Samtidig 

ble aktuelle deltakere i fase 2 besluttet.  

Fase 2 ble gjennomført som arbeidsmøte med inviterte ressurspersoner den 05.05.2011. 

For hvert alternativ vurderes sannsynlighet og konsekvens for de fastsatte temaene. Risiko 

fastsettes som produkt disse faktorene. 

Gruppens vurdering av sannsynlighet og konsekvens for de aktuelle temaene fremgår av 

Tabell 8-3. Tabellen viser kun de elementene som er vurdert relevante i fase 2. For en samlet 

oversikt vises til egen fagrapport.  
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Tabell 8-3: Mulige uønskede hendelser. X i kolonne ”Aktuelt?” ble satt i fase 1 for vurdering i fase 2. 

Hendelse/Situasjon Aktuelt? Sanns. Kons. Risiko Kommentar/Tiltak 

Natur- og miljøforhold 

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt X 3 2   

8. Nedbørutsatt X 3 2   

Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 

11. Verneområder X    Ingen verneområder berøres. 

13. Autom. fredete kulturminner  X 4 4  Håndteres gjennom KU 

14. Nyere tids kulturminne/-miljø X 4 4  Håndteres gjennom KU 

Menneskeskapte forhold 

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt X 4 1  Flere kryss bygges om. 

19. Kraftforsyning  X    Utredes i reguleringsplan. 

20. Vannforsyning X    Utredes i reguleringsplan. 

22 Tilfluktsrom X 2 2   

23. Område for idrett/lek X 2 2   

24. Park; rekreasjonsområde X 3 1  Ingen nye områder berøres. 

25. Vannområde for friluftsliv X 2 1   

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

33. Høyspentlinje 

(elektromagnetisk stråling) 

X 1 1   

34. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver osv.) 

X 1 2   

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt forurensning X 1 3   

38. a. Støy og støv fra trafikk 

 b. Annen luftforurensning 

X 3 1  Utslippsberegninger for støy og NOx 

skal utføres.. 

39. Støy og støv fra andre kilder 

(anleggsperioden) 

X 3 2   

40. Forurensning til sjø/vassdrag X 1 2   

41. Risikofylt industri mm 

(kjemikalier/eksplosiver osv.) 

X 1 1   

42. Folkehelse / Levekår X 1 2  Spesielt i fh til endret trafikkmønster 

Transport. Er det risiko for: 

43. Ulykke med farlig gods  X 1 3   

45. Ulykke i av-/påkjørsler/ kryss: X     

 Harestad  2 3   

 Finnestad  2 3   

 Tastatorget   1 3   

46. Ulykke med gang / sykkel  X 1 2   

47. Andre ulykkespunkter 

(bruer – kurvatur og lengde) 

X 1 2   

Eksterne forhold 

49. Er det potensielle sabotasje-/ 

terrormål i nærheten?  

X 1 1   

51. Nat. terrengformasjoner som 

utgjør spesiell fare (stup etc.) 

X 1 1   

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 

53. Trafikkulykke ved 

anleggsgjennomføring 

X 2 3   

54. Brann i tunell (Gjelder alt. 3). X 2 3   
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Vurderingene av sannsynlighet og konsekvens kan sammenfattes i risikomatrise - Tabell 8-4. 

Tabell 8-4: Risiko for hendelse innenfor tema, basert på vurdering av sannsynlighet og konsekvens dersom 
hendelsen skjer.  

Konsekvens: 

Sannsynlighet: 

1. Ubetydelig 2. Mindre alvorlig 3. Alvorlig 4. Svært alvorlig 

4. Svært sannsynlig 15   13, 14 

3. Sannsynlig 24, 38 7, 8, 39   

2. Mindre sannsynlig 25 22, 23 45A, 45B, 53, 54  

1. Lite sannsynlig 33, 41, 49, 51 34, 40, 42, 46, 47 37, 43, 45C  

 

 Hendelser i røde felt: Tiltak nødvendig 

 Hendelser i gule felt: Tiltak vurderes ut fra kostnad i fht nytte 

 Hendelser i grønne felt: Rimelige tiltak gjennomføres 

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig, 

vurderes tiltak som begrenser konsekvensene. 

To tema kommer i rød sone. Dette omhandler automatisk fredete kulturminner og nyere tids 

kulturminner. Det henvises til KU for kulturminner hvor forholdet til disse er utførlig omtalt. 

 

8.3 Andre merknader 

Ut over de konkrete vurderingene, ble følgende merknader notert.  

Følgende bør følges opp i reguleringsplanarbeidet og ved byggeplanleggingen: 

- Veistrekning i dagen er vesentlig mindre sårbare enn tunneler.  

- Dersom kraftforsyning til Randaberg krysser traseen, må sikkerheten i forhold til dette 

sjekkes ut i senere planfase.  

- Tilstøtende problemområder bør prinsipielt med i planarbeidet (eks 

vassdragsområdene ved Stokkavatnet). Eventuelle negative miljøkonsekvenser 

fanges imidlertid opp gjennom konsekvensutredningen. 

- Klimaendringer knyttet til vind og nedbør kan være et tema i ROS-analysen, men 

håndteres via dimensjoneringskriterier for håndtering av overvannet. Statens 

vegvesen er i en sluttfase med en egen klimapåvirkningsutredning. 

- Anlegget berører 3 vannforsyningsledninger. Simulering av stengt vannforsyning kan 

simuleres i senere planfase. Eventuelle tiltak for å sikre ledningen mot fysisk skade / 

behov for omlegging og ha forsyningssikkerhet, vil være et tema i reguleringsplanen. 

- Gassledninger i området må kartlegges og vurderes i reguleringsplanfasen. 

- Forurensning fra utslipp fra biltrafikken i forhold til gående og syklende vurderes i 

konsekvensutredningen.  

- Spesielt til Pkt 45: Ulykker knyttes spesielt til tunnel-portaler, feltskifte og 

fartsreduksjon ved avkjøring til rundkjøringer, blendingseffekt ut av tunnel. 

Problemstillingene må vurderes spesielt i reguleringsplan. 
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- Kryss Harestad: Gang- og sykkelveien bør forlenges til å fange opp boligområdet i 

nord – langs Rennfast-traseen. 

- Kryss Finnestad: Ny gang- og sykkelundergang nord for krysset. Fjerne barrierer for 

myke trafikanter.  

Følgende bør også følges opp i anleggsfasen: 

- Dersom kraftforsyning til Randaberg krysser traseen, må sikkerheten i forhold til dette 

sjekkes ut i senere planfase.  

- Anlegget berører 3 vannforsyningsledninger. Simulering av stengt vannforsyning kan 

simuleres i senere planfase. Eventuelle tiltak for å sikre ledningen mot fysisk skade / 

behov for omlegging og ha forsyningssikkerhet, vil være et tema i reguleringsplanen. 

- Gassledninger i området må kartlegges og vurderes i reguleringsplanfasen. 

- Anleggsfasen er spesielt utsatt i forhold til ulykker. Alle trafikantgrupper må sikres 

spesielt gjennom faseplaner for anleggsgjennomføringen. 

 

8.4 Konsekvensvurdering 

ROS-vurderingen 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 om 

kulturminner og behandles i hht eget lovverk.  

I pkt 8.3 ovenfor er det listet opp en del tema og risikoelementer må følges opp nærmere i 

senere planfaser og i byggefasen. I konsekvensvurderingen er det forutsatt at disse 

forholdene blir ivaretatt. 

I forhold til risiko og sårbarhet er det lite som skiller alternativene. Det eneste som kan 

representere en signifikant forskjell er at det er en noe større sannsynlighet for en ulykke 

knyttet til tunnelen i alt. 3 og kulvertene ved Tasta skole. I forhold til 0-alternativet 

representerer imidlertid begge alternativene en vesentlig bedring av trafikksikkerhetsnivå. 

Den trafikksikkerhetsmessige gevinsten i tiltaket er mer utførlig fanget opp gjennom de 

prissatte konsekvensberegningene. I konsekvensvurderingen nedenfor er det også satt som 

en forutsetning at anbefalingene vedr. oppfølging av risiko-elementer i seinere planfaser blir 

fulgt opp. 

Dette gir følgende konsekvensvurdering: 

8.4.1 Verdivurdering 

Risiko og sårbarhetsvurderingene berører generelt viktige og vitale tema elementer både for 

samfunn og miljø. Konkret i dette tiltaket er imidlertid berørte elementer relativt begrenset og 

oversiktlig, og risikomatrisen viser ingen elementer i rød sone som ikke er ivaretatt gjennom 

eget regelverk. Verdien settes derfor til Middels / Stor verdi. 

8.4.2 Vurdering av omfang 

Selv om det i utgangspunktet er påvist noe større sannsynlighet for ulykker knyttet til tunnel 

og kulverter, vurderes omfanget likt for begge alternativer. Dette er gjort med en forutsetning 

om at man i senere planfaser – (reguleringsplan og byggeplan) gjør avbøtende tiltak som 
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reduserer disse faktorene. Vegnormalene har strenge krav til utforming og sikring av slike 

soner. 

Det er også her tatt hensyn til at E39 skal bygges ut til 4 felt med motorvegstandard. Dette 

betyr for eksempel at møteulykker ikke er en problemstilling. Omfanget vurderes derfor som 

lite / middels positivt omfang for begge alternativene. Alternativene skilles imidlertid i 

rangeringen. 

Tabell 8-5:Konsekvens og rangering av alternativene når det gjelder risiko- og sårbarhetsanalyse 

Risiko og 
sårbarhet 

Alternativ 1 Alternativ 3 

 A B C A B C 

Samlet 
konsekvens 

Middels 
positiv 

konsekvens 
(+ +) 

Middels 
positiv 

konsekvens 
(+ +) 

Middels 
positiv 

konsekvens 
(+ +) 

Middels 
positiv 

konsekvens 
(+ +) 

Middels 
positiv 

konsekvens 
(+ +) 

Middels 
positiv 

konsekvens 
(+ +) 

Rangering 2 2 1 4 4 3 
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9 KLIMAUTSLIPP 

Gjennom beregningsmodellen EFFEKT er det også gjort beregninger av utslipp av 

klimagasser, omregnet til CO2-ekvivalenter. Beregningene er gjengitt i Tabell 9-1. Her vises 

utslipp for 0-alternativet sammenholdt med foreslått utbygging samlet for en 25-års periode. 

Det er ikke mulig å skille mellom de 6 utbyggingsalternativene i beregningene. Forskjellen er 

såpass liten at det ikke gir noe utslag. 

Tabell 9-1: Beregnet utslipp av klimagasser 

CO2-ekvivalenter (tonn) for perioden 2018-2042 

Faser 
Vegalternativ 

(1A-C, 3A-C)   

0-alternativ 

(dagens veg) 
Endring Endring % 

Byggefase  3 500 0 +3 500  

Drift/vedlikehold 1 700 1 200 + 500  

Transport (fra 

bensin og diesel) 
338 500 399 000 -60 500  

Totalt 343 700 400 200 -56 500 -14 %  

 

Det fremgår av beregningene at utbyggingsalternativet vil gi reduserte utslipp i forhold til 0-

alternativet på ca. 14 %. Årsaken til dette er en mer effektiv trasé med bedre flyt og mer 

energieffektiv kjøring. I 0-alternativet vil kapasiteten på veien være overskredet og resultatet 

gir mye køkjøring, stans og akselerasjon. Dagens vegtrasé har også flere krappe kurver, 

særlig i forbindelse med kryss, som også medfører nedbremsing og akselerasjon. Dette gir 

vesentlig større utslipp enn en jevn trafikkflyt med mindre krappe kurver. 

Siden det ikke er mulig å skille mellom alternativene for utbygging, er beregningene ikke tatt 

med i samleoversikten for konsekvenser.  
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10 SAMMENLIGNING OG ANBEFALING  

10.1  Sammenligning av alternativene 

I Tabell 10-1 er det vist en sammenligning av alternativene basert på  

- de ikke prissatte konsekvenser 

- lokal og regional utvikling 

- risiko- og sårbarhetsanalyse  

- samfunnsøkonomisk analyse 

 

Tabell 10-1: Sammenligning av alternativenes konsekvenser 

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

Landskapsbilde - - - - - - - - / - - - - - - 

Naturmiljø 0 / + 0 / + - + + 0 / - 

Kulturminner og 

kulturmiljø 
- - /- - - - - /- - - - - /- - - - - - - - - - - - 

Naturressurser - - - - - - - - - - - - 

Nærmiljø - - - - - - - - 

Ikke prissatte - - - - - - - - 

Lokal og 
regional utvikling 

4 4 3 2 2 1 

ROS rangering 2 2 1 4 4 3 

Prissatte 

Investering mill 
kr (2009 kroner) 887 852 771 1 172 1 137 1 093 

Netto nytte per 
kr 0,27 0,33 0,63 -0,05 -0,02 0,04 

Netto nytte mill 
kr 230 270 430 -40 -20 40 

Total rangering  2 1 3 5 4 6 
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10.2 Drøfting og valg av alternativ 

En overordnet konklusjon som kan trekkes er at alle alternativ kan gjennomføres uten 

uakseptable negative konsekvenser, selv om resultatet varierer noe. Alle ikke prissatte 

konsekvenser har en vurdering bedre enn ”meget stor negativ konsekvens”.  

For de ikke-prissatte konsekvensene er forskjellene relativt små når man ser hele prosjektet 

under ett. Der det er forskjeller, blir disse delvis utjevnet både mellom temaene, men ikke 

minst ved at det er variasjon over vegstrekningen innenfor samme tema. 

For å kunne analysere og forstå konsekvensene bedre, er det derfor behov for å dele hele 

strekningen opp, og drøfte hver delstrekning for seg for de ikke prissatte konsekvensene. 

Dette er ikke umiddelbart enkelt, siden utredningstemaene ikke har felles avgrensning av 

delområder / delstrekninger. Det er likevel gjort en kvalitativ vurdering. 

Som forklaring til begrepsbruken er gjelder følgende: 

 Liten negativ eller positiv konsekvens:  -   eller  + 

 Middels negativ eller positiv konsekvens:  - -   eller  + + 

 Stor negativ eller positiv konsekvens:  - - -  eller  + + + 

 Meget stor negativ eller positiv konsekvens:  - - - -  eller  + + + + 

 

10.2.1 Strekningen Smiene – Tastatorget (ekskl. krysset) 

På denne strekningen er alternativ 1 og 3 svært like traseer. Eneste forskjell ligger i detaljene 

rundt kulvertløsningene fordi linjeføringen videre nordover er forskjellig for alternativ 1 og 3. 

To små forskjeller kan likevel noteres:  

- Innenfor naturmiljø er det registrert at dette gir en liten forskjell i favør av  

alternativ 3. 

- For naturressursene betyr dette også en liten forskjell i beslaglagt landbruksjord. 

Dette gir at alternativ 3 er en halv «karakter» bedre enn alternativ 1. 

Det er imidlertid store forskjeller mellom løsningene med og uten kulvert.  Oppsummert er 

følgende forskjeller registrert: 

Landskapsbilde: Begge kulvertløsningene gir en liten positiv konsekvens, mens daglinje 

gir en liten negativ konsekvens for boligområdet og skolen på østsiden 

av vegen. For friområdet ved Mississippiskogen har alle løsningene 

middels negativ konsekvens med unntak av alt. 1A som bare gir en 

liten negativ konsekvens. 

Det største utslaget får en for landskapsrommet som brer seg fra 

vegen og nedover mot Stokkavatn. For dette området vil 

konsekvensen for alt 1C være stor negativ, mens kulvertløsningene for 

alternativ 1 bare har en liten negativ konsekvens. 

Naturmiljø: Delområdene for dette utredningstemaet overlapper denne strekningen 

og strekningen videre mot Finnestad. Men uansett så er 
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kulvertløsningene vurdert vesentlig bedre – også her med en liten 

positiv konsekvens – liten / middels positiv for alternativ 3, som nevnt 

ovenfor. Daglinjen er vurdert å medføre en liten / middels negativ 

konsekvens i alt. 1, mens konsekvensen vurderes ubetydelig i alt. 3. 

Kulturmiljø: På denne strekningen er det ingen forskjell verken mellom alternativ 1 

og 3 eller om man velger kulvertløsning eller ikke. 

Naturressurser: Det gir ingen utslag for naturressursene om det benyttes kulvert eller 

ikke. 

Nærmiljø: Dette temaet gir de største utslagene på om man benytter en 

kulvertløsning eller ikke. Lang eller kort kulvert gir imidlertid lite utslag – 

en halv «karakter» i favør av lang kulvert (liten / middels positiv) for 

beboerne langs E39 fra Smiene og nord til skolen. Men for skolen og 

friområdet ved Mississippiskogen vil kulvertløsning gi middels positiv 

konsekvens, mens en daglinje her vil få liten negativ konsekvens  

Samlet for denne delstrekningen gir kulvertløsning en betydelig bedre løsning enn daglinje, 

og lang kulvert gir litt bedre utslag enn kort kulvert. Alternativ 3 er litt bedre enn alternativ 1.  

En viktig observasjon er det også at det er på denne strekningen at konsekvensvurderingen 

gir flest positivt utslag, og disse er knyttet til kulvertløsningene i temaene landskap, 

naturmiljø og nærmiljø. Forklaringen er at en kulvertløsning vil representere en vesentlig 

forbedring innen disse temaene i forhold til dagens situasjon. 

I nedenstående tabell er alternativene rangert innbyrdes for denne strekningen. Her må det 

bemerkes at mens forskjellene mellom rangering 1 – 4 er svært små, mens det er et markert 

sprang til rangering 5 og 6. 

Tabell 10-2: Rangering av traseene på strekningen Smiene - Tastatorget 

Strekning 

Smiene-Tasta 
Alt 1A Alt 1B Alt 1C Alt 3A Alt 3B Alt 3C 

Rangering ikke 
prissatte 
konsekvenser 2 4 6 1 3 5 

 

10.2.2 Strekningen Tastatorget (inklusive krysset) – Finnestad (eksklusive krysset) 

Det er på denne strekningen alternativ 1 og 3 er forskjellige. På den annen side vil ikke 

spørsmål om kulvert eller ikke slå ut her. 

Landskapsbilde: Konsekvensen er forskjellig avhengig av delområde man forholder seg til. 

For området ved Tastatorget vil alternativ 1 innebære en stor negativ 

konsekvens, mens alternativ 3 får middels. For området ved Høyehaugen 

(selve høyden og området vest for dagens E39) er forholdet motsatt ved 

at alternativ 1 er vurdert å gi ubetydelig konsekvens, mens alternativ 3 gir 

liten / middels negativ konsekvens. For område Høye – området nord for 

dagens E39, er det også stort utslag, alternativ 3 gir her ubetydelig 

konsekvens, mens alternativ 1 gir middels negativt. 
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Naturmiljø: Området som er vurdert her strekkes seg fra Høye og ned mot 

Stokkavatnet. Vurderingen tilsier en ubetydelig / liten negativ konsekvens 

for begge alternativene 

Kulturmiljø: Denne strekningen berører 2 kulturminneområder. For Nedre Tasta har 

alternativ 1 ubetydelig / liten konsekvens, mens alternativ 3 gir middels 

negativ konsekvens.  

For område Høye er det motsatt rangering; alternativ 3 gir ubetydelig 

konsekvens, mens alternativ 1 gir en liten negativ konsekvens.  

Naturressurser: Selv om traseene er forskjellige, er likevel utslaget lite i vurdert 

konsekvens. Alternativ 1 har liten negativ konsekvens ved Høye, mens 

alternativ 3 har lite / middels negativ konsekvens. Når man nærmer seg 

Finnestad er konsekvensen liten negativ for begge alternativene. 

Nærmiljø: For et delområde nord for dagens E39er det vurdert å være en forskjell 

mellom alternativene, ved at alternativ 1 vil gi en liten negativ konsekvens, 

mens alternativ 3 er ubetydelig. Også et område ved Tastatorget gir 

samme rangering, men forskjellen er mindre. 

 

I nedenstående tabell er alternativene rangert innbyrdes for denne strekningen. Alternativ 3 

gir minst negativ konsekvens i de fleste temaene. Kulturminner vurderer alternativ 1 som 

best. 

Tabell 10-3: Rangering av traseene på strekningen Tastatorget - Finnestad 

Strekning 

Smiene-Tasta 
Alt 1A Alt 1B Alt 1C Alt 3A Alt 3B Alt 3C 

Rangering ikke 
prissatte 
konsekvenser 4 4 4 1 1 1 

 

 

10.2.3 Strekningen Finnestad (inklusive krysset) – Harestad 

På denne strekningen er begge alternativene identiske. Det er derfor ikke mulig å rangere 

mellom alternativene på denne strekningen for noen av utredningstemaene. 
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10.2.4 Samlet vurdering av ikke prissatte konsekvenser. 

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.   

I denne samlede rangeringen er det tatt hensyn til at det for Strekningen Smiene – Tasta er 

et relativt stort sprang mellom de 4 kulvertløsningene og daglinjen.  

Tabell 10-4: Rangering av traseene på strekningen Tastatorget - Finnestad 

Hele 

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

Samlet 
rangering ikke 
prissatte 
konsekvenser 3 4 6 1 2 5 

 

10.3 Måloppnåelse 

Tabell 10-2: Mål og måloppnåelse. 

Mål Måloppnåelse 

 Utvikles med en stamvegstandard som 
gir trafikksikkerhet og fremkommelighet 
på strekningen gjennom færre ulykker og 
nestenulykker 

 Mindre ulemper for nærmiljøet i form av 
støy og dårlig luft 
 

 Et triveligere lokal- og bomiljø gjennom: 
god fremkommelighet, universell 
utforming, estetikk, redusert 
barrierevirking og utrygghetsfølelse.  

 Sikre utvikling av en fremtidsrettet 
stamveg som reduserer unødig biltrafikk 
i tilgrensede sidevegnett.  

 Forbedre forholdene gang- og 
sykkeltrafikken i influensområde. 

 Forbedre forholdene for kollektivtrafikk 
på E39. 

 Bedre adkomsten til industri- og 
næringsområdene gjennom gode og 
effektive kryssløsninger 

 Tids- og standardmessig sammenkobling 
mot Rogfast-utbyggingen og E39 
sørover. 

 I størst mulig grad ivaretar natur-, kultur- 
og landskapsinteressene i området. 

 Planen gir god måloppnåelse 
 
 
 

 God måloppnåelse med kulvertløsning. 
Daglinje vil forsterke dagens ulempe 
ettersom trafikken øker. 

 God måloppnåelse med kulvertløsning. 
Daglinje gir mindre måloppnåelse særlig 
på estetikk og barriere.. 
 

 Meget god måloppnåelse 
 
 

 Meget god måloppnåelse. Et godt G/S-
system er inkludert i tiltaket. 

 God måloppnåelse. 
 

 Meget god måloppnåelse 
 
 

 Meget god måloppnåelse 
 
 

 Blandet måloppnåelse. Kulvertløsninger 
gir delvis god måloppnåelse spesielt på 
deler av strekningen, mens 
daglinjealternativene gir negativ 
måloppnåelse. 
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10.4 Konklusjon og anbefaling  

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.  

For anbefaling av alternativ har det derfor vært nødvendig å gå mer detaljert inn i 

delstrekninger for å vurdere utslagene for de ikke prissatte konsekvensene. (Se ovenfor.) 

Med utgangspunkt i disse vurderingene, vil Statens vegvesen anbefale at alternativ 1B 

legges til grunn for videre regulering og bygging. I dette begrunnes med den betydelige 

forskjellen som er mellom alternativ 1 og 3 for de prissatte konsekvensene. Selv om de ikke 

prissatte konsekvensene rangerer alternativene 3A og 3B høyere, er forskjellen mellom disse 

og henholdsvis 1A og 1B relativt liten. 
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Statens vegvesen (2011): E39 Smiene – Harestad. Kommunedelplan med 
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Statens vegvesen (2011): E39 Smiene – Harestad. Kommunedelplan med 

konsekvensutredning, Deltemarapport naturmiljø, 1. desember 2011 

Statens vegvesen (2011): E39 Smiene – Harestad. Kommunedelplan med 

konsekvensutredning, Deltemarapport naturressurser, 1. desember 2011 
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desember 2011 

Statens vegvesen (2011): E39 Smiene – Harestad. Notat kryss Tasta, 1. desember 2011 

Statens vegvesen (2011): E39 Smiene – Harestad. Luftkvalitet 15.11.2011  

Statens vegvesen (2011): E39 Smiene – Harestad. Støyberegning E39 Smiene-

Harestad15.11.2011 
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