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Sammendrag: 

Dette er en Ytre-miljøplan (YM-plan) for reguleringsplan for Sykkelstamveien Stavanger – Forus – Sandnes, 
delstrekning Sørmarka – Smeaheia. YM-planen er skrevet med bakgrunn i kommunedelplanen og utført 
konsekvensvurdering, men også ihht. utførte befaringer og valgte planløsninger På dette reguleringsplannivået er 
målsettingen å sette fokus på de viktige miljømessige problemstillingene i prosjektet, slik at det blir tatt 
nødvendige miljøhensyn i videre arbeid.  
Deltema som er vurdert er støy og vibrasjoner, luftforurensing, forurensing til vann og grunn, landbruk 
/naturressurser, landskap, nærmiljø og friluftsliv, naturmiljø, kulturmiljø, materialvalg og avfallshåndtering.  
Det er gitt målsetninger og miljøfaglige kvalitetskrav til de ulike temaene som omhandles i YM-planen. For hvert 
tema er gitt problembeskrivelser og forslag til tiltak for både byggeplanfasen og anleggsfasen. Miljøutfordringene 
i forbindelse med bygging av delstrekningen Sørmarka – Smeaheia av sykkelstamvegen Stavanger – Forus – 
Sandnes er: 
- Begrense arealinngrep i naturområder med naturlig vegetasjon, særlig i Sørmarka, så langt som mulig. Det 
er lite naturområder i områdene i nærheten av planområdet og det er derfor viktig å ta være på det som er av 
naturlig vegetasjon. 
- Kartlegge forekomster av fremmede svartelistede arter, jf. Regional handlingsplan for fremmede arter, 
Region vest. Hindre spredning og bruk av fremmede arter.  
- Generelt minimere inngrep i bekker og vannveier for å hindre forurensing. Dette er særlig viktig i 
Sørmarka der det er salamanderdam.  
 
YM-planen skal være et levende dokument som justeres etter endringer eller når nye momenter blir aktuelle.  

R a p p o r t
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1. Innledning 

Dette er en Ytre-miljøplan (YM-plan) for reguleringsplan for Sykkelstamveien Stavanger – 
Forus – Sandnes, delstrekning Sørmarka – Smeaheia. 

YM-planen er skrevet med bakgrunn i kommunedelplanen og utført konsekvensvurdering, 
men også ihht utført befaring på deler av strekningen og valgte planløsninger. På dette 
reguleringsplannivået er målsettingen å sette fokus på de viktige miljømessige 
problemstillingene i prosjektet, slik at det blir tatt nødvendige miljøhensyn i videre arbeid. 
YM-planen vil bli mer detaljert i senere faser av prosjektet og vil da danne grunnlaget for 
beskrivelse i anbudsfasen samt som et viktig styringsdokument i byggefasen. Tiltak som skal 
utføres av entreprenør skal innarbeides i anbudsgrunnlaget. 

Krav om utarbeidelse av YM-plan følger Statens vegvesens Håndbok 151. 

 

2. Beskrivelse av prosjektet 

Det skal bygges sykkelstamveg på den aktuelle strekningen mellom Sørmarka og Smeaheia. 
Sykkelstamveien skal i hovedsak følge E 39 og utgjør en strekning på ca. 9 km. Det skal være 
påkoblinger til hovedsykkelrute i Sørmarka i nord og til hovedsykkelrute ved Smeaheia 
(v/Solaveien) i sør. Mellom disse vil det være påkoblinger i Granneskrysset (Madlaveien), ved 
Asser Jåttens vei, Solasplitten, Refsnesveien, Maskinveien, Forusbeen, to ved Vassbotnen, ved 
Løwenstrasse, Kvadrat og Somaveien. Alle kryssinger av stier, gang- og sykkelveger, bilveger 
er/blir planskilte. Sykkelstamvegen vil gå i kulverter og bruer. 

 

2.1 Miljøutfordringer 

Miljøutfordringene i forbindelse med bygging av delstrekningen Sørmarka – Smeaheia av 
sykkelstamvegen Stavanger – Forus – Sandnes er: 

- Begrense arealinngrep i naturområder med naturlig vegetasjon, særlig i Sørmarka, så langt 
som mulig. Det er lite naturområder i områdene i nærheten av planområdet og det er derfor 
viktig å ta være på det som er av naturlig vegetasjon. 

- Kartlegge forekomster av fremmede svartelistede arter, jf. Regional handlingsplan for 
fremmede arter, Region vest. Hindre spredning og bruk av fremmede arter. Håndtering av 
fremmede arter. 

- Generelt minimere inngrep i bekker og vannveier for å hindre forurensing. Dette er særlig 
viktig i Sørmarka der det er salamanderdam.  

3. Miljøfaglige kvalitetskrav 

Det er gitt målsetninger og miljøfaglige kvalitetskrav til de ulike temaene som omhandles i YM-
planen. Målsetningene er delvis hentet fra konsekvensvurderinger av prosjektet, men det er gjort 
noen mindre endringer tilpasset plannivået. Relevante forskrifter og andre styringsdokumenter 
vil også legge føringer på de ulike tema. 

Detaljerte tiltak for anleggsfasen skal innarbeides i tiltaks- og beredskapsplaner som 
entreprenøren utarbeider. Føringer for entreprenøren skal innarbeides i rigg- og 
marksikringsplaner som utarbeides av byggherren. 
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4. Støy og vibrasjoner 

Temaet omfatter støyforurensning innenfor prosjektets influensområde. Målet er å gjennomføre 
anleggsarbeidet på en måte som ikke er til uakseptabel sjenanse for naboer og berørte. Støy fra 
anleggsdrift skal ikke overskride grenseverdiene gitt i gjeldende retningslinje (T-1442/2012). 

4.1 Problembeskrivelse og utfordringer 

Under driftsfasen vil ikke sykkelvegen generere støy. Sykkelstamvegen er i seg selv et indirekte 
støytiltak. Tiltak som da vil være aktuelle er for å hindre uakseptabel støy for de som bruker 
sykkelstamvegen. 

Vibrasjoner vil bli nærmere vurdert dersom det vil være aktuelt med sprengning. Generelt 
gjelder det å følge retningslinjer og ikke overstige grenseverdier. Sprengning som gir støynivå 
mer enn LAFmax 50 dB innendørs, blir frarådet om natta. Det kan bli aktuelt med sprengning nord 
for Granneskrysset, men dette er ikke i nærheten av boligområder. Hensyn til tekniske 
installasjoner må ivaretas.  

Man må være spesielt oppmerksom på støyfølsom bebyggelse dersom utbygging av 
sykkelstamveien medfører fjerning eller flytting av eksisterende støyskjermer eller –voller. Hvis 
det viser seg å bli en aktuell problemstilling, må det legges klare føringer for hvordan arbeidet 
skal foregå, slik at bebyggelsen blir skjermet i anleggsfasen (både fra E 39 og anlegget). Dette 
er en problemstilling som kan være aktuell ved Smeaheia. 

4.2 Mål og tiltak 

Anleggsarbeidet skal ikke medføre uakseptable støynivåer eller eventuelt vibrasjoner. 
Gjeldende retningslinje T-1442/2012 skal overholdes. Det skal ikke være uakseptable 
støynivåer for brukere av sykkelstamvegen. 

 

4.2.1 Tiltak i byggeplanfasen / prosjektering  

 Anleggsveier og riggområder bør legges lengst mulig vekk fra boligbebyggelse. Det 
meste av området som reguleres til veg kan i anleggsfasen benyttes som midlertidig 
rigg- og anleggsområde. Områder som er i nærheten av boligområder skal innarbeides i 
rigg- og marksikringsplan som områder der det skal tas hensyn med tanke på støy. 

 Bruk av midlertidige støytiltak for å begrense støy i anleggsfasen. 

 Befaring langs E 39 for å kontrollere eksisterende støyskjermer/voller og observere ny 
utbygging og terreng.  

 Legge føringer for hvordan håndtere støyproblematikk dersom eksisterende 
støyskjerming fjernes eller flyttes. Dette gjelder både støyskjerming i anleggsfasen og 
skjerming mot støy fra E 39.   

 Eventuell kartlegging og vurdering av boliger eller andre installasjoner som kan bli 
berørt av sprengningsarbeid/vibrasjoner. Tilstandskontroll av disse før arbeidet starter. 
Dette er særlig aktuelt i Sørmarka i nord i forbindelse med testveien og IVARs 
hovedvannledning. 

 En foreløpig oppdatering av eksisterende støyberegninger med vurdering av 
presentasjon av støysonekart i ulike målestokker. 

 Vurdere støyskjerming av sykkelstamvegen (flere etater, diskusjon). Bruk av 
voller/skjermer, landskap, vegetasjon for å minimere støy fra E 39. 

 Beregninger av støy presentert som støysonekart. 
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 Vurdere behov for kontrollmålinger utført av byggherren. 

4.2.2 Tiltak i anleggsfasen.   

 Entreprenør har ansvar for å iverksette tiltak slik at kravene følges. Retningslinjer og 
eksisterende grenseverdier skal følges. Særlig viktig i områder med boligbebyggelse og 
ved nattestid. 

 Tidsbegrensning for støyende virksomhet. 

 Bruk av støysvake maskiner. 

 Bruk av vibrasjonsmålere. 

 Varsling og informasjon av berørte naboer. Dette er byggherrens ansvar. 

 

4.2.3 Tiltak i driftsfasen   

 Permanente støyskjermer.  

5. Luftforurensning 

Temaet omfatter lokal, regional og global luftforurensning fra bygging av veganlegg og utslipp 
fra vedlikehold, drift og vegtrafikk på ferdige anlegg, inkludert ferjedrift. Global 
luftforurensning defineres som klimagassutslipp (hovedsakelig CO2), regional luftforurensning 
defineres som hovedsakelig stoffer som gir sur nedbør (hovedsakelig NOx) mens lokal 
luftforurensning defineres som stoffer som påvirker menneskers helse og trivsel (hovedsakelig 
PM10 og NO2). Anbefalinger for håndtering av luftforurensing er gitt i Miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520). Disse gjelder også i 
bygg- og anleggsfasen. Krav og grenseverdier knyttet til luftforurensning er gitt i 
Forurensningsforskriftens kapittel 7. 

5.1 Problembeskrivelse og utfordringer 

For dette prosjektet er det ikke gitt miljøkrav knyttet til driftsfasen siden sykling ikke vil 
generere forurensing til luft. Sykkelstamvegen vil i seg selv være et indirekte tiltak for å bedre 
luftforurensingen. 

Tiltak i driftsfasen vil være knyttet til å redusere luftforurensning fra omgivelser, i hovedsak E 
39, slik at brukere av sykkelstamvegen ikke blir utsatt for skadelig eller plagsom forurensning. 
På grunn av lokalklima med relativt flatt terreng og mye vind er det likevel ikke ventet at 
luftforurensing for syklister skal være et omfattende problem.  

Tiltak i anleggsfasen er knyttet til anleggsarbeidet for å redusere eventuelle støvplager for 
brukere i berørte områder. 

5.2 Mål og tiltak 

Det er et mål at ingen skal utsettes for unødvendige støvplager som følge av anleggsarbeidet. 
Det er satt en veiledende grense for timemiddelkonsentrasjon PM10 på maksimalt 200 µg/m3. 
Det kan settes i verk tiltak som reduserer omfanget av luftforurensning som brukere av 
sykkelstamveien blir utsatt for. Dette gjelder særlig luftforurensing fra E 39.  

5.2.1 Tiltak i byggeplanfasen / prosjektering  

 Anleggsveier og riggområder bør legges lengst mulig vekk fra boligbebyggelse. Det 
meste av området som reguleres til veg kan i anleggsfasen benyttes som midlertidig 
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rigg- og anleggsområde. Områder som er i nærheten av boligområder skal innarbeides i 
rigg- og marksikringsplan som områder der det skal tas hensyn med tanke på 
luftforurensing. 

 Krav til maskinelt utstyr med lavest mulig utslipp. 

 Skjerming av sykkelvei mot E 39 for å redusere luftforurensning. For eksempel ved 
bruk av voller og vegetasjon.  

 Plassering av rigger og massetipper slik at behov for lange transportveier minimeres. 
Midlertidige massetipper bør ikke etableres i nærheten av boligområder. 

 

5.2.2 Tiltak i anleggsfasen.   

 Anleggsarbeidet skal gjennomføres slik at støvplager minimeres. Det skal settes inn 
tiltak for å redusere dette.  

 Følge marksiskringsplan. 

 Spyling av anleggsområder og anleggsveier dersom dette er hensiktsmessig. 

 Tildekking av lasteplan ved kjøring av masser. 

 Kjøring og massetransport bør minimeres 

 Revegetasjon av erosjonsutsatte flater. 

 

5.2.3 Tiltak i driftsfasen   

 Skjerming av sykkelvei mot E 39 for å redusere luftforurensning. For eksempel ved 
bruk av voller og vegetasjon.  

6. Forurensning til vann og grunn 
Temaet omfatter beskyttelse av vannforekomster (grunnvann, innsjøer, bekker elver, våtmarker, 
myr etc.) og grunn (løsmasser/jord, berggrunn, deponier) mot utslipp, utvasking eller flytting av 
forurensende stoffer som kan påvirke vannlevende og jordlevende organismer (flora, fauna, 
etc.) kjemisk tilstand, og egenskaper som reduserer muligheter for fremtidig bruk. Grunnvann 
og problematikk knyttet til brønner er i dette prosjektet også inkludert i dette tema. Temaet 
overlapper til en viss grad med tema naturmiljø. 

Forurensning til vann og grunn er blant annet vurdert iht. forurensingsforskriften kapittel 2, 
kapittel 15 og kapittel 17, samt forurensingsloven, særlig § 40. 

6.1 Problembeskrivelse og utfordringer 

Forurensning til vann og grunn er for dette prosjektet først og fremst knyttet til anleggsfasen. I 
driftsfasen vil risiko for forurensning fra sykkelvegen være minimal, med unntak for avrenning 
ved salting. Beskrevne tiltak vil derfor være aktuelle i anleggsfasen, men enkelte tiltak vil kunne 
gi føringer i prosjektering og byggeplanfasen.   

Sykkelstamvegen følger i hovedsak E 39. Det er enkelte mindre bekker i området som blir 
berørt av utbyggingen, særlig i Sørmarka nord for Granneskrysset. For å hindre at disse blir 
unødig påvirket må det iverksettes tiltak. Bekkene har viktige funksjoner som landskapsverdi og 
leveområde for sjeldne arter nedstrøms til planområdet. Søndre del av planområdet ligger 
innenfor et vernet vassdragsområde (Figgjo). Viktige vannområder er avmerket på vedlagt 
kartskisse. 
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Ut fra informasjon fra kommunene og Klif er det noen kjente områder med forurenset grunn i 
planområdet som ligger i Stavanger kommune. Ved bygging i og graving på forurenset grunn 
skal det utarbeides tiltaksplaner som må godkjennes av forurensningsmyndighetene (den 
aktuelle kommunen). Se lokaliteter fra Klifs database for grunnforurensning på kartskisse i figur 
2 og figur 3. Masser fra sterkt trafikkert vei kan inneholde forurensning. Det bør utføres 
miljøgeologiske grunnundersøkelser av masser fra eventuell veggrunn dersom massene skal 
fjernes fra området. 

Det er fyllitt nord for Granneskrysset og et stykke mot Jåttå. Fyllitt kan inneholde forhøyede 
verdier av arsen og enkelte tungmetaller og kan dermed ikke disponeres fritt. Kartutsnitt fra 
berggrunnskart (NGU) er vist under. 

Vegbygging og anleggsarbeid medfører alltid en visse fare for forurensning. Uhell med 
maskiner kan gi utslipp av diesel og olje. Mellomlagring av masser skal skje på areal avsatt til 
vegformål. I anleggsfasen er store deler av linja satt av til midlertidig rigg og anleggsområde. I 
dette området er det også mulig med mellomlagring av masser. Områder som i mindre grad bør 
benyttes til mellomlagring av masser og som rigg- og anleggsområde bør bli avmerket på rigg- 
og marksikringsplan i neste fase. 

      
Figur 1. Utsnitt fra berggrunnskart. Grønne felt angir områder med fyllitt. Influensområdet til Sykkelstamveien 
er avgrenset med blått.  Kilde: NGU            

6.2 Mål og tiltak 

Det er et mål at gjennomføringen av prosjektet ikke skal føre til forurensingsspredning til grunn 
og vann. Det skal heller ikke føre til økte ulemper for mennesker og dyr. Kvalitetskrav knyttet 
til tema forurensing til vann og grunn er: Det skal ikke forekomme spredning av forurensede 
masser som følge av prosjektet. Det skal ikke forekomme forurensning til vann eller grunn fra 
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anleggsområde og anleggsarbeidet. Vannmiljø i området skal ikke få dårligere vannkvalitet som 
følge av prosjektet.  

6.2.1 Tiltak i byggeplanfasen / prosjektering  

 Det skal utarbeides tiltaksplan for graving i og bygging på områder der det er 
forurensning. Tiltaksplanen må godkjennes av kommunen før igangsetting av 
anleggsarbeidet. Forurensning er tidligere påvist på nordsiden av Forusbeen, vest for E 
39 (ved Maskinveien, CHC), iht. kommunens aktsomhetskart og Klif. 

 Sammenstilling av grunnboringsdata for å vurdere områder med fyllmasser da disse kan 
ha potensial for å inneholde forurensning. Vurdere behov for prøver til miljøtekniske 
grunnundersøkelser dersom det under de geotekniske grunnundersøkelsene påvises 
fyllmasser med for eksempel riveavfall eller misfargede masser / masser med oljelukt. 

 Plassering av anleggsområder. Disse skal fortrinnsvis ikke plasseres i nærheten av 
bekker og vassdrag for å hindre avrenning og tilførsel av forurensning. Dette gjelder 
særlig i Sørmarka. Innarbeides i rigg- og marksikringsplan. 

 Eventuell mellomlagring av masser skal ikke føre til avrenning til vassdrag. Masser skal 
ikke mellomlagres i kanten av bekker. Dette gjelder særlig i Sørmarka. Innarbeides i 
rigg- og marksikringsplan. 

 Dreneringsveier skal ikke endres. I utfyllingsområder skal bekker og vassdrag som blir 
berørt legges i rør eller overbygges. Dette gjelder særlig bekkene i skogsområdet i 
Sørmarka, samt dam ved Smeaheia. 

 Masseutskifting skal ikke føre til endrede dreneringsforhold.  

 Kantvegetasjon til bekker i Sørmarka skal beholdes. Det kan eventuelt etableres 
buffersoner hvor det ikke skal være inngrep. Buffersoner skal inkluderes i rigg- og 
marksikringsplanen. 

 Ved inngrep som kan ha uønsket påvirkning på avrenning og vannbalanse skal 
konsekvenser av tiltaket og eventuelle alternative utførelses- og byggemetoder vurderes.  

 

6.2.2 Tiltak i anleggsfasen 

 Dersom det oppdages misfargede masser eller masser med oljefilm eller oljelukt skal 
det utføres miljøgeologiske grunnundersøkelser for å avklare forurensningsgrad i 
massene. Dette er særlig viktig dersom det er aktuelt å fjerne masser fra området. Det 
gjelder hele strekningen, men særlig voll ved Smeaheia da det er usikkert hvilke masser 
denne består av. 

 Overskudd av fyllittmasser kan ikke deponeres fritt. Fyllittmasser skal ikke deponeres 
på steder der det er fare for avrenning/forurensning, for eksempel i nærheten av 
vassdrag. Fyllittmasser kan benyttes i linjen dersom de er egnet. Ved flytting av 
fyllittmasser skal det utarbeides en sluttrapport som viser hvor massene er flyttet til. 
Sluttrapporten skal sendes til kommunen. Det er fyllittmasser nord og litt sør for 
Granneskrysset, se berggrunnskart i figur 1.  

 Sanitæravløp fra riggområder skal tilkoples tette tanker eller offentlig kloakksystem.  

 Områder der det er særlig fare for forurensinger bør utformes med tette flater som leder 
til oljeutskillere og sandfang. F.eks. stasjonære drivstoffpåfylling, vask og vedlikehold 
av maskiner og utstyr, lagring av oljetanker 

 Eventuell mellomlagring av masser skal ikke føre til avrenning til vassdrag. 

 Masseutskifting skal ikke føre til endrede dreneringsforhold.  
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 Et viktig miljøtiltak vil være å ha gode vedlikeholdsrutiner på maskinparken som 
benyttes, samt ha gode beredskapsrutiner ved eventuelle uhell.  

 Entreprenør skal utarbeide beredskapsplan. 

 Det skal iverksettes tiltak for å hindre avrenning fra anleggsarbeid og eventuelle 
massetipper til vassdrag. Dette kan være avskjærende grøfter, filtermasser, filterduk og 
lignende. 

 Kulverter og lignende skal etableres så fort som mulig for å redusere perioden der 
bekker og vassdrag blir berørt. Hindre tilslemming av bekker i Sørmarka, blant annet 
med skånsomt anleggsarbeid. Andre tiltak skal også vurderes. Dette kan være bruk av 
filterduk, tildekking av masser, rekkefølge på graving og lignende 

 Unngå graving i selve vannstrengen i bekkene i Sørmarka. Iverksette tiltak for å hindre 
tilslemming dersom det er nødvendig.  

 Partikkelholdig vann fra byggegroper skal ledes til filtrering i grunnen og ikke slippes 
direkte til resipienter. 

 Hindre ødeleggelser av kantvegetasjon langs bekker i Sørmarka og langs dammen ved 
Smeaheia. Generelt skal kantvegetasjon langs vassdrag ikke ødelegges. 

 Mellomlagring av masser skal ikke føre til avrenning til vassdrag. 

 Gjennomføring av erosjonsreduserende tiltak som tildekking og revegetering. 

 

6.2.3 Tiltak i driftsfasen   

 Legge føringer for mengder med salt som skal brukes dersom dette er aktuelt. 

7. Landbruk /naturressurser 

Landbruk er iht. veileder for YM-plan ikke et tema som skal behandles i ytre-miljøplanen. 
Landbruk er likevel tatt med her siden det er en del landbruksområder som grenser til og inngår 
i planområdet. Jordlovene har bestemmelser som stiller krav til omdisponering av 
jordbruksarealer 

7.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Det er særlig i nordre deler av planområdet, i Stavanger kommune, der sykkelveien ligger på 
vestsiden av E 39, som berører landbruksområder. Det er et ønske å begrense arealinngrep i 
dyrket mark.  

Det er påvist floghavre på eiendommer ved Storeholen på østsiden av E 39 (16/35) i Stavanger 
kommune og rett sør for Somaveien på vestsiden av E 39 (65/35) i Sandnes kommune. I 
utgangspunktet blir ikke disse eiendommene berørt av sykkelstamvegen. I følge Mattilsynet er 
det ikke påvist potetål på de eiendommene som er undersøkt for dette. 

Det er i NGUs database er det påvist en fjellbrønn til vannforsyning i Krekklingveien på Jåttå 
som ligger ca. 120 m fra planområdet. Det er ikke informasjon om andre brønner eller kilder i 
nærheten av planområdet.   

Landbrukskontoret er kontaktet med hensyn på drenering i forbindelse med landbruk. 

Grunnvannsbrønn, lokaliteter med floghavre og kjente områder med landbruksdrenering er vist 
på kartskisse i figur 2 og figur 3. 
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7.2 Mål og tiltak 

Uønskede arter knyttet til jordbruk skal ikke spres som en følge av prosjektet. Inngrep i 
landbruksareal skal begrenses. 

 

7.2.1 Tiltak i byggeplanfasen / prosjektering  

 Utarbeide massehåndteringsplaner for bruk av jord i områder som har påvist floghavre. 
Jordmasser fra områder med floghavre skal ikke blandes med andre jordmasser eller 
flyttes mellom ulike eiendommer. Floghavre påvist ved gnr/bnr 65/53 og 16/35 (i 
utgangspunktet er ikke dette området aktuelt for sykkelstamvegen). 

 Steder for mellomlagring av dyrket jord og bruk av eventuelt overskudd må avklares. 

 Nødvendige avbøtende tiltak for å ivareta driftsforhold og behov for adkomst drøftes 
med de berørte grunneierne. 

 Utforme rigg- og marksikringsplan som viser områder som ikke skal berøres. 

 Ta hensyn til landbruksdrenering. Eiere av gårds- og bruksnummer 16/13, 16/36 og 
16/43 i Stavanger kommune kontaktes før anleggsperioden for å avklare plassering av 
dreneringsgrøfter og eventuelt behov for tiltak. 

 Avslutting mot jordbruksarealer og sidearealer skal ha en maksimal helling på 1:8 slik 
at arealet kan brukes i maskinell landbruksdrift. 

 

7.2.2 Tiltak i anleggsfasen 

 Midlertidige riggområder og mellomlager for masser skal fortrinnsvis ikke plasseres på 
dyrket mark. Dersom dette likevel er mest hensiktsmessig forutsettes det at området 
settes i stand etterpå og tilbakeføres til landbruk. 

 Matjord skal mellomlagres i ranker med maksimal høyde 2 meter slik at den ikke 
skades som vekstmedium. 

 Entreprenøren skal holde seg innenfor det som er angitt som anleggsområde. Følge 
rigg- og marksikringsplan. 

 Avslutting mot jordbruksarealer og sidearealer skal ha en maksimal helling på 1:8 slik 
at arealet kan brukes i maskinell landbruksdrift. 

8. Landskap 

Landskapsbilde omhandler estetiske verdier i landskapet, både det naturgitte og 
menneskeskapte. Dette omfatter alt fra det tette bylandskapet til det åpne naturlandskapet. Tema 
landskapsbilde omfatter de visuelle forholdene knyttet til kulturminner, kulturmiljø, naturmiljø, 
nærmiljø, friluftsliv og støytiltak. Resten inngår i de ulike temaene. 

8.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Sykkelstamvegen er tenkt plassert langs E 39. Motorvegen oppleves som frodig på grunn av 
grønne voller, skråninger og buskfelt langs sidene av vegen. Disse grønne beltene er forholdsvis 
smale. Sykkelstamvegen vil noen steder gå på bekostning eller redusere disse grønne beltene.  
Utfordringen er å få plass til og gjenopprette grønne belter mellom E 39 og sykkelstamvegen 
der eksisterende vegetasjonsfelt forsvinner. 

Syklister på sykkelstamvegen bør få en variert landskapsopplevelse med minst mulig støy fra 
motorvegen. Voller og skjermer bør plasseres og utformes slik at de tar seg best mulig ut i 
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landskapet, samtidig som syklistene får mulighet til å nyte fin og variert utsikt og se hvor på 
traseen de befinner seg.  

8.2 Mål og tiltak 

Prosjektet skal så langt som mulig tilpasses til eksisterende landskap. Beplantning og 
revegetering skal tilpasses de lokale forhold. Konstruksjoner må planlegges slik at det ikke er 
behov for unødige ekstrakonstruksjoner og sår i omgivelsene 

 

8.2.1 Tiltak i byggeplanfasen / prosjektering  

 Ny turveg og ridesti nord for Grannes skal legges slik at den følger terrenget og 
tilpasses naturlig vegetasjon. 

 Utarbeide rigg- og marksikringsplan basert på føringer i formingsveileder.  

 Søke å beholde eksisterende beplantning mellom E 39 og sykkelstamvegen. 

 Ny turveg og ridesti nord for Grannes skal legges slik at den følger terrenget og 
tilpasses naturlig vegetasjon. 

 

8.2.2 Tiltak i anleggsfasen   

 Ta vare på toppdekke for å benytte stedegen frøbank ved revegetering. 

 Minst mulig inngrep i eksisterende vegetasjon, særlig trær.  

 Strekninger der det er fare for erosjon skal tilsåes så tidlig som mulig. 

 Følge rigg og marksikringsplan. 

 

8.2.3 Tiltak i driftsfasen   

 Det bør utarbeides en skjøtselsplan for sykkelstamvegen som godkjennes av 
kommunene og SVV. Planen må følges og eventuelt justeres dersom forholdene viser 
seg å være annerledes enn forutsatt. 

9. Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø og friluftsliv omfatter alle store og små områder som benyttes av alle aldersgrupper til 
lek, annen fysisk aktivitet og rekreasjon i nærmiljø eller langt fra bebyggelse. Områdene kan 
være spesielt tilrettelagt for formålet eller intakte og ubebygde naturområder. Skoler, 
idrettsplasser, barnehager og barneparker omfattes av denne gruppen.  

Relevante lover og forskrifter for dette tema er blant annet friluftsloven og støyforskriften. 

9.1.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Målet er å prosjektere sykkelstamvegen og gjennomføre anleggsarbeidet uten at det fører til 
større negative konsekvenser for bruk av frilufts- og nærmiljøområder i de berørte områdene. 
Tiltaket vil i hovedsak følge eksisterende E 39, men vil i søndre deler av områder berøre hager 
ved gamle Somaveg, samt hager og friareal for beboere ved Smeaheia. I nordre deler vil 
prosjektet berøre brukere av ridesenteret og friluftsområdet i Sørmarka. I tillegg må det tas 
hensyn ved kryssing av gang- og sykkelveier, særlig der disse er mye benyttet som skolevei.   
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9.1.2 Mål og tiltak 

Eksisterende nærmiljø opprettholdes eller erstattes med tilsvarende anlegg. Anleggsarbeidet 
skal i minst mulig grad berøre / forstyrre aktiviteter og beboere 

9.1.3 Tiltak i byggeplanfasen / prosjektering  

 Det skal utarbeides planer for ridesenteret på Grannes for at disse skal berøres i minst 
mulig grad. Informasjon om sykkelstamvegen og dialog for å finne best mulig 
løsninger. 

 Omlegging av turstier og ridesti i Sørmarka. Tilrettelegge for ferdsel i dette området. 

 Informasjon til berørte naboer og brukere av områder. Dette gjelder også for 
næringseiendommer. 

 Plassering av riggområder slik at det minimerer forstyrrelse for beboere og brukere av 
områder. 

 Minimere inngrep i Sørmarka for å opprettholde friluftsområde og naturopplevelser.  

 Særlig hensyn i Sørmarka og ved gamle Somavei da dette er områder som benyttes 
mye.  

 

9.1.4 Tiltak i anleggsfasen 

 Sikring av anleggsområdet. 

 God informasjon til brukere om aktiviteter som kan være forstyrrende.  

 God informasjon om eventuelle omkjøringer og endring av traseer. 

 Minimerer inngrep i naturlige vegetasjon, særlig i Sørmarka. 

9.1.5 Tiltak i driftsfasen 

 Sikring for å redusere konflikter mellom syklende og brukere av områder 

 

10. Naturmiljø 

Naturmiljø omfatter det biologiske mangfoldet, samt leveområdene til organismene. Temaet 
inkluderer alt fra enkeltarter til økosystem. Temaet inkluderer både effekten av prosjektet på 
naturmiljøet og hvordan det kan rehabiliteres etter inngrepet.  

Naturmangfoldloven legger føringer for å verne det biologiske mangfold som kan bli berørt og 
har blant annet et mål om å ivareta mangfold av naturtyper og økosystemer, og hindre eller 
begrense skade på naturmangfoldet som et resultat av tiltaket. 

Iht. til Vannforskriften skal ikke miljøtilstanden i berørte vannforekomster forringes som følge 
av tiltaket. 

10.1.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Det er i hovudsak i nordre del av planområdet (Sørmarka) det er naturområder. I Naturbase er 
det registrert naturtype rik edelløvskog med verdi viktig rett nord for rideskolen på Grannes. 
Skogen ligger rett vest for planområdet. Nord for skogen er det et område med naturtypen 
småbiotoper utforming åkerholmer som er vurdert som lokalt viktig. I dette område er det en 
dam med verdivurdering viktig. Planområdet er noe øst for disse registrerte naturtypene og vil 
ikke berøre disse direkte.  
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Prosjektet vil medføre inngrep i skogen og det bør tilstrebes at disse inngrepene blir minst mulig 
for å ivareta mest mulig av naturområdet her. Det er generelt lite skog igjen i Stavanger 
kommune og restbiotopene bør bevares også for å sikre kontinuitet i forhold til de registrerte 
naturtypene.  

På Jåttå er Valabergmyra registrert som naturtypen kystmyr med verdivurdering viktig. Denne 
lokaliteten ligger vest for planområdet og det er ikke planlagt inngrep i denne.  

Det er dermed ikke ventet inngrep i prioriterte naturtyper iht. naturbase. 

Vasspest (svartelistet art med svært høy risiko) finnes i vassdrag/dam fra Smeaheia og mot vest. 

Det er i Artsdatabanken registrert rødlistede fuglearter ved Sørmarka (hønsehauk (NT), vipe 
(NT), stær (NT), svartrødstjert (VU) og tyrkerdue (VU)). I Jåttåområdet er det registreringer av 
stær, vannrikse (VU) og fiskemåke (VU). Ved Kvadrat er det registrert gresshoppesanger (VU) 
og åkerrikse (VU). Ved Somaveien er det registreringer av åkerrikse og stær. I dammen på 
Smeaheia er det registrert sivhøne (NT), fiskemåke og stær. Registreringene i Artsdatabanken er 
mer eller mindre tilfeldige, og selv om art er registrert i et område, trenger det ikke å være et 
viktig funksjonsområde for arten. Det er likevel viktig å ikke redusere potensielle hekkeområder 
for disse artene. Nærområdene til E 39 kan være hekkeområder for kulturlandskapsarter som 
vipe, åkerriske og stær.. Disse artene er ikke avhengig av faste reirplasser, og kan lett finne nye 
hekkeområder, men inngrep i naturområder (som åpen kulturmark) bør reduseres for å ikke 
ødelegge potensielle leveområder for disse artene. Det antas at tiltaket ikke vil ha noen negativ 
påvirkning på disse artene.  

I dammer ved Sørmarka er det registrerte småsalamander (NT).  

Den planlagte sykkelstamvegen vil krysse bekker i nord som har forbindelse med dammene der 
rødlistede arter lever. Endring av vannkvaliteten i disse bekkene kan føre til redusert levemiljø 
for salamanderen noe som kan påvirke den rødlistede arten negativ. Det bør derfor settes i verk 
tiltak som reduserer inngrep i og avrenning til disse bekkene. Tiltak knyttet til naturmiljø i 
vassdraget er behandlet under tema forurensning til vann og grunn.  

Viktige naturtyper er vist på kartskisse i figur 2 og figur 3. 

10.2 Mål og tiltak 

Målet er at prosjektet gjennomføres uten at det fører til større negative konsekvenser for 
naturmiljøet i det berørte området. Miljømessige Kvalitetskrav knyttet til tema naturmiljø er: 
Fremmede skadelige arter skal ikke spres som en følge av prosjektet. Prosjektet skal ikke ha 
negative virkninger for viktige naturtyper eller rødlistede arter. Naturlig vegetasjon skal så langt 
som mulig i varetas. 

Se også tiltak for fagtema forurensning av vann og grunn som omtaler tiltak knyttet til vann og 
vassdrag. 

10.2.1 Tiltak i byggeplanfasen / prosjektering  

 Fremmede arter skal kartlegges og lokaliseres i felt. Artene skal fjernes og håndteres 
iht. regional handlingsplan for fremmede skadelige arter. Dette må utføres før 
anleggsfasen starter. Spredning av fremmede arter med massehåndtering skal unngås.  
Det skal ikke benyttes fremmede skadelige arter i eventuell revegetering og 
vedlikehold. Kartlegging av fremmede arter skal utføres av Statens vegvesen som et 
eget prosjekt. Hele planområdet må undersøkes. 

 Inngrep i skogsområdet nord for Granneskrysset (Sørmarka) skal minimeres. Store deler 
av veglinja er satt av til midlertidig rigg og anleggsområde samt området der det også 
kan mellomlagres masser. Det bør etableres buffersoner til vannveier der det blir 
restriksjoner for bruk av området til midlertidig anleggsområde. Føringer innarbeides i 
rigg- og marksikringsplanen.  
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 Prosjektet skal ikke medføre redusert vannkvalitet for dammer med rødlistede arter i 
Sørmarka. Dette innebærer blant annet at dreneringsforhold ikke endres og at vassdrag 
ikke tilslammes.  

 Minst mulig inngrep i naturlig vegetasjon og bevaring av buffersoner mot annen 
arealbruk skal tilstrebes. Ta vare på småbiotoper. Innarbeides i rigg- og 
marksikringsplanen.  

 Reetablering av vegetasjon skal gjøres vha. lokale arter. Ta vare på toppdekke av 
avgravde masser for å benytte frøbanken i massene for å gjenskape naturlig og stedegen 
vegetasjon 

 Kantsoner langs vassdrag skal så langt som mulig ivaretas. Dette gjelder særlig i 
Sørmarka. Innarbeides i rigg- og marksikringsplanen.  

 

10.2.2 Tiltak i anleggsfasen 

 Inngrep som for eksempel hogst og vegetasjonsrydding i skogsområdet nord for 
Granneskrysset (Sørmarka) skal minimeres.  

 Følge rigg- og marksikringsplan. 

 Minimere hogst i hele linja. 

 Bevare mest mulig av eksisterende vegetasjon. Unngå unødvendige inngrep og skade på 
eksisterende vegetasjon.  

 Hindre tilslemming av vassdrag. Arbeid ved bekker skal utføres så raskt som mulig og 
graving i selve vannstrengen bør unngås. Se også tema forurensing til vann og grunn. 

 Ikke benytte masser med svartelistede arter. 

 Entreprenøren skal holde seg innenfor det som er angitt som anleggsområde. 

10.2.3 Tiltak i driftsfasen 

 Hindre beplantning med uønskede arter. 

 

11. Kulturmiljø 

Temaet omfatter kulturminner som har en juridisk status og/eller kjente/identifiserte 
kulturminner som er gitt en verdi. Målet er å gjennomføre anleggsarbeidene uten at det fører til 
skader på kulturminnene eller kulturmiljøet i området.  

Kulturminneloven legger føringer for dette tema. 

 

11.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Rogaland fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer langs E 39. Det er ikke 
funnet noe som vil kunne ha betydning for valg av løsning i disse områder. Kjente kulturminner 
er avmerket på vedlagt kartskisse fra miljøstatus i Norge (Vedlegg A). 
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11.2 Mål og tiltak 

Tiltaket skal ikke føre til forringelse av kulturminner eller kulturmiljøer. 

11.2.1 Tiltak i byggeplanfasen / prosjektering  

 Ta hensyn til kjente og eksisterende kulturminner i anleggsfasen. Plassering av rigg- og 
deponiområder skal ikke føre til skade på kulturminner. Eventuelle avbøtende tiltak i 
anleggsfasen skal beskrives. 

 Kjente kulturminner som ligger nær anlegget bør merkes og eventuelt gjerdes inn, se 
vedlegg A for kartskisse med plassering av disse.  

 

11.2.2 Tiltak i anleggsfasen 

 Om det avdekkes automatisk fredete kulturminner under anleggsarbeidet skal arbeidet 
straks stanses i funnområdet og funnet meldes umiddelbart til Rogaland 
fylkeskommune og byggherre.  

 

12. Materialvalg og avfallshåndtering 

Temaet omfatter alle typer materialer som skal brukes i prosjektet/kontrakten. Dette gjelder for 
eksempel kjemikalier, materialer i støyskjermer, bruer, tunneler og vegetasjon langs veg. Det 
gjelder også ekskludering av bruk av visse materialer som f.eks. tropisk tømmer, kvikksølv, 
PCB, asbest osv.  

Ved bygging og vedlikehold av anlegget skal det søkes å benyttes materialer med lang levetid. 
Avfall sorteres og leveres godkjent mottak. Gjenbruk, materialgjenvinning og energiutnyttelse 
skal foretrekkes fremfor deponering. Målet er å foreta avfallshåndtering på en mest mulig 
effektiv og miljømessig forsvarlig måte. 

Håndtering av avfall er blant annet underlagt retningslinjer i avfallsforskriften. 

12.1 Problembeskrivelser og utfordringer 

Det vil i anleggsperioden bli generert avfall. Avfallet skal håndteres forsvarlig og gjenbruk vil 
bli oppfordret. 

12.2 Mål og tiltak 

Avfall fra anleggsarbeidet skal håndteres forskriftsmessig. Materialer som inneholder helse- og 
miljøfarlige stoffer skal unngås så lang det er mulig. 

12.2.1 Tiltak i byggeplanfasen / prosjektering  

 Det skal utarbeides en avfallsplan. Krav til gjenbruk skal fastsettes. 

 

12.2.2 Tiltak i anleggsfasen 

 Det skal utarbeides en avfallsplan. 
 Alle typer avfall skal samles opp og håndteres slik at det ikke oppstår forurensning eller 

forsøpling. 
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 Avfall skal kildesorteres på anlegget.  Containere for de ulike avfallstypene skal 
merkes. Kildesorteringen skal om mulig tilpasses lokale ordninger. 

 Det skal legges vekt på å redusere avfallsmengden og levere mest mulig avfall til 
resirkulering og gjenvinning. 

 Alle skal vite hvor avfall skal hives og hvordan det skal sorteres. Entreprenøren skal 
følge avfallsplanen som viser typer og mengder avfall, og hvordan ulike avfallstyper 
skal håndteres. 

 Området rundt avfallsstasjonen skal holdes ryddig. 

 Avfall som ikke kan gå til gjenvinning skal leveres godkjent mottak. 

 Farlig avfall skal håndteres forsvarlig og ikke være lett tilgjengelig. Avfallet skal 
oppbevares forskriftsmessig i lukket container og leveres godkjent mottak. 
Deklarasjonsskjema for innlevert farlig avfall skal kunne forelegges. 

 Brenning eller nedgraving av avfall er forbudt. 

 Mengden avfall skal dokumenteres, fordelt på de ulike avfallstypene. 

 Miljøfarlige stoffer på anlegget skal være dokumentert slik at man har informasjon om 
materialenes produsent, produksjonsår, sammensetning, HMS-datablad, anbefalt 
avhendingsmetode m.m.  

 Bruk av miljø- og helsefarlige stoffer på Klifs REACH-liste skal unngås. Ved 
eventuelle bruk av slike stoffer må mangel på alternativer dokumenteres. 

 Bruk av materialer som er basert på miljøfiendtlig eller uetisk produksjon skal unngås. 

 Velge materiale med lang levetid. 

 Velge materiale som krever lite vedlikehold. 

 Miljø- og helseskadelige materialer og kjemikalier skal om mulig erstattes med et mer 
miljøvennlig og/eller mindre helseskadelig alternativ. Som en del av internkontrollen 
skal det gjøres en systematisk vurdering av de materialene/kjemikaliene som blir brukt, 
for å vurdere faren for skadelige effekter. 
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Figur 2 Oversiktskart nordre del av planområdet 

 



M U L T I C O N S U L TSykkelstamveien Sandnes - Stavanger 
Ytre miljøplan. Reguleringsplan  

 
  
 

216278/adw 28. mai 2013 Side 21 av 21 
 

 
Figur 3 Oversiktskart søndre del av planområdet. 
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