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Forord 

Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt arbeidet med reguleringsplan for fv. 409 

Transportkorridor vest i Stavanger (Plan 2535) og Randaberg kommuner (Plan 2014003)  

 

Stavanger og Randaberg kommuner vil fastsette planprogrammet etter at dette har vært til 

offentlig ettersyn. Deretter vil det bli utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning, 

som også vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.   

 

 

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn hos Stavanger kommune og Randaberg 

kommune samt på www.stavanger.kommune.no www.randaberg.kommune.no og på 

www.vegvesen.no.  

 

 

Merknader sendes til: 

 

Statens vegvesen Region vest 

Askedalen 4 

6863 Leikanger 

eller til: firmapost-vest@vegvesen.no 

Vennligst henvis til saksnummer 2014037415 

 

 

Kontaktpersoner i forbindelse med arbeidet er: 

Statens vegvesen: Svein Mæle 

Tlf: 51 91 15 21 

e-post: svein.male@vegvesen.no 

 

Stavanger kommune: Helle Svendsen Solgård 

Tlf: 51 50 85 17 

e-post: helle.svendsen.solgard@stavanger.kommune.no 

 

Randaberg kommune: Eirik Sand 

Tlf: 51 41 41 11 

e-post: eirik.sand@randaberg.kommune.no  
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1. Innledning 

1.1 Bakgrunn for prosjektet 

 

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. ”Transportkorridor vest” anses å være et dekkende navn for planen, 

for å understreke at det må gjøres et helhetlig plangrep for transportkorridoren. 

 

Transportkorridoren strekker seg fra rv. 509 Flyplassvegen/ Sømmevågen i sør og E39 ved 

Finnestadgeilen i nord.  

 

Dette planprogrammet gjelder bare fylkesvegdelen av transportkorridor vest, fra 

Sundekrossen til E39 ved Finnestadgeilen, ca 5 km.  

 

 

Figur 1: Oversikt over hele Transportkorridor vest. 
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Det er en prioritert oppgave både på nasjonalt og regionalt nivå å utvikle knutepunkter og 

terminaler for å oppnå en effektiv gods- og persontrafikk og sikre god tilknytning mellom 

terminalene/knutepunktene og det øvrige transportsystemet.  

 

Regionalplan for Jæren 2013-2040 sier følgende: 
Av tiltak på vegnettet skal fremkommelighet for næringstrafikk prioriteres. Det overordnede 

hovedvegnettet dvs E39 med tilknytning mot viktige terminaler (havner, godsterminal og 

flyplass), og fv/rv 44 fra Stangeland og sørover på Jæren skal utvikles med god 

fremkommelighet for næringstrafikk.  

 

Rapport om godstransporter i Sør-Rogaland (Statens vegvesen, 2012), skriver at vegnettet i 

Sør-Rogaland er preget av trafikale problemer mange steder. Dette gjelder særlig innenfor 

rushperiodene. I tillegg er det en del andre flaskehalser som påvirker trafikken negativt. 

Siden næringstransport ikke kan reise kollektivt, betyr dette ekstrakostnader og usikkerheter 

i transportkjeden. Dette kan virke konkurransevridende spesielt for næringer med et større 

marked enn lokalt. Men ikke bare enkeltnæringer påvirkes av dette, regionen selv blir 

mindre attraktiv for næringslokaliseringer og dermed blir konkurranseevnen mot andre 

regioner påvirket negativt. 

 

Hovedtyngden av godstransport i Sør-Rogaland går i dag langs E39. Rv. 509 Stangeland-

Sømmevågen-Risavika er også en vegstrekning med store godsstrømmer. I Nasjonal 

Transportplan (2014-2023) påpekes viktigheten av god vegtilknytning til havnene for å 

overføre gods fra veg til sjø. Det ventes en vekst i godstransporten på 35 – 40 pst., målt i 

tonnkm fram til 2040. Transportsystemet må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere denne 

veksten, samtidig som det legges til rette for at mer gods transporteres på sjø og bane. 

 

I storbyområdet på Nord-Jæren er de viktigste terminalene lokalisert i søndre og vestre del 

av storbyområdet.   

 

En videreutvikling av rv. 509 mellom Sømmevågen/Flyplassvegen og fv. 409/E39 i 

Randaberg er nødvendig både for å håndtere godstrafikken mellom de viktigste terminalene, 

sikre god fremkommelighet for kollektivtransport (Tananger, Jåsund, Kvernevik) og hurtig 

og sikker fremkommelighet for transportsyklister.  

 

En rekke utbygginger som grenser til den aktuelle transportkorridoren, blant annet Jåsund, 

Risavika havn, utviklingen av flyplassområdet og Nore Sunde-planen gjør at behovet for 

detaljerte avklaringer av dimensjonering og innpassing i øvrig transportsystem er 

presserende. Trasevalg for korridoren er gjennomført i regionalplan for transportkorridor 

vest. Videre planlegging skjer gjennom reguleringsplanlegging.  

 

1.2 Behov for planprogram og konsekvensutredning 

Reguleringsplanen omfatter infrastrukturtiltak som beskrevet i forskrift om 

konsekvensutredning vedlegg I, punkt 

 26. Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk 
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 28. Veier med investeringskostnad mer enn 500 mill. kr. 

 37. Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I dersom utvidelsen eller 

endringen i seg selv overskrider omfangskriteriene i vedlegget.  

 

Transportkorridoren går delvis gjennom kjerneområde for landbruk. Det er flere registrerte 

kulturminner langs strekningen og potensiale for ytterligere funn er stort. Det er også flere 

viktige områder for naturmangfold på strekningen. Flere av miljøkriteriene slår også inn her.  

Med bakgrunn i §§ 2, 3 og 4 i forskrift for konsekvensutredning konkluderer Statens 

vegvesen sammen med Randaberg og Stavanger kommuner med at planprosjektet vil være 

et konsekvensutredningspliktig tiltak.  

På dette grunnlag har man besluttet å gjennomføre en konsekvensutredning sammen med 

reguleringsarbeidet.   

1.3 Planprogram 

Et planprogram er en plan for planleggingen, og er hjemlet gjennom KU-forskriften. 

Planprogrammet fastsetter forutsetningene, målene, utredningsbehovet og angir 

hovedprinsipp for løsning og hvilke tema som skal utredes i konsekvensutredningen. 

Målsettingen for planprogrammet er å dokumentere kjent kunnskap om mulige 

konfliktområder, og gi rammer for gjennomføringen av konsekvensutredningen. 

1.4 Konsekvensutredning 

En konsekvensutredning (KU) skal avklare konsekvensene for miljø og samfunn. Den skal 

også avklare om og eventuelt på hvilke vilkår tiltaket bør gjennomføres. 

Konsekvensutredningen fremmes sammen med reguleringsplanen, og bygger på godkjent 

planprogram. Sammenlikningsgrunnlaget i konsekvensutredningen er et nullalternativ. Det 

ble gjennomført en mini-KU i regionalplanen for Transportkorridor vest. Den anses ikke som 

tilstrekkelig til å dekke KU-behovet for detaljregulering.  

1.5 Reguleringsplan 

En reguleringsplan er en formell plan etter Plan- og bygningsloven som angir arealbruken 

innenfor planområdet og som gir det juridiske grunnlaget for erverv av grunn. Statens 

vegvesen er forslagsstiller/tiltakshaver, mens Randaberg og Stavanger kommuner er plan- og 

vedtaksmyndighet, samt ansvarlig myndighet etter KU-forskriften. Transportkorridor vest 

planlegges som to detaljreguleringsplaner.  
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1.6 Saksgang ved reguleringsplan 

 

Figur 2: Saksgang ved reguleringsplan 

Denne reguleringsplanen vil følge løpet vist i figuren over, og vil ha med følgende generelle 

tema: 

 Forprosjekt for veg og transportsystemet 

Forprosjektet skal gi føringer for endelig geometri for veg- og transportsystemet. I 

henhold til regionalplan for Transportkorridor vest vil ny plan følge dagens trase 

frå Sundekrossen til Håland, og deretter som ny diagonal til E39 på 

Finnestadgeilen. Se punkt 7.1.1 for alle tema som inngår i forprosjektet. I 

forprosjektet vil det også bli gjennomført en overordnet vurdering av ikke-

prissatte konsekvenser av tiltaket, herunder landbruk, som en del av grunnlaget 

for valg av løsninger.   

 Formingsveileder 

 Regional grøntstruktur 

Arbeidet med generelle tema vil starte etter at planprogrammet er vedtatt og vil være fase 1 

på reguleringsplanarbeidet. Fase 2 omfatter planbeskrivelse med konsekvensutredning, 

plankart og reguleringsbestemmelser.  

 

Dersom det kommer innsigelse til planen, kan det medføre at endelig vedtak av planen må 

gjøres av Kommunal- og moderniseringsdepartementet. En innsigelse vil alltid medføre at 
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sluttbehandling av planen normalt vil bli betydelig forlenget. Unntaket er dersom 

innsigelsen tas til følge, innsigelsen trekkes, deler av planen som det er innsigelse til tas ut av 

planen eller at det oppnås enighet gjennom forhandlinger mellom partene eller ved mekling. 

Mekling skal normalt gjennomføres etter 2. gangs behandling av planen, men før 

kommunestyret/bystyret fatter sitt vedtak. 

 

1.7 Krav om konseptvalgutredning (KVU)  

Statens vegvesen vurderer ikke at Transportkorridor Vest vil bli underlagt krav om KVU 

fordi transportsystemet på Nord-Jæren er vurdert samlet i egen KVU (KVU for Jæren). KVU 

er en faglig utredning som skal gjøres i tidlig fase. For TKV foreligger det en vedtatt regional 

plan hvor trasé og transportkonsept er valgt og vedtatt.  
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2. Planstatus 
 

Overordnede planer 
 

2.1 Nasjonale planer og regionale planer 
2.1.1 Nasjonal transportplan (2014-2023)  

Fylkesvegdelen ikke omtalt.  

 

I NTP heter det at transportbehovet i storbyene vil øke, og at transportøkningen må tas i 

gange, sykkel og kollektivtransport. For å skape attraktive og funksjonelle byer som har god 

mobilitet må det utvikles et kollektivtilbud med stor kapasitet og høy kvalitet og gode 

løsninger for gående og syklende.  

 

Det ventes en vekst i godstransporten på 35 – 40 % målt i tonnkm fram til 2040. 

Transportsystemet må ha tilstrekkelig kapasitet til å håndtere denne veksten, samtidig som 

det legges til rette for at mer gods transporteres på sjø og bane. 

2.1.3 Transportplan for Jæren – Vedtatt handlingsprogram 2014-2017 

Kollektivprosjekter 

Kollektivfelt på rv. 509 er et viktig kollektivprosjekt i revidert handlingsplan, sammen med 

kollektivfelt på rv. 44. På bakgrunn av den tunge arealbrukssatsingen som i Regionalplan for 

Jæren er lagt til grunn i disse aksene i byområdet, er det behov for en betydelig tyngre 

satsing på kollektivinfrastruktur. 

 

Regionalt sykkel- og gangvegnett 

I handlingsplanen legges det til grunn en fortsatt offensiv satsing på utvikling av et 

høyverdig gang- og sykkelvegsystem med videreutvikling av det overordnede regionale 

sykkelvegnettet og bydelsruter. 

 

Trafikksikkerhetstiltak 

I handlingsplanen legges det til grunn en fortsatt offensiv satsing på spesielle 

trafikksikkerhetstiltak. 

 

Transportplan for Jæren er under rullering, og vil gjelde for perioden 2017-2032.  

 

2.1.4 Regionalplan for Jæren 2013-2040 

 Deler av planområdet er i Regionalplan for Jæren vist som kjerneområde landbruk. I 

tillegg krysser et belte med overordnet grønnstruktur planområdet 

 Av tiltak på vegnettet skal fremkommelighet for næringstrafikk prioriteres. Det 

overordnede hovedvegnettet, dvs. stamvegen E39 med tilknytninger mot viktige 

terminaler havner, godsterminal og flyplass, og rv. 44 fra Stangeland og sørover på 

Jæren, skal utvikles med god framkommelighet for næringstrafikk 

 Hovedvegnett for sykkel innenfor boligsonene/byområdet skal separeres fra gående 

og motorisert trafikk. 
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 Ved planlegging av de konkrete utbyggingsprosjektene skal en modifisering av 

standardene vurderes der jordvern- og andre inngrepshensyn utfordres ut fra en 

helhetlig vurdering av den aktuelle strekningen. 

2.1.5 Regionalplan for Transportkorridor Vest 

Regionalplanen gir følgende anbefalt strategi for utvikling av transportkorridoren:  

 

Strekningen Tananger Ring Sør – Kverntorget, delstrekning 5  

Fire kjørefelt etableres, hvorav to felt forbeholdes sambruk mellom kollektiv- og godstrafikk 

(tungtrafikkfelt). For myke trafikanter planlegges det delt gang- og sykkelveg langs 

kjørevegen. I tillegg skal det vurderes behov for egen sykkelveg langs kjørevegens motsatte 

side. Gang- og sykkeltilbudet skal gis en gjennomgående standard uten hyppige 

systemskifter. Inkludert sykkelveg bør det i den videre planleggingen settes av samlet 

vegbredde på minimum 33 meter. 

 

Figur 3: Prinsipp for tverrprofil for delstrekning 1, 3 og 5 i Regionalplan for Transportkorridor vest.  

Strekningen Kverntorget-E39 (delstrekning 6). 

Det skal etableres to kjørefelt og delt gang- og sykkelvei (1,5 m fortau og 3 m sykkelveg). Det 

må settes av veibredde for denne strekningen på minimum 14 meter. 

 

Figur 4: Prinsipp for tverrprofil for delstrekning 6 i Regionalplan for Transportkorridor vest. 

Transportkorridoren følger hovedsakelig eksisterende vegtrasé for fv. 409. Det er en ny 

veglenke mellom Håland og Randabergveien. Hvis det på kortere strekninger av en 

veglenke opptrer trafikkmengder på over 12.000 biler pr døgn bør man prioritere enhetlig 

utforming, og dermed benytte vegprofilet som vises i planen, framfor å øke antallet kjørefelt.  
 

Anlegget skal utformes som veg 

Planområdet er preget av dels åpent landskap, dels tettsteder. Det er ingen steder langs 

transportkorridoren som har eller bør ha typisk gatepreg. Kortere strekninger kan ha en slik 

karakter, men det er ikke ønskelig å dele opp vegen i mange korte biter med ulik standard. 

Utformingen som en veg legges til grunn for hele transportkorridoren. 
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Avkjørsler 

Planen forutsetter at det foretas sanering av eksisterende avkjørsler. Detaljerte løsninger skal 

behandles i forbindelse med reguleringsplaner. Mindre avkjørsler ledes til separate veger og 

føres til nærmeste kryss. Større avkjørsler anlegges som separate adkomstveger med 5-6 

meter bredde og ledes til nærmeste kryss.  

 

Fartsgrense 

Fartsgrensen er i dag 60 km/t. Fv. 409 planlegges for 60 eller 50 km/t. 

 

Underganger for gående og syklende 

Alle løsninger skal ivareta kravene til universell utforming. På fv. 409 skal alle nye gang- og 

sykkelveger bygges med planskilte kryssinger. Detaljerte løsninger tas opp i etterfølgende 

reguleringsplaner. Plassering og utforming av planskilte kryssinger må vurderes spesielt og 

skal blant annet sees i sammenheng med plassering av busslommer og tilstøtende gang- og 

sykkelveger. Det må være planskilt kryssing ved alle busslommer, og det skal vurderes 

nødvendige kryssinger i en samlet plan for gitte strekninger. Som hovedprinsipp skal 

kryssende gang- og sykkelveg gå under kjøreveg. 

 

Fall på gang- og sykkelvegramper inn mot undergangene bør ikke overstige fem prosent 

(1:20). Det må sikres gode siktforhold mot eventuelle gangvegkryss på hver side av 

undergangene, og innvendig bredde og høyde må være tilfredsstillende for å gi et åpent og 

luftig preg. Undergangene skal være godt opplyst for å skape trygghet. 

 

Vegtrafikkstøy 

Beregning av støy viser at det er behov for støyskjermingstiltak langs store deler av 

korridoren der det er bebyggelse. Terrenget har betydning for utformingen på det enkelte 

sted og skjermingstiltak bør gjennomføres på detaljnivå. Enkelte steder er det også behov for 

å støyskjerme enkeltbygg. 

 

Busslommer 

Busslommer skal være utformet slik at de ivaretar trafikksikkerhet i forhold til annen 

tungtrafikk. 
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Figur 5: Delstrekning 1-6 i Regionalplan for Transportkorridor vest 
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2.1.7 Handlingsprogram for fylkesveger i Rogaland 2014-2017 

Planen tar for seg ulike tema ‐ transportkorridorer og knutepunkter, spesielle by‐ og 

distriktsutfordringer, sikkerhet, miljø, kollektivtransport og gang‐ og sykkeltrafikk.  

2.1.9 Konseptvalgutredning (KVU) for Jæren  

I 2013 besluttet regjeringen at det for videre planlegging skulle legges til grunn konseptet 

"bussvei". Det pågår en diskusjon om rutestruktur i bussvei 2020. 
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2.2 Kommunale planer 

2.2.1 Kommuneplan for Stavanger kommune  

Kommuneplanens arealdel for Stavanger kommune 2010-2025 viser at området vest for fv. 

409 i stor grad består av og er avsatt til boligformål. Området øst for fv. 409 er i sør avsatt til 

framtidig boligområde, og nord for Kverntorget på østsiden av fv. 409 er området avsatt til 

LNF.  

 

 

Figur 6: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Stavanger kommune 

 

Kommunal planstrategi for 2012-2015 er vedtatt. Den skal klargjøre hvilke planoppgaver 

kommunen bør starte opp med for å legge til rette for en ønsket utvikling.  
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2.2.2 Kommuneplan for Randaberg kommune 

Kommuneplanens arealdel for Randaberg kommune 2009-2022 viser at ny diagonal ikke er 

inntegnet i kommuneplanen, og at alt areal mellom Håland og Finnestadgeilen er avsatt til 

LNF-område.   

 

 

Figur 7: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Randaberg kommune 

 

2.3 Andre planer 

Den reguleringsmessige statusen for denne delen av planområdet til transportkorridor vest 

er vist i figurene under.  

 

2.3.1 Stavanger kommune 

 

Plan 2479 rv. 509 Transportkorridor vest (pågående) 

Plan 2479 omfatter riksvegdelen av Transportkorridor vest. Planen går fra sør-Tjora i Sola 

kommune til Sundekrossen i Stavanger kommune. Planen overlapper med plan 2350. 

Grensesnittet mellom plan 2479 og fv. 409 som dette planprogrammet omhandler går i 

Sundekrossen.  

 

Plan 2350 Bråde-Hafrsfjord bru (pågående) 

Plan 2350 er den videre forlengelsen av rv. 509 fra Hafrsfjord bru til Bråde, retning 

Stavanger. Vegen foreslås regulert med fire kjørefelt, tosidig gang- og sykkelveg, og delvis 

med sykkelfelt.   
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Figur 9: Reguleringsstatus i Stavanger kommune (vedtatte planer) 

 

 

 
 Figur 10: Plan 2350 Bråde-Hafrsfjord bru 

Figur 8: plan 2017 Kvernevik lokalsenter 
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Plan 2326 Områdeplan for Nore Sunde (Stavanger)  

Plan 2326 er en områdeplan for Nore Sunde. Formålet med planen er å tilrettelegge for 

boligbygging, barnehage og servicefunksjoner, med tilhørende utearealer og friområder. I 

tillegg skal forholdene for syklister, gående og kollektivreisende bedres. Planen tar hensyn til 

utbygging av Transportkorridor vest, og regulerer inn 4feltsløsning med rundkjøringer.  

 

2.3.2 Randaberg kommune 

 

Plan-ID Plantype 

1971001 Boligfelt Varhei 

1973002 Boligfelt Viste Hageby 

1978003 Adkomst Viste Hageby 

1984001 Boligfelt Endrestø 

1988002 Boligfelt Endrestø N 

1995001 Friområde og turveg langs Hålandsvatnet 

1998003  Næringsområde langs Randabergveien 

2007002 Trafikksikring Goa skole 

2009001 Forbindelsesvei mellom Randabergveien og E39 

Figur 11: Oversikt over planer innenfor planområdet 

Det er flere eldre reguleringsplaner i Randaberg kommune, som gjelder for boligområdene 

Varhei, Viste Hageby og Endrestø, samt adkomstløsninger. Friområdet langs Hålandsvatnet 

er også regulert.  
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Figur 12: Plan 2007002 Trafikksikring Goa skole 

Plan 2007002 trafikksikrer adkomst til Goa skole, blant annet med undergang under rv. 409.  
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Figur 13: Forbindelsesvei mellom E39 og Randabergveien 

Reguleringsplan for forbindelsesveien mellom Randabergveien og E39 er den nordlige delen 

av Transportkorridor vest. Planen er utbygd, og anlegget stod ferdig i 2014. Planen ligger i 

både Stavanger og Randaberg kommune.  

 

 

 



21 

 

  

 

Fv.409 Transportkorridor vest. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning 

 

3. Organisering - roller 
Tiltakshaver og planforslagsstiller er Statens vegvesen Region vest på vegne av Rogaland 

fylkeskommune som vegeier. Planmyndighet for reguleringsplan og konsekvensutredning 

er Randaberg og Stavanger kommune.  

 

Planarbeidet med reguleringsplanen vil være organisert med en prosjektgruppe bestående 

av Statens vegvesen, konsulent, og det vil bli være samarbeid undervegs med spesielt 

Randaberg og Stavanger kommuner. Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland 

fylkeskommune utgjør sammen med planmyndigheten en Samarbeidsgruppe.  

 

 

 

Figur 14: Forslag til organisasjonsstruktur 

 

Prosjekteier 

Plan- og forvaltning Stavanger 
(SVV/RFK) 

Prosjektledelse 

Samarbeidsgruppe 

Planmyndighet 

Randaberg og Stavanger 

Fylkesmannen i Rogaland 

Rogaland fylkeskommune 

Prosjektgruppe 

Planmyndighet 

Randaberg og Stavanger 

Statens vegvesen 

Interne ressurser 

Konsulent 
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4. Mål for planarbeidet 

 

4.1 Mål for prosjektet 

Målet med prosjektet er å gi en fullverdig transportløsning fra riksvegdelen av 

transportkorridor vest fra Sundekrossen til E39 på Finnestad.  

 

Det forutsettes at: 

 Det tilrettelegges for trafikksikre løsninger 

 Det tilrettelegges for å få en kvalitativt god løsning for myke trafikanter (gående og 

syklende) - dimensjonering av veg og GS-veg avklares med bestiller i tidlig planfase 

 Planavgrensningen vurderes og avklares nærmere med prosjekteier og kommunene 

 Støyfaglig vurdering blir del av planprogram/ KU 

 Vegen skal være samordnet med fremtidig areal- og tettstedsutvikling i 

influensområdet. 

 Valgt trasé skal så langt mulig ivareta natur-, kulturminne-, miljø- og landbruks-/ 

jordverninteressene i området. 

 

2.2 Effektmål 

 Bedre fremkommelighet for kollektivtrafikk mellom Sundekrossen og Kvernevik ring 

nord 

 Forbedre gang og sykkeltilbudet 

 Bedre framkommelighet for næringstrafikk mellom Sundekrossen og E 39 

 Økt trafikksikkerhet på strekningen 

 

2.3 Resultatmål 

 Vedtatt planprogram og inkludert arbeidsprogram for videre planlegging av 

fylkesvegdelen av Transportkorridor Vest. 

 Reguleringsplan inkludert KU for hele strekningen. 

 Evt fravik fra vegnormalen skal forelegges regional fraviksgruppe og være godkjent 

av Rogaland fylkeskommune før planen sendes ut på offentlig ettersyn. 

 Anslag for kostnader etter anslagsmetoden (+/-10 %) utføres og kvalitetssikres før 

oversending av planforslag til kommunen. 

 Plandokumentene skal være ferdig kvalitetssikret for oversending til kommunen på 

avtalt ferdigstillelsesdato. 
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5. Beskrivelse av planområdet 
 

Planområdet omfatter fv. 409 Transportkorridor vest fra Sundekrossen i Stavanger 

kommune via Håland i Randaberg kommune, til E39 Finnestad.   

 

Planområde/influensområde forslås som vist på figur 15. Endelig planavgrensning vil bli 

redusert etter hvert og endelig avklart gjennom arbeid med forprosjekt for veg- og 

transportsystem. 

 

 

Figur 15: Planområde for Transportkorridor vest 
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5.1 Generelt  

Fylkesvegdelen av Transportkorridor vest er en tofelts veg med langsgående gang- og 

sykkelveg på deler av strekningen. Vegen går gjennom landbruksområder med spredt 

bebyggelse, næringsområde og ved boligområder.  Vegen er en viktig forbindelse for 

næringstrafikken mellom Risavika og nordover til E39 og Dusavika.  

5.2 Omtale av delstrekningene 

A) Sundekrossen-Kverntorget 

Vegstandarden er i dag tofelts veg med midtstripe og GS-veg på vestsiden på hele 

strekningen. GS-vegen er skilt fra kjøreveg med rabatt. Det er noen avkjørsler og større 

boligveger med T-kryss.  Sundekrossen er krysningspunkt med reguleringsplanen for rv. 509 

Transportkorridor vest, plan 2479. Det er etablert et busstopp nordover, og to sørover. Det er 

planskilt kryssing for myke trafikanter ved Sundekrossen.  

 

B) Kverntorget-Kvernevik ring 

Vegstandarden er tofelts veg med midtstripe, og langsgående GS-løsning på vestsiden. 

Havørnbrautane er en større boligadkomst som knytter seg på Kvernevikveien i vest, og 

Århaugveien/Sundeveien knytter seg på i øst.  Utover det er det en direkteadkomst til en 

bolig, og en til bensinstasjon.  

 

C) Kvernevik ring-Håland 

Vegstandarden er tofelts veg med midtstripe. Fra Kvernevik ring til bussoppstillingsplass i 

Kvernevikveien er det på vestsiden av fv. 409 langsgående GS-veg. Mellom 

bussoppstillingsplassen og Varheiskjæringen går GS-trafikken sammen med øvrig trafikk i 

boligområdet. Dette systemet knytter seg i dette området også på turvegssytemet rundt 

Hålandsvatnet med bru over fv. 409. Fra Varheiskjæringen til Håland følger GS-veg på 

nordsiden av fv. 409. 

 

Kvernevik ring, Kvernbekkveien, Varheiskjæringen og Kyrkjeveien er 4 veger som knytter 

seg på fv.409 i dette delområdet. Det er også direkteavkjørsler og direkte adkomst til blant 

annet brannstasjon.  

 

D) Håland-Finnestadgeilen 

Det er ingen vegforbindelse direkte mellom Håland og Finnestadgeilen. Her vil ny diagonal 

knytte fv. 409 sammen med Randabergveien og E39.  
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6. Beskrivelse av tiltaket og antatte virkninger 
 

6.1 Geometrisk utforming og standardkrav 

Dagens trafikk (ÅDT) varierer mellom delstrekningene. Mellom Sundekrossen og Kvernevik 

ring er ÅDT 9200. Mellom Kvernevik ring og Varheiskjæringen er ÅDT 8100, og mellom 

Varheiskjæringen og Kyrkjeveien 7500. Fra Kyrkjeveien til Gabbas er ÅDT 4500. Andelen 

tunge kjøretøy er om lag 6 %. Med trafikkvekst etter prognosen i NTP 2010-2019 vil man nå 

trafikk på 12 700 kjøretøyer pr. døgn i løpet av 2035 mellom Sundekrossen og Kvernevik 

ring. Trafikktall og standardvalg vil bli nærmere utredet i forprosjektet for veg- og 

transportsystemet. 

 

Regionalplan for Transportkorridor vest gir føringer om 4 felt fra Sundekrossen til 

Kverntorget. Av hensyn til fremkommelighet for kollektiv og planlagt rutestruktur for 

Bussvei 2020 vurderes det at 4feltsløsningen må forlenges til Kvernevik ring. Valgt profil 

mellom Sundekrossen og Kvernevik ring samsvarer med profil i reguleringsplan for rv. 509 

Transportkorridor vest. 

 

 
Figur 16: Anbefalt profil mellom Sundekrossen og Kvernevik ring (mål i m). 

 

Regionalplan for Transportkorridor vest gir føringer for to felt mellom Kvernevik og E39. I 

arbeidet med forprosjektet skal konsekvensene av ulike vegstandarder vurderes og ses i 

sammenheng med måloppnåelse og vegsystemet for øvrig.   

 

 

 

Figur 17: Tverrprofil for sykkelveg med fortau, og Samleveg Sa1 med tosidig fortau (mål i m)  

Minimumsbredde for gang- og sykkelveg i kulvert eller bru skal være minimum 5 meter. 

Myke trafikanter skal ha planskilt kryssing av fv. 409, fortrinnsvis i kulvert. Unntaksvis kan 

kryssing skje i bru over vegen, det må da tilstrebes fri høyde minimum 5 meter. 

Busslommer skal være utformet slik at trafikksikkerhet og bussveistandard ivaretas på en 

tilstrekkelig måte. 
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6.2 Alternativ som har vært vurdert 

Det er gjennomført et forprosjekt der det er vurdert mulige traseer for ny fv. 409 gjennom 

Randaberg kommune. Rapporten består av 6 alternative traseer, som ble silt ned til 2 aktuelle 

traseer, som sammen med 0-alternativet ble grunnlag for en grov KU og kostnadsanalyse.  

Vurdering av ny diagonal og opprusting av eksisterende fv. 409 er vurdert i regionalplan for 

Transportkorridor vest. Regionalplanen anbefalte ny diagonal, og Fylkestinget vedtok i møte 

den 7.6.2011 at alternativ ny diagonal velges for strekningen Kvernevikvegen-E39.  

   

6.3 Antatte virkninger av tiltaket 

Generelt 

Regionalplan for Transportkorridor vest har på overordnet nivå gjennomført en 

konsekvensvurdering. Nedenfor er det beskrevet en foreløpig og helt overordnet vurdering 

av virkningene av tiltaket med bakgrunn i hva vi vet i dag. Konsekvensene av tiltaket 

beskrives gjennom konsekvensutredningen og reguleringsplanens planbeskrivelse. Se 7.4 

Valg av utredningstema for ytterligere informasjon. 

 

Kollektivtrafikk 

Kollektivtrafikken vil få bedret sikkerhet og fremkommelighet i ny situasjon. 

 

Gående 

Gående vil få bedret sikkerhet og fremkommelighet i ny situasjon.  

 

Syklende 

Syklende vil få bedret sikkerhet og fremkommelighet i ny situasjon.  

 

Næringslivstransport 

Næringslivstransport vil få økt fremføringskapasitet og delvis bedret fremkommelighet. 

 

Personbil 

Personbiltrafikk vil få bedret sikkerhet i ny situasjon. 

 

 

Øvrig trafikk 

Avkjørselssanering er en del av tiltaket. Dette medfører endret kjøremønster og stedvis 

omlegging av lokalvegnettet, det vil være sanering av vegkryss og endret krysstype. Ny fv. 

409 vil oppfattes som en større barriere enn dagens veg. Bygging av planskilte kryssinger vil 

kunne motvirke en slik barrierefølelse. 

 

Støy 

Vegprosjektet kan utløse behov for støytiltak i henhold til Miljøverndepartementets 

retningslinje T-1442. Det skal legges vekt på utformingen og plasseringen av eventuelle 

støytiltak for best mulig tilpasning til traseen, slik at tiltaket bedrer støyforholdene for 

naboer. 
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Anleggsperioden 

Det skal gå trafikk på fv. 409 i hele anleggsperioden, og det vil det være nødvendig med 

midlertidige omlegginger og trafikkreguleringer. Dette vil medføre noe ventetid og nedsatt 

fremkommelighet i perioder. 
 

Landskapsbilde/bybilde 

Fylkesveidelen 

I store trekk er vestsiden av eksisterende fylkesveg bebygd med eneboliger og lavblokker fra 

Sunde til Goa. Enkelte butikker og gatekjøkken har etablert seg langs vegen ved Sunde, og 

Kvernevik torg fungerer som et slags sentrumsområde. Vestsiden er bygget på 1980-tallet, og 

er helt gjennomsnittlig for tidsepoken, uten nevneverdig stor verdi. Veien går i randsonen av 

boliger og utmark. Vestsiden består av sammenhengende landbruksområder med en 

veksling av åpne marker, tettere randvegetasjon av busker og trær og spredt 

gårdsbebyggelse.  

 

Terrenget har et toppunkt ved innkjøring mot Sunde kirke, der det faller mot vest og man får 

et gløtt av sjøen og horisonten, som gir middels stor inntrykksstyrke og er et godt 

orienteringselement. Deretter forstetter en tettere eneboligbebyggelse med mindre hager 

med trær og klaterplanter langs støyskjermer til Kvernaviga. Kvernaviga kommer tett på 

veien og sammen med gressmarkene og et eldre gårdsanlegg på østsiden av veien danner 

det et vakkert skue av kulturmark og strandsone med stor inntrykksstyrke. Andre elementer 

som bemerker seg er området mellom Kvernaviga og Hålandsvatnet, med bekken og en lang 

natursteinmur ved Kvernevikskogen på østsiden av vegen. Hålandsvatnet kommer meget 

tett på vegen. Strekningen kommer tett på landskapsområdet Stokkavantet - Hålandsvatnet, 

som er i kategorien vakre landskap, der landskapsverdien består i at det er et av få store 

innenlandsvatn på Låg-Jæren igjen, som utgjør et viktig element innenfor 

storskalalandskapet på Nord-Jæren. Landskapsområdet har en særpreget og variert 

terrengform med fine vekslinger mellom tett vegetasjon og åpne jordbruksarealer. Vegen 

kommer videre gjennom et regionalt viktig kulturlandskapsområde ved Ørnaberget/ Goa. 

Ny diagonal 

Ved Goa/ Håland dominerer igjen åpne landbruksmarker, med veksling mellom små 

skogholt, randvegetasjon og spredt gårdsbebyggelse. Den siste strekningen ligger i et stort 

sammenhengende jordbruksområde, der det i dag kun går enkelte, smale gårdsveier.  

 

Nærmiljø og friluftsliv 

Eksisterende gang- og sykkelvei på vestsiden av vegen fungerer greit for de som bor der i 

dag. Det finnes i dag en bro ved Hålandsvatnet-Kvernevik, en fotgjengerovergang over 

Kyrkjevegen og en undergang ved Sundekrossen og under Kvernevikveien/Kyrkjeveien mot 

Hålandsvatnet. Det mangler en trygg forbindelse direkte til Kvernaviga fra søndre del av 

turveidraget. Ny gang- og sykkelvei også på motsatt side vil føre til bedre tilgjengelighet til 

friluftsområder og gårdsbebyggelse. Veien vil samtidig bli en større barriere å krysse og 

bevege seg langs.  

Beboere langs veien vil kunne få en økning i tungtransporten langs veien, med tilhørende 

økt støybelastning. Dette kan løses med støyskjermingstiltak. Noen boliger på vestsiden av 

vegen vil kunne få redusert hagearealet sitt og få veien nærmere huset. 
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Hålandsvatnet og turveien forbi Kvernaviga benyttes av store deler av Stavangers og 

Randabergs befolkning. Et turveidrag krysser vegen fra Hålandsvatn både i bro og i plan til 

Kvernaviga og følger strandsonen videre. Gårdsveien til Svartholen i den nye diagonalen 

ligger fint til som framtidig turvei. 

 

I tilgrensende områder ligger Goa skole, Smiodden skole og Havglimt barnehage. Skolene er 

knutepunkter for gående og syklende elever til og fra barneskolene.  

 

Naturmangfold 

Store deler av planområdet ligger i ett åpent jordbrukslandskap. I eller like utenfor 

planområdet er det registrert enkelte område med kystmyr med regional verdi. Det finnes 

også viktig leveområder for rådyr på begge sider av ny planlagt transportkorridor.  

 

Ny transportkorridor vil enkelte steder ligge forholdvis tett opp mot Hålandsvannet, og 

overvann fra ny veg vil drenere hit. I tillegg til å være ett viktige rekreasjonsområde og bade- 

og fiskevann, er Hålandsvannet også raste- og yngleområde for en rekke fuglearter. Disse 

verdiene må tas hensyn til ved valg av rensemetode og utslippspunkt for overflatevann.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Planområdet strekker seg gjennom et kulturlandskap med en stor tetthet av kulturminner 

som dateres fra vår tid og trolig tilbake til den første pionerbosetningen etter siste istid. I 

selve planområdet er det i kulturminnebasen Askeladden registrert 14 lokaliteter med 

automatisk fredede kulturminner. I tillegg til dette er det 3 uavklarte kulturminner og en 

steinalderlokalitet som er gravd ut. I Sefrak, det landsdekkende registeret over eldre 

bygninger, er det registrert 8 stående bygninger med verneverdier. Det er stort potensial for 

funn av hittil ikke kjente automatisk fredete kulturminner på dyrka mark i hele 

planområdet. 

 

Den nordre delen av planområdet omfatter etablering av ny vegforbindelsen fra E39 til 

Kvernevikveien fv 409. Det er ikke registrert kulturminner i dette området, men her er stort 

potensial for funn av automatisk fredete kulturminner fra yngre steinalder, bronsealder og 

jernalder. Det er flere steingarder og trolig andre kulturminner fra nyere tid. Rundt 

påkoblingspunktet på Håland er det kjent gravminner fra bronse- og jernalder. Det gamle 

gardstunet på Håland ligger rett utenfor plangrensen. 

 

Det er stor spennvidde i det arkeologiske materialet innenfor planområdet. På gården Vestre 

Goa er sporene folket i bronsealderen tydelige gjennom funn av bosetningsspor, gravminner 

og helleristninger. Goa har og vært eget skipreide og trolig tingstad.  Det finnes spor etter 

jernaldernaust nede ved Kvernaviga men da på gården Nore Sunde. Det er registrert flere 

steinalderlokaliteter innenfor planområdet. Her finnes og bosetningsspor fra jernalder. Det 

er og gjort gjenstandsfunn fra store deler av forhistorien på garden. 

 

Lenger sør er det og kjent funn og automatisk fredete kulturminner fra Nore- og Søre Sunde 

langs Fv 409. Den gamle grensa mellom Randaberg og Sola går ved Kvernaviga. Her finnes 

boplasser og gjenstandsfunn fra eldre steinalder fra begge gardsbruka. Det er og kjent funn 
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fra bronse- og jernalder på gårdene. Innenfor planområdet er det registrert områder med 

bosetningsspor fra den samme perioden. 

 

Naturressurser/landbruk 

Økt totalbredde og omlagte adkomstveger vil medføre forbruk av dyrket mark. Deler av 

planområdet ligger innenfor langsiktig grense for landbruk, og er definert som kjerneområde 

for landbruk. Mange stikkveger/jordbruksveger har i dag direkte avkjørsel til fv. 409. Ny veg 

vil føre til at disse blir stengt, og at adkomst til jordbruksareal blir lagt om.   
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7. Konsekvensutredning – forslag til planprogram 

7.1 Generelle tema som skal utredes 

I fase 1 av reguleringsarbeidet skal det gjennomføres utredninger og veiledere som vist i 

punkt 7.1.1-7.1.3. Forprosjekt for veg- og transportsystemet skal behandles politisk i 

Randaberg og Stavanger kommune. Fase 2 av reguleringsarbeidet består av formell 

planprosess med KU. 

7.1.1 Forprosjekt veg- og transportsystem 

I regionalplan for Transportkorridor vest er det vedtatt at ny veg skal følge dagens trase fra 

Sundekrossen til Håland, og ny diagonal til E39. Forprosjekt for veg- og transportsystemet 

skal vise en overordnet trafikkanalyse. Det skal vise viktige transportknutepunkt, anbefale 

hvilke dimensjoneringsparameter som legges til grunn, og det skal vise ulike kryssløsninger. 

Standardvalg, normalprofil, to eller fire felt, og midtdeler skal avklares. Både tofelt og firefelt 

på hele og deler av traseen skal utredes.  

 

Videre skal arealbehov for vegutvidelse av hovedveg dokumenteres gjennom arealregnskap, 

og det skal vise hvordan samleveger og bolig- og landbruksadkomster kan løses. 

Forprosjektet skal også vise løsningsforslag og krysningspunkter for myke trafikanter, og 

bestemme gang- og sykkelvegstandard, herunder en- og tosidig.  

 

Forprosjektet skal anbefale byggegrenser fra vegen. I tillegg skal kollektivløsning for buss og 

spesialtransport utredes. Det skal vurderes om drosjer er en del av kollektivtrafikken.  

 

I forprosjekt for veg- og transportsystem skal det gjennomføres en overordnet KU for de 

ikke-prissatte tema, herunder blant annet landbruk, og en økonomisk vurdering av de ulike 

varianter. Dette gjelder de ulike variantene av løsninger som tegnes i forprosjektet.  

 

Behov for rensebasseng og andre metoder for rensing av vann skal avklares, i henhold til 

rapport nr. 296 fra Vegdirektoratet, Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging.  

  

7.1.2 Formingsveileder 

Det skal utarbeides en formingsveileder for hele transportkorridor vest, som viderefører 

prinsippene fra riksvegdelen av transportkorridor vest. Innledningsvis skal den inneholde 

en strekningsanalyse. Den skal inneholde overordnete mål for strekningen og hovedgrep for 

estetikk og landskap, med mål, trafikantens opplevelse, fremtidens byer, universell 

utforming, materialpalett, vegetasjon og kunstnerisk utsmykning. Det skal være en 

landskapsbeskrivelse som omhandler landskapskarakter/inndeling og attraksjoner. Det skal 

også være et kapittel om vegutforming, som viser hovedprinsippene for strekningene, 

midtdeler, sideterreng og beplantning og grøntanlegg.  

 

Veilederen vil omtale konstruksjoner, herunder bruer, kulverter, støttemurer og trapper. 

Vegutstyr blir også omtalt, herunder støyskjermer, busslommer/leskur, rekkverk og gjerder, 

skilt, skiltutstyr og skiltplassering, vegbelysning, effektbelysning og belegg.  
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7.1.3 Regional grøntstruktur 

Det skal gjennomføres en overordnet landskapsvurdering og kartlegging av biologisk 

mangfold. Viktige naturmangfoldsområder, områder for friluftsliv, grøntkorridorer og 

grønne «lunger» skal kartfestes og vurderes. Dette gjelder også for grøntbelter langs 

strandsone og vassdrag, viktige turområder og turveger.  

 

I regional grøntstruktur skal det også være en kartlegging av stille områder og lekeområder, 

det skal vises sammenheng mellom GS-kryssinger og grøntstruktur. Hensynssoner skal 

vises. Det skal også foreslås avbøtende tiltak.   

 

Regional grøntstruktur gjennomføres på et overordnet nivå, og vil inngå som 

underlagsmateriale til utredningene i KU i tema naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, og 

landskap. 

 

Begrepet regional grøntstruktur utvides til også å omfatte kulturminner og kulturmiljø, samt 

naturressurser.  

 

7.2 Alternativ som skal utredes 

Det foreligger ett hovedalternativ som skal utredes. Dette er en utvikling av dagens trase helt 

eller delvis til 4 felt, der 2 av 4 felt er forbeholdt kollektiv og delvis tungbil, samt løsning for 

gang og sykkel. Det vil være ulike varianter av utvidelsen. Utvidelsen kan gjøres lik på 

begge sider av dagens senterlinje, eller det kan være en større utvidelse på ene siden 

avhengig av stedlige forhold, som også nevnt i Regionalplan for Transportkorridor vest. 

Endelig løsning vil bli avklart i forprosjekt for veg- og transportsystemet. Endelig løsning 

skal konsekvensutredes.  

 

Standard er omtalt i kapittel 6, og vil bli videre utredet gjennom forprosjekt for veg- og 

transportsystem. Valg av standard og løsninger og begrunnelse for dette skal fremgå av 

planbeskrivelsen/konsekvensutredningen.  

7.3 Metode 

Som del av reguleringsplanen skal det utarbeides en konsekvensutredning. I konsekvens-

utredningen skal viktige virkninger av tiltaket vurderes, og det skal legges vekt på 

beslutningsrelevante tema.  

 

Utredningen gjennomføres med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredning fra juni 

2009 og Statens vegvesens håndbok V712: Konsekvensanalyser. Håndboken gir anbefalinger 

for hvilke konsekvenser som skal og bør vurderes. I tillegg angir den metode for 

utredninger. 

 

Siden det ikke foreligger valg mellom alternative løsninger gjennomføres det ikke en 

fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av prissatte konsekvenser (nytte/kost). 

Anleggskostnader skal likevel beregnes, i henhold til Statens vegvesens håndbok R764 

Anslagsmetoden. 
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I konsekvensutredningen gjøres en analyse av relevante ikke-prissatte konsekvenser. 

Hovedalternativet skal vurderes opp mot 0-alternativet (dagens situasjon uten tiltak med 

fremskrevet trafikk).  

 

7.4 Valg av utredningstema 

Forskrift om konsekvensutredninger angir i vedlegg III tema som skal vurderes i en 

konsekvensutredning. Det er oppgitt at tema skal være beslutningsrelevant i den enkelte sak 

og at det skal redegjøres for samvirke mellom de tema som blir utredet. Med bakgrunn i 

dette er det vurdert hvilke tema som er aktuelle for dette tiltaket som vist i tabell nedenfor. 

Disse er utdypet i teksten. 

 

Tema Vurdering 

Forurensning (klimagassutslipp, annet 

utslipp til luft, forurensing av jordbunn og 

vann) 

Vurderes vedr. støy og lokal luftforurensing. 

Støy utredes som eget tema.  

Transportbehov, energiforbruk og 

energiløsninger, 

Vurderes for transportbehov. Tiltaket er et 

samferdselstiltak.  

Kulturminner og kulturmiljø Vurderes. Det er registrert en del 

kulturminner i området.  

Naturens mangfold (dyre- og planteliv) Vurderes.  

Landskap Vurderes.  

Sikring av jordressurser / jordvern (herunder 

driftsmessige ulemper for landbruk) 

Vurderes. Inngår i tema naturressurser.  

Samisk natur- og kulturgrunnlag Vurderes ikke. Blir ikke berørt. 

Befolkningens helse og helsens fordeling i 

befolkningen 

Vurderes.  

Tilgjengelighet til uteområder og gang- og 

sykkelvegnett 

Vurderes.  Inngår i tema nærmiljø og 

friluftsliv. 

Kriminalitetsforebygging Vurderes ikke, men omtales i 

planbeskrivelsen.   

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. PBL. § 4-3 Vurderes. Inkluderes i ROS-analysen. 

Risiko ved havstiging Vurderes. 

Barn og unges oppvekstvilkår Vurderes. 

Der det er relevant skal det gis en beskrivelse 

av arkitektonisk og estetisk utforming, 

uttrykk og kvalitet 

Vurderes. Inkluderes i tema landskapsbilde 

For planer som kan føre til vesentlig 

påvirkning av konkurranseforholdene skal 

konsekvensutredningen omfatte vurdering 

av dette 

Vurderes ikke. 

Figur 18: Tabellen viser oversikt over tema som kan være med i en konsekvensutredning og hvilke som anses 
som relevante for dette tiltaket.  
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7.4.1 Utredningstema 

Generelt 

Alle tema skal sammenlignes med 0-alternativet (dagens veg uten tiltak, med forventet 

trafikkvekst).. Se 6.3 Antatte virkninger av tiltaket for hva en antar er virkningene av 

tiltaket.  

 

Trafikale virkninger, fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle grupper 

Det skal redegjøres for dagens trafikksituasjon, forventet trafikkvekst og fremtidig 

trafikkavvikling. Det skal redegjøres for forholdene for gående og syklende. 

Trafikksikkerheten skal vurderes for alle trafikantgrupper. TS-revisjon i reguleringsfasen kan 

være aktuelt.  

  

Det skal videre gjennomføres en overordnet vurdering av de trafikale konsekvensene i 

anleggsperioden. 

 

Metode: Dagens trafikk fremskaffes ved hjelp av tellinger. Fremtidig trafikk (2035) vurderes 

med bakgrunn i framskrivning av dagens trafikk etter prognoser i NTP, samt resultater fra 

trafikkmodell (TASS5) eller lignende. 

 

Trafikale virkninger, fremkommelighet og trafikksikkerhet for ulike trafikantgruppene 

omtales. Avbøtende tiltak beskrives. 

 

Landskapsbilde 

Tema landskapsbilde handler om estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle 

opplevelse av omgivelsene. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset eller 

påvirker landskapet, og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen.  

 

Metode: Konsekvensene for alle løsningene skal vurderes ved hjelp av befaringer, 

kartmateriell, evt. landskapsmodeller, flyfoto, skråfoto og evt. andre kjente data, bl.a. NIJOS 

sin beskrivelse av landskapsregioner i Norge. Landskapet i planområdet skal beskrives, og 

viktige elementer som skal inngå er landform/terrengform, vegetasjon, vann og vassdrag, 

bebyggelse, veger, kraftlinjer, utsiktspunkter og andre egenskaper. Verdivurdering og 

sårbarhetsvurdering, omfangsvurdering og vurdering av konsekvens skal utføres i samsvar 

med håndbok V712.  

 

Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.  

 

Nærmiljø og friluftsliv 

Nærmiljø omfatter helheten i menneskenes daglige livsmiljø og er stort sett knyttet til bolig, 

skole, sentrumsliv, nærfriluftsliv mv. Helse, trivsel, sosialt liv og vilkår for fysisk aktivitet og 

rekreasjon i nærområdet er viktige elementer i dette. Temaet er i denne sammenheng 

avgrenset til de fysiske omgivelsene dvs. hvordan de ulike alternativene påvirker de fysiske 

forholdene for de som bor i og bruker området.  
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Metode: Relevante forhold knyttet til nærmiljø og friluftsliv skal dokumenteres ut fra 

informasjon og kunnskap som foreligger i offentlig 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 og brukerfrekvens.  

 

Virkninger som skal omtales: 

 arealinngrep i viktige områder 

 barrierevirkninger 

 virkninger for gående og syklende 

 

Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.  

 

 

Naturmangfold 

Tema naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet 

knyttet til de ulike naturtypene.  

 

Metode: Verdifulle naturtyper og naturområder skal kartfestes, beskrives og verdisettes ut 

fra kjente datakilder og egne befaringer/vurderinger. Særlig områder knyttet til vann, 

vassdrag og våtområder er sentrale. Leveområder og hekkeområder for dyr og fugler, med 

særlig vekt på truede arter skal registreres.  

 

Omfang og konsekvenser av tiltaket skal vurderes i forhold til:  

 arealinngrep i områder som er verdifulle for naturmiljøet 

 nærføring til naturområder som kan gi konsekvenser for det biologiske mangfold 

 påvirkning på verneområder i nærheten 

 fare for forurensing av vann, vassdrag og sjø. Påvirkning på kjemisk og økologisk 

tilstand i ferskvann og sjø iht. vannforskriften, og forhold til regional 

vannforvaltningsplan samt fare for uttørking av myrer og våtmarker.  

 Forslag og vurdering av avbøtende tiltak og muligheter for etablering av 

erstatningsarealer med tilsvarende naturmiljø skal omtales. konsekvenser for naturmiljø 

skal vurderes med utgangspunkt i miljørettslige prinsipp i naturmangfoldloven (§§8-12) 

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Begrepene kulturminner og kulturmiljø er definert i Kulturminneloven. Kulturminner er alle 

spor etter menneskelig aktivitet i det fysiske miljø, inkludert lokaliteter det knytter seg 

historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som ”område der 

kulturminne inngår som del av en større sammenheng”.  

 

Temaet deles inn i:  

 Automatisk fredete kulturminner (kulturminner fra før 1537) 

 Nyere tids kulturminner 

 Kulturmiljø og kulturlandskap 
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Metode: Kjente kulturminner skal kartfestes og beskrives, og det skal vurderes hvor det er 

stor sannsynlighet for å finne flere, ikke kjente, automatisk fredete kulturminner (potensiale-

vurdering). Landskapet og kulturlandskapets historiske verdi skal omtales. Planens 

influensområde må defineres. Tiltakets konsekvens for kulturminnene innenfor plan- og 

influensområde må visualiseres gjennom fotomontasje tatt fra utvalgte kulturminner.  

Avbøtende tiltak må vurderes og eventuelt beskrives.  

 

Omfang og konsekvens av tiltaket skal vurderes i forhold til:  

 Inngrep i verdifulle kulturminner og kulturmiljø 

 Nærføring som reduserer verdien av kulturminner/kulturmiljø 

 Oppdeling (visuell og fysisk) som reduserer sammenhenger i kulturmiljøet 

 Påvirkning i form av støy og forurensing som fører til redusert verdi av kulturminner 

 

I samarbeid med fylkeskommunen skal behandlingen av kulturminner og kulturmiljø, og 

områder med stort potensial for nye funn som blir berørt av tiltaket følges opp videre i 

reguleringsplanfasen med forundersøkelser/prøvestikking. En forutsetter at 

Kulturminnelovens § 9 om undersøkelsesplikt mv. blir oppfylt i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet.  

 

Naturressurser 

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og 

ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, 

fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser. 

 

Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og 

sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av 

ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter imidlertid ikke 

den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold 

knyttet til den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten/verdien av ressursene som 

her skal belyses. 

 

Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske 

ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann, samt 

deres anvendelsesområder. Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser 

(berggrunn og løsmasser) samt deres anvendelsesmuligheter. 

 

Metode: Relevante forhold knyttet til naturressurser skal dokumenteres ut fra informasjon 

og kunnskap som foreligger.  Planens konsekvenser for landbruket og tapt landbruksjord må 

utredes. 

 

Aktuelle virkninger som skal omtales for Transportkorridor vest: 

 arealinngrep i viktige områder, herunder arealregnskap for tap av landbruksjord skal 

dokumenteres. Dette gjelder også for omlegging av lokalvegnett og eventuelle nye 

tilførselsveier som følge av nye transportkorridor vest. 
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 eventuelle produksjonstap, endra arrondering og eventuell driftsomlegging for de ulike 

eiendommene som blir direkte berørt av tiltaket 

 eventuelle endringer i atkomst til landbrukseiendommer 

 

Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.  

 

Støy 

Støy skal beregnes og vurderes i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442. 

Videre må det utredes hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å redusere 

støyulempene. Planforslagets konsekvenser for nærmiljø med tanke på luftkvalitet og økt 

støynivå skal vurderes. 

 

Øvrig forurensing 

Planforslagets konsekvenser med hensyn lokale forurensinger og vibrasjoner skal vurderes.   

 

Risiko ved havstigning 

Planområdet ligger ved sjøen. Dette kan bety at det er en viss risiko forbundet med 

havstigning. Risikoen for episoder med oversvømmelse o.l. skal innarbeides i ROS-analysen. 

 

Barn og unges oppvekstvilkår 

Forholdet til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen” 

kreves vurdert i alle plansaker. Dette gjelder spesielt hvis området som planlegges i 

utgangspunktet er regulert til noen form for lek eller opphold eller benyttes av barn og unge 

i dag. Temaet blir vurdert i KU-temaet nærmiljø og friluftsliv.  

 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen 

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen blir utredet i KU. 

 

ROS-analyse 

Det skal gjennomføres en ROS-analyse. 
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8. Gjennomføring av planarbeidet 
Plannivå 

Planen fremmes som en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket. 

 

Planprogram 

Som første formelle ledd i arbeidet med reguleringsplanen skal det utarbeides et 

planprogram. Målsetting for planprogrammet er å dokumentere kjent kunnskap om mulige 

konfliktområder, og gi rammer for gjennomføringen av konsekvensutredningen. 

 

Generelle utredninger 

Det skal utarbeides tre generelle utredninger. Det er forprosjekt for veg- og 

transportsystemet, formingsveilederen og en utredning for regional grøntstruktur. Se for 

øvrig kapittel 7.  

 

Konsekvensutredning 

Formålet med konsekvensutredning er å sikre at virkninger på miljø, naturressurser og 

samfunn blir tatt hensyn til i arbeidet med planen. Statens vegvesen vil utarbeide 

konsekvensutredningen i samsvar med planprogrammet som Randaberg og Stavanger 

kommune vedtar. Konsekvensutredningen vil bli innarbeidet sammen med 

reguleringsplanens planbeskrivelse. 

 

Videre planprosess 

Reguleringsplan med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig høring når 

planforslaget er ferdig. På grunnlag av det som blir belyst i konsekvensutredningen og 

innkomne merknader vil planforslaget fullføres. Randaberg og Stavanger kommuner kan 

deretter ta saken opp til endelig politisk behandling og vedtak. Det legges opp til at planen 

fremmes som én reguleringsplan. Det tas imidlertid høyde for at en eller flere delstrekninger 

kan trekkes ut og fremmes separat hvis dette er mer hensiktsmessig med hensyn til optimal 

fremdrift. De tre generelle utredningstemaene vil legges sammen som vedlegg når 

reguleringsplanen legges ut på høring.  

 

Tidsplan  

Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn andre kvartal 2014. Når 

planprogrammet er fastsatt starter fase 1 av reguleringsplanen opp. I fase 1 inngår 

forprosjekt for veg- og transportsystem, formingsveileder og regional grøntstruktur. Fase 2 

av reguleringsplanen består av å fremme formelle planer. Fremdriften forutsetter at det ikke 

oppstår spesielle problemer i prosessen. Innspill og hendelser som en per i dag ikke har 

oversikt over kan forlenge prosessen vesentlig. I følge ny planlov vil en endring av 

planforslaget etter høring medføre en ny høringsrunde for de som blir berørt av en slik 

endring. Videre kan vedtaksprosessen bli vesentlig lengre dersom det kommer innsigelse 

mot det alternativet som planmyndigheten ønsker å vedta. 

 

Transportkorridor vest er en del av pilotprosjekt for effektiv planlegging. For å sikre planlagt 

fremdrift inviteres kommunene inn i prosjektgruppen, for å sikre at kommunens syn blir 
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ivaretatt i hele planperioden. Dette forutsetter aktiv og forpliktende deltakelse fra 

kommunens administrasjon.  

 

 

Figur 19: Fremdriftsplan. 
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9. Informasjon og medvirkning 
Statens vegvesen og planmyndighetene har som målsetting å gi god informasjon om 

planarbeidet, slik at alle parter har god innsikt i prosessen og i foreslåtte løsninger og 

konsekvenser av disse. Gjennom informasjonsarbeidet ønsker man å oppnå lokal 

medvirkning i planarbeidet. Slik informasjon vil først og fremst bli gitt gjennom 

informasjonsmøter/åpen kontordag og andre møter med spesielt interesserte og med berørte 

myndigheter.  

 

Statens vegvesen har som tiltakshaver hovedansvaret for utarbeidelse av forslag til 

reguleringsplan, og vil i samarbeid med Randaberg og Stavanger kommuner stå som 

hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet. I forbindelse med offentlig høring og 

politisk behandling av planen er det Randaberg og Stavanger kommuner som er 

hovedansvarlig for informasjon. 

 

Informasjon legges ut på prosjektets egen hjemmeside på 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/transportkorridorvest, Randaberg kommune sine 

hjemmesider www.randaberg.kommune.no og Stavanger kommune sine hjemmesider 

www.stavanger.kommune.no. Gjennom informasjonsarbeidet ønsker man å oppnå lokal 

medvirkning i planarbeidet. 

 

Kontaktpersoner er Svein Mæle (Statens vegvesen), Eirik Sand (Randaberg kommune) og 

Helle Svendsen Solgård (Stavanger kommune). Kontaktpersonene vil følge opp 

henvendelser i forbindelse med planarbeidet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/transportkorridorvest
http://www.randaberg.kommune.no/
http://www.stavanger.kommune.no/
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10. Innkomne merknader  
 

 



Trygt fram sammen

Statens vegvesen
Region vest
Ressursavdelinga
Askedalen 4 6863 LEIKANGER
Tlf: (+47 915) 02030
firmapost-vest@vegvesen.no

vegvesen.no
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