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Forord
Denne rapporten omfatter planbeskrivelse og konsekvensutredning til detaljregulering 0527 (Sola
kommune) og detaljregulering 2479 (Stavanger kommune), Transportkorridor vest. Reguleringsplanen
strekker seg fra Sør-Tjora i Sola kommune til inngangen til Sunde i Stavanger kommune.
Detaljreguleringen omfatter utvidelse av rv. 509 Tanangervegen og rv. 509 Revheimsvegen fra
dagens tofeltsløsning til gjennomgående firefeltsløsning, inkludert løsning for sideveger. Løsning for
ny Hafrsfjord bru inngår.
Hovedmålet for Transportkorridor vest er å:
 gi bedre kapasitet og framkommelighet for næringstrafikken og kollektivtrafikken på rv. 509
Tanangervegen/Revheimsvegen.
 bedre trafikksikkerheten i området.
 legge til rette for bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende i området
og langs rv. 509 Tanangervegen/Revheimsvegen.
 legge til rette for økt sjøverts godstrafikk.
 legge til rette for etablering av Bussveien på deler av strekningen.
 være et pilotprosjekt for rask planlegging.
Reguleringsarbeidet ble varslet igangsatt 22.03.13. Planprogram ble vedtatt i Sola kommune 18.09.13
og i Stavanger kommune 29.08.13. Forprosjektet for veg- og transportsystemet og skisseprosjektet for
Hafrsfjord bru ble behandlet i Sola kommune 26.11.14 og i Stavanger kommune 20.11.14.
Reguleringsplanene ble førstegangsbehandlet i Stavanger kommune 17.09.15 og i Sola kommune
23.09.15. Reguleringsplanene har deretter vært utlagt til offentlig ettersyn. Det har vært avholdt
informasjonsmøte i begge kommunene, og i tillegg åpen kontordag i Sola kommune.
I Statens vegvesen er Andreas Sagen planbestiller, og Tore R. Johansen prosjektleder. I Norconsult
har Terje Faanes vært oppdragsleder fram til 31.1.15, og Kjetil Medhus etter denne datoen.
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Sammendrag
Dagens forhold/problembeskrivelse
Planarbeidet gjelder rv. 509 Tanangervegen og Revheimsvegen mellom Sør-Tjora i Sola kommune og
inngangen til Sunde i Stavanger kommune. Dagens veg på strekningen er en tofelts riksveg med gang- og
sykkelveg på hele strekningen. Vegen går gjennom landbruksområder med spredt bebyggelse,
næringsområder og ved boligområder.
Riksvegen er en viktig forbindelse for næringstrafikken fra Sømmevågen og flyplassen, til Risavika og
nordover til E39 og Dusavika. Innenfor planens influensområde er Risavika havn lokalisert, flere større
boligfelt, både eksisterende og planlagte i begge kommunene, en rekke skoler, sosial infrastruktur mv. Det er
mye kø på strekningen, både i morgen- og ettermiddagsrushet. Dette hindrer framkommelighet for både
busser, næringstransport og andre kjørende. Det er bestemt at strekningen skal inneholde et pilotprosjekt for
tungbilfelt, som skal bidra til å øke framkommeligheten for tyngre kjøretøy. Vektgrensen fastsettes i
byggeplan. Strekning for tungbilfeltet går fram til fv. 375 Kvernevik Ring (sør). Tungbilfeltet vil også bli
benyttet av busser.

Målsetting
Hovedmålet for prosjektet er å gi bedre kapasitet og framkommelighet for næringstrafikk og kollektivtrafikk
på rv. 509 Tanangervegen og Revheimsvegen, og bedre trafikksikkerheten og støyforholdene i nærmiljøet
rundt lokale fasiliteter i området. I tillegg skal det legges til rette for god framkommelighet og trafikksikkerhet
for gående og syklende i området, og langs rv. 509 Tanangervegen og Revheimsvegen.

Andre planer i området
Planarbeidet bygger videre på en rekke utredninger og planer. De viktigste er:
 Regionalplan for Transportkorridor vest.
 Kommuneplanene for Sola og Stavanger.
 Kommunedelplan for Risavika.
 Plan 0431 rv. 509 Sømmevågen vest og Flyplassvegen, plan 0424 rv. 509 Tanangervegen - kryss
Kolnesvegen/Sola Prestegårdsveg og plan 2350 Kollektivfelt rv. 509, Bråde – Hafrsfjord bru.
 Tilpasninger til krav fra Bussveien-prosjektet.

Dimensjonerende trafikkvekst
Arbeidet med å utvikle de trafikale løsningene har tatt utgangspunkt i trafikktellinger i dagens kryss og
tellepunkter langs dagens veg i morgen- og ettermiddagsrushet. Tellingene registrerte svingebevegelser i
alle kryss. Resultatene er framskrevet i tråd med regionale prognoser for trafikkvekst i Rogaland, og korrigert
for utbyggingspotensialet på tilstøtende områder. Det er lagt til grunn at trafikkfordelingen i kryssene ikke
endres vesentlig.
I arbeidet med å finne løsninger er det vurdert en rekke alternativer og varianter for stenging av kryss og ny
utforming av gjenværende kryss. Avhengigheten og samspillet mellom kryssene er spesielt vurdert, og det er
tilstrebet å skape balanse mellom streknings- og krysskapasiteten for å maksimere den totale
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systemkapasiteten. I prosessen med å utvikle løsningsforslaget har ulike trafikantgrupper blitt prioritert i
følgende rekkefølge:
1. Kollektivtrafikk
2. Gående/syklende
3. Tungtrafikk/næringstransport
4. Personbiltrafikk
Rv. 509 Tanangervegen og rv. 509 Revheimsvegen planlegges i tråd med regionalplanen, med to
gjennomgående kjørefelt for personbiler og to nye kjørefelt for kollektivtrafikk og tungtrafikk. For å få balanse
mellom streknings- og krysskapasiteten er det lagt inn kapasitetsfremmende tiltak i kryssområdene. Det
innebærer planskilte kryss ved Kontinentalvegen og i Hagakrossen, og rundkjøringer på resten av
strekningen. Som følge av at framkommelighet for personbiltrafikken er nedprioritert, kan man forvente kø i
noen boligveger i morgenrushet og i nordgående retning på riksvegen om ettermiddagen. Kollektiv- og
næringstrafikk er sikret framkommelighet i egne kjørefelt, og påvirkes i liten grad av køer. Systemet for
gående og syklende forbedres radikalt.

Mål om trafikkvekst
Samtidig gjenspeiler planarbeidet at klimahensyn og samordnet areal- og transportpolitikk er grunnleggende
for Bypakke Nord-Jæren. Hovedmålet er at det skal være nullvekst i biltrafikken i perioden fram til 2032.
Bypakkens ambisjon er å gi god framkommelighet for kollektivtrafikken, sykling og gange, og
næringstransport. Selv om det her er lagt til grunn framskriving av trafikk iht. Nasjonal transportplan, for å
kunne dokumentere balanse i streknings- og krysskapasitet, vurderes det at vektleggingen og
tilretteleggingen av tiltak for kollektivtrafikk og transportsyklister vil være med på å redusere veksten i
privatbilismen.

Beskrivelse av løsningen
Standardvalg
Det er lagt til grunn følgende standardvalg:
Parsell

Antall felt

Bredde

Fartsgrense

Sør-Tjora – Kontinentalvegen

4

20,0 meter

60 km/t (80 km/t ved ev. ombygd veg)

Kontinentalvegen – Sundekrossen

4

17,5 meter

60 km/t

Det er fram til slutten av august 2015 lagt til grunn tilsvarende løsning som i plan 0431 rv. 509 Sømmevågen
vest og Flyplassvegen og plan 0424 rv. 509 Tanangervegen - kryss Kolnesvegen/Sola Prestegårdsveg for
strekningen fram til Kontinentalvegen. Begge de nevnte prosjektene er til nå regulert og prosjektert ut fra
dimensjoneringsklasse H7 med totalbredde 19,0 meter iht. tidligere gjeldende håndbok 017 som gjaldt da
disse planene ble fremmet.
I mellomtiden har håndbok 017, som nå heter håndbok N100, blitt endret ved at midtdeleren er økt fra 1,0
meter til 2,0 meter. Dette har skjedd for å kunne sikre plass til rekkverk, belysning, skilt osv. Nåværende
dimensjoneringsklasse H7 har derfor en totalbredde på 20,0 meter.
I forbindelse med etterfølgende byggeplanlegging og vegprosjektering for plan 0431 rv. 509 Sømmevågen
vest og Flyplassvegen har man forsøkt å tilpasse nåværende og tidligere løsning ved å legge til grunn et
normalprofil med 2,0 meter bred midtdeler, mens skulder er redusert fra 1,5 meter til 1,0 meter på hver side.
Det er søkt Vegdirektoratet om fravik for å kunne benytte en slik løsning. Dette har blitt avslått.
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Som en følge av dette vil det innen plan 0431 rv. 509 Sømmevågen vest og Flyplassvegen og 424 rv. 509
Tanangervegen - kryss Kolnesvegen/Sola Prestegårdsveg bli bygd med full H7-standard på 20,0 meter.
Dette medfører at rabattene reduseres til 2,5 meter, og det legges inn rekkverk mellom kjøreveg og
sykkelveg med fortau.
Som en følge av dette har Statens vegvesen bestemt å endre plan 0527 Transportkorridor vest mellom kryss
ved Sola Prestegårdsveg/Kolnesvegen og fram til Kontinentalvegen til en full H7-standard med totalbredde
på 20,0 meter for firefeltsløsningen.
Den økte bredden på første delstrekning kan åpne for en framtidig fartsgrense på 80 km/t, dersom krysset
ved Sola skole (planlagt ny rundkjøring ved Sola Prestegårdsveg/Kolnesvegen) senere endres til planskilt
kryss, dvs. toplanskryss. Dette vil kreve reguleringsendring og betydelige arealinngrep. Den foreslåtte
vegstandarden avviker noe fra føringene i regionalplanen for Transportkorridor vest, der det var sagt at
vegen skal planlegges med fartsgrense 80 km/t, og redusert til 60 km/t i kryssene. I planarbeidet har
vegstandarden vært grundig vurdert. Ut fra trafikksikkerhet og kryssavstand frarådes 80 km/t nord for
Kontinentalvegen fordi:
 Det er relativt korte kryssavstander.
 Det er stort behov for feltskifte ved kryss.
 Hastighetsforskjellen mellom kjørefeltene bør ikke være for stor. Tidvise avviklingsproblemer i
kjørefelt for personbil og full framkommelighet for kollektivtrafikk og tungtrafikk vil kunne skape
farlige situasjoner.
 Strekningen nord for Kontinentalvegen er «tettbygde strøk», og det er derfor ikke naturlig å legge
opp til 80 km/t på gjennomgående veg. Økt hastighet vil bl.a. øke støybildet gjennom disse utbygde
områdene.
 Strekningen nord for Kontinentalvegen inngår dessuten i Bussveien, og det planlegges busslommer
langs vegen. Med 80 km/t kreves disse ombygd med refuge. Dette vil bl.a. kreve betydelig større
arealinngrep med 80 km/t fartsgrense, og vil medføre reguleringsendringer.
I tillegg vil det være liten forskjell i kjøretid for hhv. 60 og 80 km/t. To km med hhv. 60 og 80 km/t gir 30
sekund forskjell i kjøretid. Avstanden blir nok i praksis kortere enn to km, noe som tilsier enda mindre
forskjell i tidsdifferanse.
Utvidelse av riksvegen
Det er lagt til grunn at dagens riksveg utvides fra to til fire kjørefelt, med standard og bredder slik det framgår
over. For detaljer rundt hvordan utvidelsen gjøres, vises det til kapittel 5.5.2.
Løsning for samleveger og kryss
Det er utarbeidet eget underlagsnotat for sidevegnett og boligadkomster. Det saneres en rekke kryss og
avkjørsler, som ledes til flere nye kryss langs korridoren. For detaljer vises det til kapittel 6.
Løsninger for gående og syklende
Det etableres sammenhengende tilbud for gående og syklende, utformet som fem meter bred sykkelveg
med fortau langs hele vestsiden av korridoren. Her er sykkelvegen tre meter bred, og fortauet to meter bredt.
Tilsvarende løsning legges til grunn også på østsiden av korridoren, på strekningen mellom Risa og fv. 375
Tananger Ring (sør). Her utvides imidlertid fortauet til tre meter pga. skoleveg. Det vil også bli et
sammenhengende gang-/sykkelvegnett på østsiden av korridoren fra Sør-Tjora til Risa, og fra Jåsund til
Sundekrossen.
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Kryssingspunkter
Planskilte kryssinger av riksvegen planlegges iht. oversiktskart for vegsystemet. Alle utformes som
undergang under riksvegen, bortsett fra ved Snødevegen, der det planlegges bru med høy arkitektonisk
utforming. I tillegg blir det en mindre overgangsbru i Hagakrossen. Det blir også etablert separat gangbru fra
Jåsund til Presteskjæret. De foreslåtte kryssingspunktene gir muligheter for gode koblinger til turvegen langs
Hafrsfjord.
Kollektivløsning
Kollektivløsningen i forprosjektet for Transportkorridor vest er omforent med løsninger som prosjektgruppen
for Bussveien arbeider med. To nye kjørefelt langs rv. 509 Tanangervegen og Revheimsvegen reserveres
for sambruk mellom buss og øvrig tungtrafikk på strekningen fra Sør-Tjora til Hagakrossen og fra Jåsund til
rundkjøring ved fv. 445 Kvernevik Ring.
Det legges opp til bussprioritering i toplanskrysset ved Kontinentalvegen (Risavika) og i Hagakrossen.
Bussveien vil følge fv. 375 Tananger Ring og busstraseen som er etablert over Myklebust og Jåsund i begge
kjøreretningene. Det planlegges ikke høyfrekvent kollektivbetjening med Bussveien langs rv. 509
Tanangervegen på strekningen fra Hagakrossen og nordover til Jåsund. Kollektivløsningen vil bli vurdert på
nytt for Sundekrossen gjennom bl.a. plan 2535. I fv. 375 Tananger Ring (sør) prioriteres kollektivtrafikken
gjennom kryss med Båtstadvegen/Skoletunet gjennom etablering av lyskryss. Ved Jåsund er det regulert inn
egen reguleringsholdeplass for Bussveien. Det er regulert endeholdeplass for Bussveien ved Tankvegen i
Risavika. Endeholdeplassen benyttes også som overgang for busser mot Sola og Forus (Bussveien linje C).
Det er regulert areal til likeretterstasjoner for trolleybusser på tre ulike steder i planområdet.
Løsning for tungtrafikk
Kjørefelt for tungtrafikk vil bli etablert gjennomgående på hele strekningen mellom Sør-Tjora og fv. 445
Kvernevik Ring (sør). På deler av strekningen vil feltet brukes av tungbiler og buss. Mellom Hagakrossen og
fram til påkoblingen av bussvegen ved Jåsund vil feltet stort sett benyttes av tungtrafikk, siden det ikke
planlegges for buss her.
I regionalplanen for Transportkorridor vest var det ikke forutsatt at tungbilfeltet skulle etableres på hele
strekningen. Nå foreslås tungbilfeltet forlenget fram til fv. 445 Kvernevik Ring (sør), fordi det ikke påregnes
vesentlige konflikter mellom buss og tung bil her. Løsningen for tungtrafikk vil bli vurdert på ny gjennom plan
2535 Transportkorridor vest langs fv. 409 Kvernevikvegen.
Spesialtransport
Transport av høye laster kan stort sett følge ny rv. 509 Tanangervegen. Unntaket er kryssene ved
Kontinentalvegen og Hagakrossen, og ved signalbrua som planlegges ved Snødevegen. Mellom disse
kryssområdene må høye laster kjøre av fra hovedvegen og via Risavika Havnering og tilbake ut på
hovedvegen igjen. I de to toplanskryssene må spesialtransport bruke siderampene for å kjøre utenom
kulverten gjennom kryssene. Det er vist alternativ kjørerute ved endeholdeplassen ved Tankvegen, dersom
det velges en løsning med trolleybuss som del av Bussveien.
Transportruter for traktorer og landbruksmaskiner
I dagens situasjon er det en del landbrukseiendommer som har landbruksteiger på begge sider av rv. 509
Tanangervegen. Dagens direkteavkjørsler fra rv. 509 Tanangervegen vil bli stengt. Det er lagt opp til at
landbruksmaskiner kan krysse rv. 509 Tanangervegen i kulvert og ellers følge sidevegsnettet. Det vil
imidlertid ikke bli forbud mot at traktorer og landbruksmaskiner kan nytte deler av TKV.
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Kontrollplass
Det er plassert kontrollplass, kategori 5, til bruk for Statens vegvesen, politi og tollvesen i krysset mellom
Kontinentalvegen og rv. 509 Tanangervegen. Kontrollplassen blir liggende mellom rampene i krysset og den
omlagte Risabergvegen.
Hafrsfjord bru
Det er laget forprosjekt for ny Hafrsfjord bru. Det vises til egen rapport for dette arbeidet. Skisseprosjekt for
brua er behandlet politisk i begge kommunene. I tråd med vedtak i begge kommunene anbefales det å
bygge ny buebru øst for dagens bru. Brua bygges med fire kjørefelt og tosidig sykkelveg med fortau. Denne
brutypen kan bygges uten pilarer i sjøen og gir et åpnere seilingsløp enn dagens bru. Dagens bru blir revet. I
løpet av sommeren og tidlig høst er bruløsningen bearbeidet ytterligere, slik at det blir etablert en
sammenhengende bue- og platebru fra Jåsund i sør til Buseneset/Sunde i nord. I tillegg vil det bli etablert en
separat gangbru fra Jåsund til Presteskjæret.
Det foreslås samme seilingshøyde på ny Hafrsfjord bru som i dag, dvs. 12 meter. Det foreslås også å fjerne
dagens lange sjøfylling i sør for å bedre vannkvaliteten i Hafrsfjorden. Her blir det lavere seilingshøyde enn i
hovedløpet. Estetisk vurderes det som gunstig å fjerne sjøfyllingen. Illustrasjoner er gjengitt i
planbeskrivelsen.
Bomstasjoner
Det vil bli etablert nye bomstasjoner ved Tjora og ved Jåsund. Sistnevnte er i praksis en relokalisering av
den eksisterende bomstasjonen som står på Stavanger-siden av Hafrsfjord bru i dag.

Kostnader
Det er gjennomført kostnadsberegninger av reguleringsforslaget den 26. og 27. januar 2016. Endelig
kostnadsrapport fra dette arbeidet foreligger ikke per 05.02.16. I forprosjektet ble kostnadene for
veganlegget beregnet til ca tre mrd. kroner inkl. mva +/- 25 prosent (usikkerhetsfaktor), inkludert
konstruksjoner og Hafrsfjord bru.
Innløsning av eiendommer/bygninger
Anbefalt geometri gir behov for innløsning av totalt 50 bygg, hvorav 20 boliger, 18 garasjer/garasjebygg, ni
uthus og tre løer. Av disse er en bolig og to garasjer allerede innløst. Innløsningsbehovet er i stor grad
knyttet til Hagakrossen og Kvitemyr. Innløsningsbehovet på Sunde må vurderes på ny gjennom plan 2535.
Kostnader knyttet til innløsning av eiendommer og bygninger er innbefattet i kostnadsoverslaget. Det vil
være nødvendig med permanent og midlertidig beslag av arealer fra en rekke ulike eiendommer langs
traseen. Arealregnskapet for landbruksjord viser at det er behov for permanent innløsning av ca 105,5 dekar
fulldyrka jord og innmarksbeite, og 78,5 dekar midlertidig beslag av tilsvarende arealer.
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Førstegangsbehandling, offentlig ettersyn og oppfølging
Stavanger kommune
Reguleringsplan 2479 Transportkorridor vest, Madla bydel, ble førstegangsbehandlet i Kommunalstyret for
byutvikling (KBU) den 17.09.15, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Det ble avholdt folkemøte den 13.10.15
på menighetshuset ved Revheim kirke.
I forbindelse med pågående arbeid med plan 2535 reguleringsplan for fv. 409 Kvernevikveien,
Transportkorridor vest, er det enighet om at mesteparten av reguleringsplan 2479 flyttes over til ny
reguleringsplan. Dette forholdet henger i stor grad sammen med geometriske og trafikale løsninger som
diskuteres i Sundekrossen og i forbindelse med Bussveien, både langs rv. 509 Revheimsvegen og langs fv.
409 Kvernevikvegen. Reguleringsplan 2479 inneholder derfor i stor grad kun Hafrsfjord bru ved
sluttbehandlingen. Dette forholdet er avklart med administrasjonen i Stavanger kommune.
Det er svært viktig å få avklart reguleringsmessig status for Hafrsfjord bru, da tiltaket krever omfattende
behandling i Vegdirektoratet. For å rekke å få brua på plass til Bussveien skal være i drift er det derfor viktig
å fullføre reguleringsplanen i løpet av våren 2016, selv om øvrige deler rundt Sundekrossen utsettes til neste
reguleringsfase for Transportkorridor vest. Reguleringsplan 2479 har derfor gjennomgått en betydelig
forenkling. Konkrete endringer i plankartet etter offentlig ettersyn er beskrevet i kapittel 4.1.3.
Det er besluttet at det ikke foretas justering av planbeskrivelsen og konsekvensutredningen mellom
førstegangsbehandling og sluttbehandling. Planbeskrivelsen og konsekvensbeskrivelsen som omfatter
Sundekrossen vurderes derfor ikke lenger å høre til justert planutforming. Disse forholdene vil bli overført til
neste reguleringsplan 2535 Transportkorridor vest, og vil inngå i planbeskrivelse og konsekvensutredning for
denne reguleringsplanen.
Det foreligger eget notat om vind- og støyskjerming over Hafrsfjord bru, massedisponeringsnotat og
oppdatert støynotat for hele traseen. Innkomne merknader til reguleringsplanen er oppsummert i egne
notater for hhv. offentlige og private merknader.
Sola kommune
Reguleringsplan 0527 Transportkorridor vest ble førstegangsbehandlet i Utvalg for arealsaker den 23.09.15,
og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Det ble avholdt folkemøte den 19.10.15 på Haga skole og åpen
kontordag i rådhuset i Sola den 20.10.15.
Av de offentlige merknadene er det varslet innsigelse til manglende strategi for massedisponering
(Fylkesmannen i Rogaland), og til forhold rundt arkeologi (Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen).
Forholdet til Fylkesmannen i Rogaland anses ivaretatt ved at det er utarbeidet eget notat for
massedisponering, med krav til oppfølging av dette i byggeplanfasen gjennom reguleringsbestemmelser og
krav til Ytre Miljø-plan. Forholdet er diskutert i møte med Fylkesmannen i Rogaland den 10.12.15, og ved
senere dialog og høring av notat om massedisponering.
Forholdet til arkeologi er ivaretatt gjennom dialog med Rogaland fylkeskommune. Det har blitt utført
endringer i plankart og bestemmelser, og saken er sendt til Riksantikvaren for endelig behandling, gjennom
brev fra Sola kommune via Rogaland fylkeskommune. Forholdet er diskutert i møte med Rogaland
fylkeskommune den 11.12.15 og ved senere oppfølging, e-post-utvekslinger og brev.
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I Sola kommune er plan 0527 Transportkorridor vest endret på en rekke punkt, der mange kommer som
følge av dialog med avdeling Kommunalteknikk og avdeling Arealbruk. Konkrete endringer i plankartet etter
offentlig ettersyn er beskrevet i kapittel 4.2.2.
Det foreligger egne notater om alternativ utforming av Hagakrossen, vind- og støyskjerming over Hafrsfjord
bru, og for støyskjerming av samle- og lokalveger og for SFO ved Haga skole og i Tananger kirke. Disse
svarer ut vedtak fra førstegangsbehandling av reguleringsplanen. I tillegg foreligger det
massedisponeringsnotat og oppdatert støynotat for hele traseen. Innkomne merknader til reguleringsplanen
er oppsummert i egne notater for hhv. offentlige og private merknader.

Konsekvenser
Det er gjennomført konsekvensutredning av planforslaget. Siden det ikke foreligger valg mellom alternative
løsninger er det ikke gjennomført en fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av prissatte konsekvenser
(nytte/kost), jfr. vedtatt planprogram. Konsekvensbeskrivelsen er delt i ikke-prissatte konsekvenser med
metodikk iht. håndbok V712 i Statens vegvesen, og andre konsekvenser.
Landskapsbilde
Der traseen går gjennom åpent landskap, og kun medfører en breddeutvidelse, er de visuelle
konsekvensene små. Ved kryssområdene, der anlegget er komplekst og arealkrevende, blir den negative
konsekvensen for landskapsbildet større. Det er særlig der landskapet er kupert, eller ved nærføring til
bygningsmiljø, at anleggets skala blir utfordrende, som ved Hagakrossen. Skalaen er også utfordrende ved
kryssingen av Hafrsfjord, men her tilfører ny bru andre kvaliteter til landskapsopplevelsen, slik at tiltaket
vurderes å ha positivt omfang.
I en samlet vurdering av planforslaget legges det til grunn at konsekvensgraden jevnt over er moderat (liten
til middels negativ) langs store deler av strekningen. Ved Hagakrossen er den negative konsekvensen større
(middels til stor), men ved Hafrsfjord er konsekvensen positiv (middels). Totalt sett vurderes derfor
planforslaget sett under ett til å ha liten til middels negativ konsekvens (-/--) for landskapsbildet.
Nærmiljø og friluftsliv
Samlet vurderes konsekvens for nærmiljø og friluftsliv å være ubetydelig (0). Etablering av turveg langs sjø
ved Jåsund er et viktig tiltak som kan trekke samlet vurdering til svakt positivt. Dette tiltaket ligger allerede
inne i eksisterende plan og er ikke vektlagt i konsekvensutredningen (KU). Forbedret gang- og sykkelvegnett
langs Transportkorridor vest er heller ikke vurdert siden det allerede er etablert et gjennomgående gang- og
sykkelvegnett langs traseen. Et nytt og delvis tosidig gang- og sykkelnett vurderes som en
kvalitetsforbedring, men som et tiltak som ikke nødvendigvis blir synlig i en KU. Prosjektet vurderes å bedre
forholdene for fritidsbåter i Hafrsfjord ved at seilingsleden blir forbedret. Det mest negative med tiltaket er de
store dimensjonene på vegtiltaket i Hagakrossen, og der vegsystemet ikke er tilpasset det urbane landskap
med boliger, skole og kirke. Samlet vurderes planforslaget allikevel å ha ubetydelig konsekvens (0) for
nærmiljø og friluftsliv.
Naturmangfold
Dette samferdselsprosjektet skiller seg fra andre prosjekter av denne typen ved at det er lagt inn tiltak som
vil gi positiv effekt på naturmangfold. Gjenåpningen av det søndre løpet ved utløpet av Hafrsfjord, som har
vært stengt i snart 100 år, vil forbedre vannutskiftingen i fjordsystemet og være et bidrag for å tilnærme seg
det som har vært det naturlige utskiftingsregimet. Den samlede virkningen av dette tiltaket er vurdert som
positiv for naturmangfold, men det er vanskelig å si noe sikkert om omfanget utover dette. Det er lagt til rette
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for planskilt viltkryssing ved Ausebakkvegen. I tillegg vil ny løsning for Hafrsfjord bru sikre at fugleskjæret øst
for brua forblir skilt fra land.
Det er forventet større inngrep i anleggsfasen, særlig ved bygging av nye bruer ved Hafrsfjord, som
midlertidig og/eller lokalt vil være negativt for naturmangfoldet. Anlegget vil bli bygget i nærheten av
ternekoloni på skjæret ved Hafrsfjord bru. Ellers har vegtiltaket noe negativ konsekvens for naturmangfoldet,
men liten grad av konflikt etter at den mest konfliktfylte traseen over Kvitemyr ble valgt bort.
Utfordringer i anleggsfasen vil være midlertidig utfylling ved Hafrsfjord bru, forstyrrelser i hekketiden og for
rastende fugl, og tilslamming av ålegraseng. Avbøtende tiltak i anleggsfasen vil være å unngå mest
belastende anleggsarbeid i hekketiden og forhindre tiltak som ikke er reversible. Samlet vurderes
planforslaget å ha liten positiv konsekvens (+) for naturmangfold.
Kulturmiljø
Traseen går gjennom et rikt kulturlandskap med kulturminner fra flere epoker. Verdiene er størst helt sør i
parsellen med Tjora-området. Stor utbygging har redusert kulturminneverdier rundt Risavika, men det er
også verdier i nordre del av strekket. Planforslaget innebærer en omfattende utvidelse av eksisterende veg.
Dette griper inn i kulturmiljøet, men likevel i en mer begrenset grad enn om det skulle anlegges ny veg. Den
negative konsekvensen er størst i nord over Jåsund, hvor inngrepene fører til forringelse for de fleste
elementene i kulturmiljøet, og slik sett reduserer historisk lesbarhet.
Vegutvidelsen vil medføre fjerning av automatisk fredede kulturminner innenfor kulturlandskapet i Sør-Tjoraområdet og langs Melsviga, vurdert til hhv. stor og middels til stor negativ konsekvens. Disse konsekvensene
er ikke regnet med i vurderingen av kulturmiljø ettersom påvisning av automatisk fredede kulturminner ved
fylkeskommunal registrering forutsettes å følge etter konsekvensanalyse etter metode i V712. Det er så langt
ikke gjennomført marinarkeologiske registreringer i forbindelse med inngrep i sjøbunn som følge av ny bru
over Jåsund. Samlet vurderes planforslaget å ha liten til middels negativ konsekvens (- / --) for kulturmiljø.
Naturressurser
For dette prosjektet er det kun vurdert landbruksressurser/-arealer under dette temaet. Planforslaget
medfører omdisponering av 92,5 dekar fulldyrka jord og 13 dekar innmarksbeite. Gitt at eksisterende veg
skal utvides her er det tatt hensyn til disse verdier så langt det lar seg gjøre. Planforslaget vil ikke medføre
oppdeling i mindre teiger, og reduserer teiger kun i ytterkant. Arealbeslag blir fordelt over flere og relativt
store bruk. Skog og åpen fastmark utgjør til sammen 22,5 dekar innenfor tiltaksgrensene. Dette er delvis
bebygd område, eksisterende vegareal, uteområder og restareal uten landbruksverdi. Samlet vurderes
planforslaget å ha stor negativ konsekvens (---) for naturressurser.
Trafikale virkninger, framkommelighet og trafikksikkerhet for alle grupper
Det vurderes at planforslaget vil ha følgende trafikale konsekvenser:
 Kollektivtrafikken vil få vesentlig bedret framkommelighet og bedret sikkerhet i ny situasjon.
 Gående vil få vesentlig bedret sikkerhet og framkommelighet i ny situasjon.
 Det vil bli tilrettelagt for omfattende transportsykling, og syklende vil få vesentlig bedret sikkerhet og
framkommelighet i ny situasjon.
 Næringslivstransport vil få vesentlig bedret framkommelighet i ny situasjon.
 Personbiltrafikk vil få bedret sikkerhet i ny situasjon.
Ut fra dette vurderes det at hovedmålene med Transportkorridor vest, og uttrykte prioriteringer av ulike
trafikantgrupper langs strekningen, oppfylles. Prosjektet skaper forutsetning for økt andel kollektivreiser og
transportsyklister.
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Andre konsekvenser
Det er vurdert øvrige konsekvenser i tråd med vedtatt planprogram og med mal for saksbeskrivelse i Sola og
Stavanger kommune. Det er også utarbeidet egne rapporter for støy (retningslinje T-1442/2012),
luftforurensning (jfr. retningslinje T-1520) og ROS-analyse.
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Innledning
AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET

Transportkorridor vest (TKV) 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 starter i Sømmevågen og går til E39 ved Finnestad, via Sunde og fv. 409
Kvernevikvegen, inkludert ny «diagonal» fra fv. 476 Kyrkjevegen til fv. 480 Randabergvegen.
TKV i dette forslaget til detaljregulering omfatter ny avkjørselsfri firefeltsveg mellom Sør-Tjora (Sola
kommune) og Sundekrossen (Stavanger kommune) over en strekning på ca 7450 meter, fra ny rundkjøring
ved Sola Prestegårdsveg/Kolnesvegen til rundkjøringen i Sundekrossen. I tillegg omfatter planen ca 130
meter av rv. 509 Revheimsvegen øst for Sundekrossen, og ca 150 meter av fv. 409 Kvernevikvegen.
Reguleringsplanen omfatter også løsning for Hafrsfjord bru. Ca ett år fram i tid vil det bli lagt fram forslag til
reguleringsplan (detaljregulering) for den resterende strekningen av TKV, fra Sundekrossen (Stavanger
kommune) til E39 ved Finnestad (Randaberg kommune). Med disse anleggene på plass blir det
sammenhengende veg av høy standard fra E39 i øst via Forus, flyplassen, Risavika og videre til Dusavika.

1.2

MÅL

Hovedmålet for Transportkorridor vest er å gi bedre kapasitet og framkommelighet for næringstrafikken og
kollektivtrafikken på rv. 509 Tanangervegen/Revheimsvegen, bedre trafikksikkerheten i området, og å legge
til rette for bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende i området og langs rv. 509
Tanangervegen/Revheimsvegen. Iht. målsettinger i NTP skal det også legges til rette for økt sjøverts
godstrafikk. Underveis i prosjektet har det blitt tatt hensyn til nye føringer fra Bussveien, som bygger opp
under satsingen på kollektivframkommelighet som del av reguleringsplanene.
Det er et mål at reguleringsplan for Transportkorridor vest skal være et pilotprosjekt for rask planlegging.
Gjennom brev fra Samferdselsdepartementet til Vegdirektoratet, datert 02.09.13, bes Statens vegvesen og
lokale myndigheter å avklare framdrift som oppfyller målet om rask planlegging. Framdriften er derfor
knappet ned med ca ett år sammenliknet med opprinnelig framdriftsplan i planprogrammet, og det tas sikte
på vedtak av reguleringsplanen ved årsskiftet 2015/2016. Utarbeidelse og behandling av et forprosjekt ble
ansett å være et viktig grep for å skape forutsigbarhet og raskere planprosess. Dette ble behandlet ultimo
november i de to kommunene, og omtales senere. I tillegg har det vært gjennomført flere ad-hoc møter med
flere høringsorganer, kommuner og Bussveien-prosjektet for å få avklart ulike problemstillinger i tidlig fase.
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Oversiktstegning av Transportkorridor vest, riksvegdel.
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Bakgrunn
VARSEL OM PLANOPPSTART

Reguleringsarbeidet ble varslet igangsatt 22.03.13, med felles oppstartsvarsel i Sola og Stavanger
kommune. Merknadsfristen var 13.05.13. Planvarselet inneholdt også forslag til planprogram. Innkomne
merknader til planoppstart ble behandlet som del av fastsettingen av planprogrammet. Disse merknadene
anses derfor tilstrekkelig behandlet, også for reguleringsfasen, og gjentas ikke her.
Det er også foretatt mindre justeringer og tilleggsvarsel underveis i planprosessen, bl.a. for å kunne vurdere
utvidelser og tiltak på sidevegnettet. Det ble sendt varsel med revidert/utvidet plangrense gjennom brev
datert Statens vegvesen 22.09.14. Dette omfatter utvidelser ved Nordre Hogstadveg og Tjoravegen (pga. ny
kulvert på tvers av TKV), ved Kontinentalvegen (endeholdeplass Bussveien og omkjøringsrute for
spesialtransport), ved Hammaren/Hamrasletta (omkjøringsrute for spesialtransport) og ved Hagavegen og
Bergjevegen (ny tilknytning til hovedvegnettet). Merknadene er oppsummert i eget vedlegg ved
førstegangsbehandlingen.
Det er også sendt varsel om utvidet planområde sørover til og med planlagt rundkjøring ved Sola
Prestegårdsveg og Kolnesvegen gjennom brev datert Statens vegvesen 22.04.15. Dette innebærer at
reguleringsplanen for Transportkorridor vest omregulerer deler av reguleringsplan 0424 i Sola kommune.
Dette innebærer oppfyllelse av rekkefølgekrav satt i nevnte reguleringsplan, etter dialog med Fylkesmannen
i Rogaland, til at regulert gang-/sykkelvegløsning i plan 0424 skal avklares endelig i reguleringsplan for TKV
(plan 0527). Merknadsfristen var 29.05.15, og merknadene er oppsummert i eget vedlegg ved
førstegangsbehandlingen.

2.2

PLANPROGRAM

Planprogram i saken ble fastsatt i Sola kommune (Utvalg for arealsaker, UFA) 18.09.13, sak 112/13 og i
Stavanger kommune (Kommunalstyret for byutvikling, KBU) 29.08.13, sak 177/13.

2.3

FORPROSJEKT

Siden reguleringsplanen her skal være en pilot for rask planlegging ble det, som del av det fastsatte
planprogrammet, besluttet å utarbeide et forprosjekt som skulle anbefale endelig geometriløsning for veg- og
transportsystemet. Parallelt ble det utarbeidet skisseprosjekt for Hafrsfjord bru.
Arbeidet med forprosjektet har pågått siden høsten 2013. I forprosjektfasen ble det avholdt to åpne
kontordager ved Statens vegvesen sin brakkerigg ved Sola sjø, hhv. 11. og 12.09.14. Kontordagene var
annonsert i dagsavis og på internett. I tillegg var beboere hvis boliger man antar må innløses tilskrevet
direkte. Anslagsvis 65-80 personer var innom brakkeriggen disse to dagene. Skisseprosjektet for Hafrsfjord
bru var også en del av materialet som var tilgjengelig.
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Parallelt med dette var både forprosjektet for veg- og transportsystemet og skisseprosjektet for Hafrsfjord bru
på en begrenset høring hos aktuelle myndigheter. Totalt er det mottatt ni merknader fra offentlige instanser
og kommunene, og 28 innspill i form av brev eller oppmøte på åpne kontordager fra privatpersoner, til
forprosjektet veg- og transportsystemet. Tilsvarende er det mottatt ni merknader fra offentlige instanser og
privatpersoner til skisseprosjektet for Hafrsfjord bru. Alle merknadene ble behandlet som del av forprosjektet
og skisseprosjektet, og finnes oppsummert i eget hefte, som var del av førstegangsbehandlingen.
Gjennom videre bearbeiding av geometrien i prosjektet, etter innspill og politisk behandling forprosjektet, er
det Statens vegvesen sin oppfatning at alle merknader og forhold som er spilt inn til prosjektet har blitt
vurdert og hensyntatt i tilbørlig grad.
Forprosjektet for veg- og transportsystemet og skisseprosjektet for Hafrsfjord bru ble behandlet i Sola
kommune 26.11.14 (Utvalg for arealsaker, UFA) 26.11.14, sak 149/14 og i Stavanger kommune 20.11.14
(Kommunalstyret for byutvikling, KBU) 20.11.14, sak 308/14. Vedtakene gjengis ikke her.

2.4

FØRSTEGANGSBEHANDLING OG OFFENTLIG ETTERSYN

Reguleringsplan 2479 Transportkorridor vest, Madla bydel, ble førstegangsbehandlet i Kommunalstyret for
byutvikling (KBU) den 17.09.15, og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Det ble avholdt folkemøte den 13.10.15
på menighetshuset ved Revheim kirke.
Reguleringsplan 0527 Transportkorridor vest ble førstegangsbehandlet i Utvalg for arealsaker den 23.09.15,
og vedtatt utlagt til offentlig ettersyn. Det ble avholdt folkemøte den 19.10.15 på Haga skole og åpen
kontordag i rådhuset i Sola den 20.10.15.
Videre oppfølging fra førstegangsbehandlingen er omtalt i kapittel 4.
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Planstatus og rammebetingelser
NASJONALE OG REGIONALE FØRINGER OG PLANER

Nasjonal transportplan 2014-2023 (NTP)
Transportkorridor vest er nevnt i NTP under riksveginvesteringer. Det kan bli aktuelt med statlige midler
innenfor foreslåtte rammer til helhetlige bymiljøavtaler, forutsatt at lokale og statlige myndigheter blir enige
om avtale. NTP inneholder også målsetting om at det skal legges til rette for økt sjøverts godstrafikk.
Regionalplan for Jæren 2013-2040
Regionalplanen framhever at god framkommelighet kan oppnås ved at flere kan bruke kollektive
transportmidler. E39 med tilknytning til viktige terminaler (havner, godsterminal og flyplass) skal utvikles med
god framkommelighet for næringstrafikk. Risavika er angitt som et regionalt logistikknutepunkt og et regionalt
næringsområde med allsidig virksomhet. Regionalplanen fastsetter arealer for kjerneområde landbruk og
grønnstruktur. Det framkommer også at kommunene skal fastsette grense for langsiktig landbruk i sine
arealplaner.
Transportplan for Jæren (2005-2015)
Planen setter som mål bl.a. å utvikle et miljømessig og samfunnsmessig godt transportsystem, å redusere
vekst i biltrafikk og å redusere antall trafikkulykker og støyplager som følge av transport. Det er vedtatt
handlingsprogram for perioden 2014-2017.
Fylkesdelplan for samferdsel 2008-2019
Planen har en rekke mål og strategier for transport i fylket, bl.a. å legge til rette for at person- og
godstransport kan skje på en effektiv måte, sikre tilknytning mellom stamvegnettet og de nasjonale og
regionale havneområdene Karmsund, Stavanger (Tananger), Egersund og andre viktige terminaler, og å
utvikle havnestrukturen i fylket med særlig vekt på etablering av en moderne containerhavn i Risavika og
videreutvikle denne til en internasjonal intermodal knutepunktshavn med regulære anløp av godsruter.
Konseptvalgutredning for transportsystemet på Jæren (KVU)
Konseptvalgutredningen anbefaler arealutvikling i retning av scenario «konsentrert vekst». Regjeringen har
besluttet at utviklingen av transportsystemet på Jæren skal baseres på bussvei-konseptet.
Bussveien
Bussprosjektet skal etablere et høykvalitets busstilbud, og systemet vil bestå av to linjer. Det vil bli bygget
egne felt for bussene, og med prioritering av bussene i kryss. Bussveien skal åpne sommeren 2021. Det
pågår fysisk etablering og planarbeid av ulik karakter på mange delstrekninger av Bussveien for tiden (våren
2015). Reguleringsplanen for TKV har hensyntatt føringer fra Bussveien langs korridoren, og det har vært
dialog med prosjektledelsen for Bussveien underveis i planprosessen for TKV.
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Forslag til Bypakke Nord-Jæren
Bypakke Nord-Jæren skal gjelde i 15 år, fra 1. januar 2017 til og med 2032. Totalt er det planlagt å bruke
18,5 milliarder kroner i bompenger på ulike prosjekt. Bypakken har som hovedmål å gi nullvekst i
personbiltrafikken i byområdet på Nord-Jæren og god framkommelighet for alle trafikantgrupper, der
hovedvekten vil være på kollektiv, sykkel, gange og næringstransport.
Regionalplan for Transportkorridor vest
Regionalplan for Transportkorridor vest ble vedtatt av Rogaland fylkesting 07.06.11. Den omfatter
strekningen fra rv. 509 Flyplassvegen (Sømmevågen) til krysset mellom E39 Gjerdevegen/Mekjarvikvegen
og fv. 413 Finnestadgeilen. Opprinnelig ble traseen omtalt som «Terminaltangenten», første gang i
Fylkesdelplan for havner i Rogaland i 1997. Den inngår som en viktig forbindelse mellom terminalene
Ganddal – Forus – Solakrossen – flyplassen – Risavika – Dusavik – Mekjarvik og videre nordover.
Regionalplanen fastsetter dimensjoneringsforutsetninger og retningslinjer for videre planarbeid for rv. 509
Tanangervegen og fv. 409 Kvernevikvegen. Formålet med planen er å trekke opp hovedretningslinjer for et
miljøvennlig og helhetlig transportkonsept i et langsiktig perspektiv, som muliggjør trinnvis og fleksibel
utvikling og tilrettelegging av transportkorridoren. Planen anbefaler at det legges til rette for en tilpasset
framkommelighet for personbiltrafikken ved å heve vegstandarden og å utbedre kryss. Kollektivtrafikken
prioriteres ved etablering av eget felt for tungbil som forbeholdes kollektiv- og godstrafikk i begge retninger
mellom Sømmevågen og Kverntorget.

3.2

KOMMUNEPLAN OG RELEVANTE KOMMUNEDELPLANER

Kommuneplan for Sola kommune 2015-2026
Ny kommuneplan 2015-2026 var utlagt til offentlig ettersyn fram til 08.01.15, og ble sluttbehandlet i
kommuneplanutvalget 16.06.15 og i kommunestyret 03.09.15. Om Transportkorridor vest heter det bl.a. at
«Hovedmål … er å trekke opp hovedretningslinjer for et miljøvennlig og helhetlig transportkonsept i et
langsiktig perspektiv, som muliggjør trinnvis og fleksibel utvikling og til rettelegging av transportkorridoren.
Planen vil vektlegge fremkommelighet for kollektivtrafikk, og bidra til en dreining i reisemiddelfordelingen i
henhold til overordnede planer, mot kollektivtrafikk, gange og sykkeltrafikk. Planen skal også understøtte
regionens satsing på etablering av nasjonalt logistikk knutepunkt…»
Kommunedelplan for Risavika
Kommunedelplan for Risavika sikrer areal til ervervsområde som skal brukes til havne- og energirelatert
virksomhet, og til utvidelse av rv. 509 Tanangervegen med fire felt. Fylkesmannen i Rogaland fremmet
innsigelse til kommunedelplanen 27.04.11, og saken ble derfor avgjort i Miljøverndepartementet. Gjennom
dette vedtaket framkommer det blant annet at areal som opprinnelig var avsatt til bybane langs rv. 509
Tanangervegen erstattes med mer uspesifisert «trafikkformål».
Kommuneplan Stavanger kommune 2014-2029
Kommuneplanen ble vedtatt 15.06.15. Hovedtyngden av det som skal bygges av vegtiltak i årene framover
er framkommelighetstiltak for kollektivtransport med tilhørende tilrettelegging for sykkel og gange. Det vil bli
noe ny vegkapasitet, blant annet på Transportkorridor vest. Kollektivsystemet vil i stadig større grad være
ryggraden i byens transportsystem. Realisering av Bussveien innebærer bussveitraser i bybåndet mellom
Stavanger sentrum – Sandnes sentrum, og Stavanger sentrum – Hafrsfjord bru (akse sør og vest). Dette vil
gi full framkommelighet for kollektivtransporten og en betydelig forbedring på kvalitet og pålitelighet i
kollektivsystemet og redusere regionens bilavhengighet.

2016-02-05 | Side 20 av 133

Rv. 509 Transportkorridor vest | Planbeskrivelse og konsekvensutredning

3.3

Oppdragsnr.: 5134494
Dokument nr.: B0001
Revisjon: 5

GJELDENDE OG PÅGÅENDE REGULERINGSPLANER

Det foreligger flere vedtatte og pågående reguleringsplaner på strekningen. Følgende reguleringsplaner
anses relevante for Transportkorridor vest:
 Plan 0431 rv. 509 Sømmevågen vest og Flyplassvegen
o Planen omfatter ca 1,1 km av rv. 509 Tanangervegen fra Sømmevågen og nordover, og
strekningen utgjør første del av TKV. Bygging startet høsten 2014.
 Plan 0424 rv. 509 Tanangervegen-kryss Kolnesvegen/Sola Prestegårdsveg
o Planen omfatter ca 1,1 km firefeltsveg på rv. 509 Tanangervegen, og ble vedtatt av Sola
kommunestyre 12.06.14. Byggeplanlegging pågår våren 2015.
 Plan 0393 Jåsund
o Reguleringsplanen for Jåsund tilrettelegger for rundt 800 boliger. Det er knyttet
rekkefølgebestemmelse om at «Det kan ikke bygges mer enn totalt 500 boliger innenfor
planområdet før det er dokumentert ønsket kapasitet for alle trafikantgrupper og akseptabel
trafikksikkerhet på og ved rv. 509 Tanangervegen». Rv. 509 Tanangervegen er regulert med
fire felt i reguleringsplanen for Jåsund. Eksisterende rundkjøring, støyskjermingstiltak og til
dels bussløsning er tilpasset framtidig firefeltsløsning.
 Plan 0454 Kollektivtrase Jåsund
o Kollektivtraseen er bygget fra rv. 509 Tanangervegen ved Jåsund-feltet og fram til fv. 375
Tananger Ring ved Myklebust-feltet. Offisiell åpning av traseen var 06.09.13.
Kollektivtraseen inngår i Bussveien, og kobles sammen med reguleringsplan for
Transportkorridor vest ved Jåsund.
 Plan 2350 Kollektivfelt rv. 509, Bråde – Hafrsfjord bru
o Reguleringsplanen legger til rette for utvidelse av rv. 509 Revheimsvegen til fire kjørefelt,
hvorav to blir kollektivfelt, og bedrede forhold for syklister og gående. Reguleringsplanen er
ikke vedtatt, og vestre del av planen vil bli erstattet av reguleringsplan for Transportkorridor
vest fra Hafrsfjord bru fram til Sundekrossen.
 Plan 2535 Transportkorridor vest, fylkesveg 409. Kvernevikvegen
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Førstegangsbehandling av reguleringsplan,
offentlig ettersyn og sluttbehandling
PLAN 2479 RV. 509 – REGULERINGSPLAN FOR TRANSPORTKORRIDOR
VEST, MADLA BYDEL

Reguleringsplanen ble førstegangsbehandlet i Kommunalstyret for byutvikling (KBU) den 17.09.15, med
følgende vedtak:
1. Forslag til reguleringsplan for plan 2479 rv. 509 Transportkorridor vest med plankart datert
27.08.2015,
og
reguleringsbestemmelser
datert
28.08.2015,
og
med
tilhørende
konsekvensutredning, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Vedtaket fattes med
hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10.
2. Senest før 2. gangs behandling skal parkeringsløsning for Sundekrossen borettslag vurderes på ny
med sikte på tilpasning til gjeldende planer.
3. Byggegrense til felt BKB fjernes og §5.4 i bestemmelsene endres til: BKB er fullt utbygd. Alle tiltak
nærmere rv. 509 enn 20 meter krever tillatelse fra Statens vegvesen.

4.1.1

Forholdet til ny plan 2535 fv. 409 Transportkorridor vest og endringer i
plankart

I forbindelse med pågående arbeid med plan 2535 reguleringsplan for fv. 409 Kvernevikveien,
Transportkorridor vest, er det enighet om at mesteparten av reguleringsplan 2479 flyttes over til ny
reguleringsplan. Dette forholdet henger i stor grad sammen med geometriske og trafikale løsninger som
diskuteres i Sundekrossen og i forbindelse med Bussveien, både i langs rv. 509 Revheimsvegen og langs fv.
409 Kvernevikvegen. Reguleringsplan 2479 inneholder derfor i stor grad kun Hafrsfjord bru ved
sluttbehandlingen. Dette forholdet er avklart med administrasjonen i Stavanger kommune.
Det er svært viktig å få avklart reguleringsmessig status for Hafrsfjord bru, da tiltaket krever omfattende
behandling i Vegdirektoratet. For å rekke å få brua på plass til Bussveien skal være i drift er det derfor viktig
å fullføre reguleringsplanen i løpet av våren 2016, selv om øvrige deler rundt Sundekrossen utsettes til neste
reguleringsfase for Transportkorridor vest. Reguleringsplan 2479 har derfor gjennomgått en betydelig
forenkling.
Ut fra dette vurderes det at KBU sitt vedtak ved førstegangsbehandlingen, punkt 2 og 3, ikke er aktuelt ved
sluttbehandlingen av reguleringsplanen, og vil bli tatt opp igjen i reguleringsplan 2535 for Transportkorridor
vest langs fv. 409 Kvernevikvegen.
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Høringsprosess og innkomne merknader

I løpet av høringsperioden ble det avholdt folkemøte den 13.10.15 på menighetshuset ved Revheim kirke.
Allerede ved dette folkemøtet var det klarlagt at en vesentlig del av planen ville bli flyttet over til neste
reguleringsplan for Transportkorridor vest, plan 2535. Dette ble det informert om til de frammøtte.
Innkomne merknader til reguleringsplanen er oppsummert i egne notater for hhv. offentlige og private
merknader. Det vurderes at samtlige innkomne innspill enten er ivaretatt gjennom planen i seg selv, eller blir
ivaretatt i neste reguleringsplan.

4.1.3

Endringer i planmateriell

I Stavanger kommune er plan 2479 Transportkorridor vest endret på følgende punkt:
 Planområdet er innskrenket ved at reguleringsplanen er kuttet ved landkar for ny Hafrsfjord bru.
 Det er gjort mindre endringer i Buseneset ved at det er tatt bort fortau sør for Buseneset. Fortau
nord for Buseneset stopper ved første innkjørsel.
 Det er innført bestemmelse om utarbeidelsen av massedisponeringsplan, med tilhørende krav til
oppfølging av forholdet i Ytre Miljø-plan, jfr. kapittel 8 i planbeskrivelsen. Dette forholdet er
nødvendig pga. varslet innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland.
 Bestemmelse om utgraving av automatisk freda kulturminner tatt ut av planen. Dette forholdet er
ivaretatt gjennom områderegulering for Nore Sunde, og er utført sommeren 2015.
 Det er innført bestemmelse om hensyn til naturmiljø (hekking) ved anleggsarbeid på Hafrsfjord
bru.
 Det er innført bestemmelse knyttet til infrastruktursone ved fv. 445 Kvernevik Ring
(overvannsledning fra Nore Sunde utbyggingsområde).
 Bestemmelsene er bearbeidet slik at kun forhold som fortsatt er del av den justerte
reguleringsplanen omtales.
Det er besluttet at det ikke foretas justering av planbeskrivelsen og konsekvensutredningen mellom
førstegangsbehandling og sluttbehandling. Planbeskrivelsen og konsekvensbeskrivelsen som omfatter
Sundekrossen vurderes derfor ikke lenger å høre til justert planutforming. Disse forholdene vil bli overført til
neste reguleringsplan 2535 Transportkorridor vest, og vil inngå i planbeskrivelse og konsekvensutredning for
denne reguleringsplanen.
Det foreligger eget notat om vind- og støyskjerming over Hafrsfjord bru, massedisponeringsnotat og
oppdatert støynotat for hele traseen. Innkomne merknader til reguleringsplanen er oppsummert i egne
notater for hhv. offentlige og private merknader.

4.2

DETALJPLAN 0527 TRANSPORTKORRIDOR VEST

Reguleringsplanen ble førstegangsbehandlet i Utvalg for arealsaker den 23.09.15, med følgende vedtak:
 I medhold av plan- og bygningslovens § 12-10 utlegges forslag til reguleringsplan
REGULERINGSPLAN 0527 - TRANSPORTKORRIDOR VEST, datert 14.09.2015 med tilhørende
bestemmelser, datert 14.09.2015 til offentlig ettersyn og sendes berørte parter og høringsinstanser
for uttale.
Tilleggspunkter:
Før 2. gangsbehandling skal følgende være innarbeidet i plan og støyrapport:
1. Uteområder til SFO ved Haga skole og SFO ved Tananger kirke, samt kirkegården, skal
støyskjermes til 55 dB Lden. Støyskjermer skal også skjerme Tananger kirke og kulturskole, slik at
innendørs støynivå i disse publikumsretta bygningene ikke økes som følge av reguleringsplanen.
Dagens situasjon og trafikktall skal legges til grunn ved beregning av dagens støynivå.
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2. Støyskjerming og gjennomsiktig vindskjerming for syklister av Hafrsfjord bru skal vurderes før 2.
gangs behandling.
3. Kommunale samleveger som får økt trafikk som følge av planforslaget, skal utredes for støy.

4.2.1

Høringsprosess og innkomne merknader

Det ble avholdt folkemøte den 19.10.15 på Haga skole og åpen kontordag i rådhuset i Sola den 20.10.15.
Innkomne merknader til reguleringsplanen er oppsummert i egne notater for hhv. offentlige og private
merknader. Det har kommet inn 11 merknader fra offentlige etater og i underkant av 50 merknader fra
privatpersoner. For de private merknadene vises det til eget notat om Hagakrossen svar på innspill fra
Mæland m.fl.), og endringsforslagene som har vært utlagt til begrenset offentlig ettersyn. Utover dette
vurderes det at innspillene er ivaretatt gjennom justeringene som er foretatt i plankartet og bestemmelsene.
Av de offentlige merknadene er det varslet innsigelse til manglende strategi for massedisponering
(Fylkesmannen i Rogaland), og til forhold rundt arkeologi (Rogaland fylkeskommune, kulturseksjonen).
Forholdet til Fylkesmannen i Rogaland anses ivaretatt ved at det er utarbeidet eget notat for
massedisponering, med krav til oppfølging av dette i byggeplanfasen gjennom reguleringsbestemmelser og
krav til Ytre Miljø-plan. Forholdet er diskutert i møte med Fylkesmannen i Rogaland den 10.12.15, og ved
senere dialog og høring av notat om massedisponering.
Forholdet til arkeologi er ivaretatt gjennom dialog med Rogaland fylkeskommune. Det har blitt utført
endringer i plankart og bestemmelser, og saken er sendt til Riksantikvaren for endelig behandling, gjennom
brev fra Sola kommune via Rogaland fylkeskommune. Forholdet er diskutert i møte med Rogaland
fylkeskommune den 11.12.15 og ved senere oppfølging, e-post-utvekslinger og brev.

4.2.2

Endringer i planmateriell

I Sola kommune er plan 0527 Transportkorridor vest endret på følgende punkt:
 Avgrensingen av kulturminner er justert iht. siste versjon fra Askeladden (30.11.15) og
sikringssone er inkludert i bestemmelseområder, jfr. dialog med Rogaland fylkeskommune og
videre oversendelse til Riksantikvaren.
 Det er foretatt en rekke mindre og tekniske justeringer i plankartet, jfr. liste med krav fra Sola
kommune, avdeling kommunalteknikk. Dette omfatter bl.a.:
o Justert støyskjermer og murer slik at de ligger minst 0,5 meter fra veg
o Bredde på trapper er økt fra 1,5 til 2,0 meter
o Lagt inn snuhammer i enden av samtlige offentlige (kommunale) veger
o Det er lagt inn justerte/økte siktlinjer inn mot kulverter/underganger
o Generell oppdatering av siktlinjer, hovedsakelig langs gang- og sykkelveger
o Diverse mindre vegtekniske justeringer, bl.a. i kryssområdet mellom ny samleveg og
Nordre Hogstadveg, og økt skulderbredde på denne samlevegen
o Risabergvegens forlengelse (fra kontrollplass ved Kontinentalvegen og nordover) er
utvidet noe
o Det er regulert areal for relokalisering av flere eksisterende VA-anlegg
o Det er regulert tre anlegg for likeretterstasjon knyttet til strømforsyning av trolleybuss
o Planavgrensning er justert slik at bygg i sin helhet ligger enten innenfor eller utenfor
planområdet
o Diverse mindre justeringer for å sikre kobling mellom eksisterende og nye gang- og
sykkelveger
o Diverse justeringer av eierform i noen av lokalvegene
o Det er lagt inn flere avkjørselspiler
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Det er foreslått rekkefølgebestemmelse til oppfølging i byggeplan med å vurdere
punktbelysning i overgang mellom gjennomgående sykkelveg og Snødevegen
o Vegen som leder til Sola hundesenter (forlengelse av Melingsvegen) er utvidet til 5,0
meter bredde
o Transportkorridor vest er hevet noe ved Kvitemyr. Høydene i plankartet er endret som
følge av dette, men plangrense er beholdt som før
o Endret formål på turveg under Prestaskjæret bru fra gang-/sykkelveg til turveg
o Samleveg øst for rv. 509 på Jåsund er flyttet nærmere Transportkorridor vest
o Som følge av en rekke nye formålsflater og andre flateavgrensninger i plankartet har
nummerering i plankart og tilhørende bestemmelser blitt justert
Det er laget seks forslag til mindre endringer, som er lagt ut til begrenset offentlig ettersyn
o Ny adkomstløsning for noen få boliger på Snøde, som vil få utkjøring mot sør til
Risabergvegen framfor via Tornefjellveien. Det er tilhørende rekkefølgebestemmelse til
dette forholdet. Som del av denne endringen er det lagt til noe mer areal til annen
veggrunn forbi Litle Risa for å sikre nok areal til skråningsutslag
o Ny adkomstløsning til gnr/bnr 10/127, Risavika Havnering 224 AS, med tilhørende
rekkefølgebestemmelse
o Endring i parkeringsløsning og adkomst til Einervegen og Bregnevegen
o Endret kryssløsning ved Myklebustvegen, jfr. innspill fra grunneier
o Endring av adkomstløsning for Bergjevegen 58 – 66
o Regulering av dråpeøy i krysset Bergjevegen/nye Snødevegen
Det er regulert inn støyskjerming av utearealer for SFO ved Haga skole og Tananger kirke. For
sistnevnte er det også foreslått rekkefølgebestemmelse.
Det er innført bestemmelse om utarbeidelsen av massedisponeringsplan, med tilhørende krav til
oppfølging av forholdet i Ytre Miljø-plan, jfr. kapittel 8 i planbeskrivelsen. Dette forholdet er
nødvendig pga. varslet innsigelse fra Fylkesmannen i Rogaland.
Det er innført bestemmelse om inngjerding av automatisk freda kulturminner i anleggsperioden
og avslutning av veganlegg mot automatisk freda kulturminner
o Det er også innført bestemmelse til hensynssone 570 og båndleggingssone 730
Det er innført bestemmelse til anlegg- og riggområde ang. skråningsutslag, lysmaster og kabler
langs samle- og adkomstveger.
Det er innført bestemmelse om hensyn til naturmiljø (hekking) ved anleggsarbeid på Hafrsfjord
bru.

Det foreligger egne notater om alternativ utforming av Hagakrossen, vind- og støyskjerming over Hafrsfjord
bru, og for støyskjerming av samle- og lokalveger og for SFO ved Haga skole og i Tananger kirke. Disse
svarer ut vedtak fra førstegangsbehandling av reguleringsplanen. I tillegg foreligger det
massedisponeringsnotat og oppdatert støynotat for hele traseen. Innkomne merknader til reguleringsplanen
er oppsummert i egne notater for hhv. offentlige og private merknader.
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Beskrivelse av planområdet, eksisterende
forhold
STØRRELSE, BELIGGENHET OG AVGRENSNING AV PLANFORSLAGET

Planområdet strekker seg fra ny rundkjøring med Sola Prestegårdsveg og Kolnesvegen i Sola kommune og
til og med rundkjøringen i Sundekrossen i Stavanger kommune, der rv. 509 Revheimsvegen og fv. 409
Kvernevikvegen møtes. Pga. geometri og nødvendig «avslutning» av veganlegget er også noe av de to
sistnevnte vegene tatt med i planforslaget. Planområdet omfatter til sammen et areal på ca 735 dekar,
hvorav 667 dekar i Sola kommune og 68 dekar i Stavanger kommune.
Planområdet utgjør en lengde på omtrent 6.900 meter i Sola kommune (inkludert omregulering av 200 meter
av gjeldende reguleringsplan 0424), og et kort strekk i Stavanger kommune til «landingen» av Hafrsfjord bru
ved Buseneset. Tidligere inkludert område i Sundekrossen utsettes til ny reguleringsplan 2535
Transportkorridor vest.
I tråd med vedtatt regionalplan for TKV følger planområdet i stor grad eksisterende rv. 509 Tanangervegen,
og legger opp til utvidelse til fire felt. I tillegg kommer noe sidevegareal, som er nødvendig for å løse nye
adkomstforhold langs korridoren. Hovedsakelig reguleres det vegformål og lite byggeområder.
Byggeområder reguleres kun der dette er nødvendig for å gjennomføre anleggs- og riggområder. For
avgrensning av planområdet vises det til figur 1, og til reguleringsplanen.

5.2

EKSISTERENDE BEBYGGELSE, DAGENS AREALBRUK OG TILSTØTENDE
AREALBRUK

Planområdet går igjennom områder med ulik bebyggelse og karakter. På Sør-Tjora i Sola kommune er det
spredt bolig- og landbruksbebyggelse som er framtredende. Her er arealene langs rv. 509 Tanangervegen
utelukkende disponert til landbruksområder.
Fra Kongshaug og videre nordover får man utsyn over Risavika mot vest, der kontor-, industri- og
lagerbebyggelse er dominerende, selv om det er få «typiske» bygg i området. Det er etablert
sammenhengende næringsbebyggelse på vestsiden av rv. 509 Tanangervegen fra Raffinerivegen og
nordover til Hagakrossen, som utgjør en strekning på i overkant av to kilometer.
Mellom Risavika sør og Hagakrossen ligger boligområdet Snøde på østsiden av rv. 509 Tanangervegen. Her
finnes både eksisterende områder for boligbebyggelse, og flere områder er under planlegging og utbygging,
bl.a. på Ørnaberget. På østsiden av rv. 509 Tanangervegen ligger også et større kontorbygg, og på Litle
Risa (innenfor Risabergvegen) er det under planlegging et større næringsområde i tråd med
kommunedelplan for Risavika. Området på Snøde og Risa inneholder per i dag ca 300 boliger og ca 25
fritidsboliger, og det er under bygging ytterligere ca 150 boliger på Risaberget/Ørnaberget.
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Hovedprinsipper for arealbruk langs TKV.
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Ved Hagakrossen er bebyggelsen variert med både boliger, industri, skoler, offentlige bygg, idrettsanlegg og
noe næringsvirksomhet. Her er det også under planlegging et større boligfelt på østsiden av riksvegen, med
ca 250-300 boliger. Tananger kirke framstår som et signalbygg i dette området. Videre mot vest ligger
boligområdene på Tananger, som inneholder et stort antall boliger, skole, barnehager, sentrumsområde mv.
Videre nordover fra Hagakrossen til Jåsund er det lite bebyggelse på hver side av riksvegen. Også her er
områdene stort sett disponert til landbruksformål, og spredt landbruksbebyggelse dominerer. I nordre del av
Sola kommune går rv. 509 Tanangervegen forbi boligområdet Jåsund, som ligger på vestsiden av riksvegen.
Her er det til nå etablert et par hundre boliger, og flere er under planlegging. Totalt vil området inneholde ca
800 boliger.
Aller lengst nord i planområdet ligger Sundekrossen, som utgjør forstadsbebyggelsen til Stavanger. På
vestsiden av riksvegen ligger noe næringsvirksomhet i form av en nærbutikk og en bensinstasjon, mens
området for øvrig utgjøres av enebolig-, rekkehus- og blokkbebyggelse. I Sunde-området er det også
etablert flere skoler og barnehager, sykehjem, og det er under planlegging et større boligområde med 600800 boliger (Nore Sunde), og en større utbygging av nytt lokalsenter ved det tidligere Kverntorget. Her ligger
det også kirke, og ny svømmehall er under etablering.

5.3

EIERFORHOLD

Planområdet strekker seg over en lang strekning, og går over ca 7800 meter. Dermed blir mange
eiendommer langs rv. 509 Tanangervegen og rv. 509 Revheimsvegen berørt av planforslaget. Opprinnelig
ble det varslet et planområde omtrent 150 meter til hver side av riksvegen, noen steder enda mer.
Planområdet har blitt endret gjennom arbeidet med forprosjektet og generelt sett blitt smalere langs
korridoren. Reguleringsplanen omfatter nå kun de arealene som anses som nødvendige for å kunne
gjennomføre planen. Noen steder er planområdet utvidet, bl.a. i forbindelse med regulering av
endeholdeplass for Bussveien i Kontinentalvegen/Tankvegen. Det er flere store landbrukseiendommer med
flere eiendomsparseller som blir berørt, der noen eiendommer også har arealer på begge sidene av
riksvegen. Eiendommene listes ikke her, da opplysninger om hjemmelshaver og eiendomstilknytning ikke er
offentlig tilgjengelig. Ca 50 bygg, hvorav 20 boliger, ligger direkte innenfor arealer som planlegges til
vegformål.

5.4

LANDSKAP OG TOPOGRAFI

Planområdet ligger i landskapsregionen "Jæren og Lista", og i nordre del av underregionen "Låg-Jæren"
(NIJOS/Puschmann, 2005). Landskapet som Transportkorridor vest beveger seg gjennom er åpent og svakt
bølgende morenebakketerreng, med enkelte markerte koller. Området karakteriseres som et
storskalalandskap, og er typisk for Nord–Jæren, der en rekke koller og bergdrag deler opp det ellers flate
slettelandskapet er som er typisk for områdene lenger sør.
Nordre og søndre del av strekningen består av sammenhengende kulturlandskap med dyrket jord og
randvegetasjon, steingjerder og spredt gårdsbebyggelse. Disse elementene er romdannende og skaper
variasjon i det ellers åpne kulturlandskapet. Midtre del av strekningen preges av ekspanderende bebyggelse,
med havne- og næringsindustrien i Risavika, og tettstedet Tananger som vekstsenter. Teigskillene, spesielt i
sør, er markert med steingjerder eller spredte trerekker, og knauser med fast fjell og vegetasjon deler opp
landbruksarealene. De høyeste og mest framtredende knausene i området er Ørnaberget og Store Snøde.
Disse er mellom 70 og 80 meter over havet.
Planområdet grenser mot både Hafrsfjord og Nordsjøen, men visuell kontakt med vannet har man kun i korte
glimt; ved Strandnesvågen helt i sør og ved Hafrsfjord bru har man utsikt over Hafrsfjord. I søndre del av
Risavika, fra Kongshaug/Raffinerivegen, har man utsikt vestover mot havet et kort strekk. Videre nordover
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langs Risavika ligger riksvegen bak en vegetasjonsskjerm som hindrer sikt mot havneområdet det meste av
strekningen, men terrengmessig ligger det her godt til rette for sikt vestover, ut vika.
Hafrsfjord er registrert som vakkert landskap med stor opplevelsesverdi i "Vakre landskap i Rogaland" (STF
og Fylkesmannen i Rogaland, 1995). Ut over dette er det ingen særskilte registrerte landskapsverdier i
planområdet, men landskapet er rikt på kulturminner fra mange epoker som kan leses i deler av
kulturlandskapet.

Figur 3

5.5

Høydelagskart og ortofoto over planområdet.

VIND, LOKALKLIMA OG SOLFORHOLD

Lokaliseringen nær kysten nord på Jæren gjør generelt at området er utsatt for mye regn, og vinden kan til
tider være kraftig. Det er ingen særlige terrengformasjoner som demper vinden, eller som gir påvirkning på
solforholdene. Som det framkommer av vindrosen er dominerende vindretning nordvest til sørøst. I noe
mindre grad går vinden motsatt retning, og også i noen tilfeller direkte nord-sør. Sjeldnere vindretning er
direkte vest-øst eller motsatt.
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Figur 4

5.6

Vindrose fra Sola (kilde: eklima.no).

KULTURMILJØ

Traseen går gjennom et rikt kulturlandskap med kulturminner fra flere epoker. Området rundt dagens
Hafrsfjord ble tatt i bruk straks isen trakk seg tilbake etter siste istid, og særlig fra bronsealderen er det
viktige funn. Også i jernalderen var området sentralt, noe som kommer til uttrykk i tidlige skriftlige kilder.
Langs strekningen er det også nyere tids kulturminner, særlig knyttet til andre verdenskrig og samferdsel.

5.7

NATURVERDIER, NATURTYPER OG BIOLOGISK MANGFOLD

Planområdet innbefatter store områder som allerede er nedbygget (til bolig- eller næringsformål) eller som er
intensivt utnyttet til landbruksareal med monokulturer. Planområdet utenom bebyggelsesstrukturene har
derfor forholdsvis ensartet natur, med stort sett fulldyrka landbruksjord med tilhørende randbeplantning.
Randbeplantningen består for det meste av høye løv- og bartrær. I tillegg finnes noen gressdekte voller og
rabatter langs rv. 509 Tanangervegen.
Det meste av overflatevannet i planområdet er drenert, kanalisert og lagt i rør, og det er ikke påvist viktige
bekkedrag. Kvitemyr og småskogen omkring er viktig skjulested og leveområde for både ordinære og
rødlistede fuglearter og for rådyr. Kvitemyr er drenert og utløpet lagt i rør, men selve sumpområdet har
kvalitet som skjulested for fugl. Flere rødlistede arter er registrert her. Det er også påvist en rådyrstamme i
området, som er delt i en østlig del (ved Kvitemyr) og en vestlig del (på Myklebust).
Utløpet av Hafrsfjord er næringsrikt og av den grunn et område som er viktig for en rekke fuglearter.
Presteskjæret er et viktig område for sjøfugl. Det ligger også et lite skjær øst for Hafrsfjord bru som er viktig
for sjøfugl. Hafrsfjord er registrert som en terskelfjord med naturlig liten utskifting og lite oksygen. I Hafrsfjord
er det tre naturreservat knyttet til rikt fugleliv. Disse områdene er definert som Ramsar-områder; viktige
våtmarksområder for fugl med internasjonal verdi. I tillegg vokser det dvergålegras, som er rødlistet og
regnet som en prioritert art. Nyere undersøkelser viser også at Hafrsfjord trolig kan være den største
østerslokaliteten i Norge. Ved Hagakrossen er det flere mindre skogkledde koller i et ellers åpent landskap
som anses som viktig i en landskapsøkologisk sammenheng. Ved Nordre Varåsen (like nordøst for krysset
ved Kontinentalvegen, der Sola kommune har kommunalteknisk anlegg (høydebasseng)) er det et større
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sammenhengende område med en mosaikk av dyrka mark, rikmyr, naturbeitemark og kystlynghei som har
verdi utover det ordinære. Noen av disse områdene er registrert som nasjonalt viktige i Naturbase. Verdiene
i området er nærmere beskrevet i konsekvensutredningen.

Figur 5

Oversikt over registrerte naturverdier i området.
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FRIOMRÅDER OG FRILUFTSLIV I NÆRMILJØET,
REKREASJONSVERDI/REKREASJONSBRUK, UTEOMRÅDER

På Tananger-halvøya er det flere friluftsområder som både er definert som statlig sikra friluftsområder eller
som regionale friluftsområder (FINK). Disse er også vist som grønnstruktur i regionalplan Jæren. Områdene
ses i kartet under. Områdene som ligger langs kysten er også regulert som grønnstruktur i kommuneplanen
til Sola, og dette gjelder også for grønnstrukturen i boligfeltene på Tananger, langs Risavika (Hestholmen
m.m.), ved Hagavågen (naturreservat) og ved Myklebust og Jåsund. Arealene langs kysten er i liten grad
opparbeidet, og mye av disse arealene er kystlynghei. Det er etablert noen turveger i de tidligere områdene
til raffineriet i Risavika, på Risnes og ved Myklebust og Jåsund. Det mangler etablering av et
sammenhengende turvegnett fra Myklebust til Jåsund, men det har pågått planarbeid for dette tiltaket i
mange år. Tilsvarende arbeides det med reguleringsplaner for et turvegnett i Hafrsfjord i Sola kommune, fra
Hafrsfjord bru og sørover til Sømmevågen, og derfra også videre nordover langs Grannes fram til
eksisterende gang-/sykkelveg ved Liapynten.
I Stavanger kommune er det etablert turvegnett langs Hafrsfjord, med tilhørende regulert grønnstruktur.
Dette nettet går fra Kvernavika/Hålandsvatnet, der det også er forbindelse til turveger rundt Hålandsvatnet
og Stokkavatnet, sørover til Hafrsfjord bru, og deretter videre østover til Hestnes/Madlatua. Herfra mangler et
kort stykke turveg forbi skytebanen før turvegnettet er komplett langs Hafrsfjord til og med Grannessletta.
Langs hele strekningen er det i utgangspunktet bademuligheter, og i særdeleshet i Møllebukta og ved
Liapynten. Hafrsfjord, spesielt på Stavanger-siden, benyttes mye til rekreativt bruk, bl.a. av brettseilere ved
Møllebukta og Liapynten. Det finnes flere etablerte småbåthavner i Hafrsfjord, i begge kommunene. På
Sunde- og Kverneviksiden av Hafrsfjord er det regulert og etablert en omfattende grønnstruktur fra turvegen
langs Hafrsfjord og nordover gjennom boligområdene. I disse områdene ligger mye av idrettsanlegg, skoler
og barnehager som beskrevet under barn og unges forhold.
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Oversiktskart, friluftsområder og grønnstruktur i området.
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LANDBRUK OG MARKSLAG

Rv. 509 Tanangervegen går gjennom landbruksområder som i kommuneplanens arealdel (Sola kommune)
ligger innenfor langsiktig grense for landbruk. Store deler av planområdet er også disponert som
kjerneområde landbruk i regionalplan for Jæren 2013-2040. Begge deler gjelder for områdene sørfra og fram
til Kontinentalvegen, og på strekningen nord for Hagakrossen. Her er arealene øst for rv. 509
Tanangervegen, fram mot Hafrsfjord bru, og arealene på vestsiden (Myklebust-høyden) innenfor den
framtidige «Jåsund ring», disponert som beskrevet. I Stavanger kommune er ingen arealer innenfor
planområdet disponert til landbruksområder. Store deler av jordbruksarealet er registrert til å være svært god
jordkvalitet. Det er utarbeidet arealregnskap, og det vises til konsekvensvurderingen. Tiltaket krever ikke
radonsikring, da det ikke legger til rette for varig opphold (boligformål).

Figur 7

Oversiktskart over arealtyper og langsiktig grense for landbruk.
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TRAFIKALE FORHOLD

Rv. 509 Tanangervegen (rv. 509 Revheimsvegen fra Hafrsfjord bru) er en tofelts riksveg med gang- og
sykkelveg på hele strekningen. Vegen går gjennom landbruksområder med spredt bebyggelse,
næringsområder og ved boligområder. Den er en viktig forbindelse for næringstrafikken fra Sømmevågen og
flyplassen, til Risavika og nordover til E39 og Dusavika. Andelen tunge kjøretøy er om lag åtte prosent i dag.
Parsell 1: Sør-Tjora til Kontinentalvegen
På delstrekningen fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen ligger gang-/sykkelvegen på østsiden. Det finnes noen
avkjørsler og større boligveger med T-kryss. Krysset ved Kontinentalvegen er den eneste rundkjøringen på
strekningen. Det er etablert to bussholdeplasser i hver retning. Strekningen har ÅDT på 13.500.
Parsell 2: Kontinentalvegen til Hagakrossen
Fra Kontinentalvegen til Hagakrossen ligger gang-/sykkelvegen på østsiden, men med gang-/sykkelløsning
også langs deler av vestsiden. På denne strekningen ligger det tre rundkjøringer og flere avkjørsler. Det er
etablert seks bussholdeplasser i sørgående kjøreretning og fem bussholdeplasser i nordgående
kjøreretning. ÅDT er ca 12.000.
Parsell 3: Hagakrossen til Jåsund
Ved Hagakrossen skifter gang-/sykkelvegen over til vestsiden av riksvegen. Det er planskilt kryssingspunkt
under rv. 509 Tanangervegen her, som leder inn i fv. 375 Tananger Ring på fortauløsning. Plasseringen av
kryssingspunktet under fv. 375 Tananger Ring er lagt relativt langt mot vest, og gir ikke logisk kryssing for
transportsyklister. Mange sykler derfor i vegbanen gjennom Hagakrossen, og må krysse midtrabatter og
kjøre gjennom to rundkjøringer sammen med annen trafikk. Barnetråkkregistreringer tyder dessuten på at
etablert undergang under fv. 375 Tananger Ring er lite attraktiv for barn og unge, og at mange vegrer seg for
å bruke den.
Det er etablert fire bussholdeplasser i nordgående retning og tre i sørgående retning. Det finnes mange
småavkjørsler på denne delstrekningen. Det finnes en større avkjørsel i rundkjøringen ved Kvitemyr/fv. 375
Tananger Ring, som gående og syklende må krysse i plan. Ved Jåsund er det planskilt kryssingspunkt for
gående og syklende, og trafikkmengden på vegen her forventes å øke når «Jåsund ring» på sikt blir
sammenhengende sørover til Myklebust og fv. 375 Tananger Ring. Det er plankryssing av busstraseen som
leder inn til Jåsund-feltet, men her kjører bussene kun i en retning (fra nord mot vest, dvs. sørgående
kjøreretning). Også på denne delstrekningen er ÅDT ca 12.000.
Parsell 4: Jåsund til Sundekrossen
På strekningen fra Jåsund til Sundekrossen ligger gang-/sykkelvegen på vestsiden av vegen, over Hafrsfjord
bru og videre mot Sundekrossen. Gang-/sykkelløsningen over Hafrsfjord bru er «trang», og det er ca 2,25
meter bredde mellom rekkverkene. Fra Skredbakka og østover er det etablert tosidig gang-/sykkelveg fram
til Revheim kirke, mens det i nordgående retning er etablert gang-/sykkelveg langs vestsiden av fv. 409
Kvernevikvegen. Innenfor planbegrensningen finnes det to rundkjøringer. Det er ingen direkteavkjørsler eller
T-kryss på strekningen. Det er anlagt planskilt kryss for myke trafikanter under rv. 509 Tanangervegen ved
Skredbakka, og et like nord for rundkjøringen (Sundekrossen) i fv. 409 Kvernevikvegen. Det er anlagt en
bussholdeplass i hver kjøreretning; ett like utenfor boligene i Buseneset i østgående retning, og ett like
utenfor Sundekrossen borettslag i vestgående retning. Neste sett med busslommer ligger like øst for
Sundekrossen, hhv. ved Skredbakka (nærmere Tasabekken) og ved Sunde skole.
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Trafikkmengde (ÅDT) på ulike delstrekninger av traseen. Tall fra NVDB (2013).

5.10.1 Ulykkesstatistikk
Siden 2000 er det registrert i overkant av 70 ulykker på strekningen. Av disse er seks drept, en meget
alvorlig skadet og fire alvorlig skadet. De øvrige er registrert som lettere skadd. Ulykkesstatistikken omfatter
registrerte skader for fotgjenger, sykkel, bil og motorsykkel.
Myke trafikanter er i stor grad separert fra kjørende trafikk gjennom en rekke planskilte kryssingspunkt. De
eksisterende undergangene er listet i kapittelet om barn og unges forhold. Noen steder langs traseen er det
lagt opp til kryssing i plan av riksvegen, eksempelvis ved Snøde, men her farten satt ned til 40 km/t og
kryssingspunktet opphøyet. Dagens gang-/sykkelvegløsning er planlagt iht. tidligere vegnormaler og
håndbøker, og innebærer såkalt «shared space» mellom myke trafikanter og syklister. Dette gir i noen grad
et visst konfliktnivå mellom myke trafikanter og syklister. Det er også mulig å krysse riksvegen i plan i dag,
men det er ikke statistikk på hvor og ev. hvor ofte dette skjer.
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5.10.2 Bussruter
I dag går det to ordinære bussruter i området, rute 9: Stavanger-Tananger-Tjora-Risavika havn-Stavanger
lufthavn, Sola-Solakrossen-Forus-Kvadrat-Sandnes og ekspressruten X77: Tananger-Sola-Forus-Kvadrat. I
tillegg går N88 (nattbuss).
 Rute 9: Om morgenen og ettermiddagen er det tre til fire avganger i timen. Formiddag og kveld
er det to avganger i timen.
 Rute X77: Ekspressruten betjener først og fremst arbeidsreiser, og har avganger i morgen- og
ettermiddagsrushet i ukedagene.

Figur 9

Oversiktskart over eksisterende bussruter med plassering av bussholdeplasser.
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BARN OG UNGES INTERESSER

Søndre del av planområdet er spredt bebygd, og med dominerende landbruksbebyggelse. Det ligger et
mindre boligfelt på Hogstad med ca 25 boliger. Skolekretsen (barneskole) for Sola skole går ved Nordre
Varåsen (åsen som ligger like nordøst for krysset med Kontinentalvegen, der Sola kommune har
kommunalteknisk anlegg (høydebasseng)), på sørsiden av Schlumberger og videre vestover i Risavika, jfr.
kartutsnitt under. Barn og unge som bor i søndre del av planområdet sokner til Sola skole. Ungdom som bor
i dette området må reise til Tananger ungdomsskole i Hagakrossen.

Figur 10

Oversiktskart barns interesser, strekningen Sør-Tjora til Risa.
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Videre nordover i Sola kommune er det en sammenhengende skolekrets fra Nordre Varåsen til og med
Jåsund. Unger fra dette området går i dag på Haga skole og Tananger ungdomsskole. Vestre deler av
Tananger har egen barneskole (Storevarden skole, utenfor planområdet). Ved Jåsund vil det på sikt bli
etablert egen skole.

Figur 11

Oversiktskart barns interesser, strekningen Risa til Hagakrossen.
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Det er etablert flere anlegg for lek og idrett ved Sola skole (utenfor planområdet), og to barnehager. Utenom
dette er det ingen kjente/etablerte eller regulerte idrettsanlegg eller lekeplasser på østsiden av rv. 509
Tanangervegen, sør for Snøde-området. På vestsiden av riksvegen er det etablert en lekeplass og en
mindre fotballbane ved Raffinerivegen. Nærmeste nærmiljøanlegg utover dette finnes ved Haga skole. Det
er etablert en barnehage ved Risaberget, og flere barnehager i området rundt og vest for Hagakrossen. I
Snøde-området er det regulert og etablert større sammenhengende grønnstruktur i boligfeltet og mot
omkringliggende LNF-områder. Videre nordover er det lite bebyggelse på østsiden av rv. 509
Tanangervegen, fram til Hafrsfjord bru. Her er det i dag hovedsakelig landbruksområder som ikke er
tilgjengelig for lek og opphold.
Det er etablert underganger på følgende steder i Sola kommune:
 Sola skole (utenfor planområdet)
 Tjoravegen
 Raffinerivegen
 Kontinentalvegen
 Risabergvegen
 Hagakrossen ved Tananger kirke
 Fv. 375 Tananger Ring, ved Tananger kirke/Haga skole
 Melingsvegen
 Jåsund, under «Jåsund ring» og ved busskulvert
I Stavanger kommune går skolekretsen for barneskolene vest for Steinlia og i Skredbakka vest for Sunde
sykehjem. Barn som bor i dette området, inkludert det nye feltet Nore Sunde, sokner til Kvernevik skole.
Grensen for ungdomsskoletrinnet går ved Syftesokkbakken, og ungdom som bor vest for denne sokner til
Smiodden skole.
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Oversiktskart over skolekretser og skoler i Sunde-/Kvernevik-området.

Det er etablert en rekke barnehager i Kvernevik- og Sunde-området. Det er også etablert en rekke
nærmiljøanlegg, idrettsanlegg, fotballbaner, større sammenhengende grønnstrukturer gjennom og ut av
boligfeltene, og et utbygd turvegnett i grønnstrukturen, langs Hafrsfjord og langs Hålandsvatnet. Det er
etablert planskilte kryssingspunkter (underganger) på følgende steder i Stavanger kommune:
 Buseneset (sør) («under» eksisterende Hafrsfjord bru)
 Buseneset (nord) til Sundelia
 Under fv. 409 Kvernevikvegen i Sundekrossen (nordvest for rundkjøringen)
 Tasabekken ved Sunde skole

5.12

SOSIAL INFRASTRUKTUR

Skolekapasitet, barnehagedekning, fysisk plassering av og avstand til sosial infrastruktur anses å være av
mindre betydning for utformingen av veganlegget. Derimot er disse forholdene tatt hensyn til ved plassering
av underganger, utforming av gang- og sykkelveger m.m. Det vises for øvrig til foregående kapittel om barn
og unges forhold.

5.13

TEKNISK INFRASTRUKTUR

Det er etablert omfattende vann- og avløpsledninger, gassledning og diverse kabler langs hele traseen.
Eksisterende situasjon framkommer i tegningsheftet. Eksisterende anlegg er søkt hensyntatt i størst mulig
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grad, og det har vært avholdt flere møter spesielt med kommunalteknisk avdeling i Sola kommune (som eier
størstedelen av anleggene langs traseen) underveis i planprosessen.

5.14

GRUNNFORHOLD

Statens vegvesen har foretatt grunnundersøkelser som del av forprosjektet. Av geoteknisk rapport datert
29.10.14 framkommer det at:
Grunnundersøkelsene omfatter i alt 456 totalsonderinger på land. … Grunnforholdene langs hovedtraseen er
for det meste dominert av sand og sandige masser med innslag av grus og silt. I noen områder er det
imidlertid også funnet leire i grunnen med en viss mektighet, men det er også funnet områder med meget
faste friksjonsmasser (morene).
Bergnivået varierer fra område til område. Berg i dagen er også registrert i noen områder. Det er for det
meste gode fundamenteringsforhold for de ulike konstruksjonene som skal etableres, men
pelefundamentering vil også være aktuelt for noen konstruksjoner.
I noen områder vil det også være nødvendig med masseutskiftning for å kunne etablere veg eller
konstruksjon, for å unngå dårlig bæreevne og problemer med setninger.

5.15

STØYFORHOLD

Miljostatus.no har temakart som viser støyberegninger for gjennomsnittlig støy gjennom døgnet fra vegtrafikk
i fire meter høyde over bakken med data fra 2011. Støy i området kommer i hovedsak fra vegtrafikk. Deler
av planområdet ligger innenfor gul støysone fra flytrafikk. Det er utarbeidet egen støyrapport som følger
saken. Det er innført et eget overvåkningsprogram for industristøy fra Risavika («Desibel Risavika»), som
håndteres av Sola kommune. Dette forholdet er ikke vurdert i denne saken.

5.16

LUFTFORURENSING

Det er utarbeidet egen rapport for luftforurensning som følger saken. Beregninger viser at flere boliger i dag
ligger i gul luftforurensingssone, men ingen boliger i rød sone etter T-1520.

5.17

SPESIELLE MILJØFORHOLD

Av kjente miljøforhold er tilstanden i Hafrsfjord. Dette forholdet omtales under konsekvensutredningen. Som
innspill til kommende ytre miljø-plan er det påpekt mulig behov for undersøkelser ved bensinstasjonen i
Hagakrossen. Her skal vegen bygge tettere inn på bensinstasjonsområdet. Det er påfyllingsområde og
tanker i kort avstand fra det framtidige anlegget. Det må gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse før
graving i området. Dersom det påvises forurensning må det utarbeides tiltaksplan. Ved Shells tankanlegg i
Risavika går det drivstoffledninger på tvers av den planlagte vegtraseen og inn til fjellanlegget. Også her bør
det gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse for å avdekke om det kan ha vært lekkasjer fra
ledningene. Situasjonen kan også være tilsvarende ved den ubemannede bensinstasjonen ved fv. 445
Kvernevik Ring. Det vises til eget kapittel med innspill til ytre miljø-plan.

5.18

ANALYSER/UTREDNINGER

Det er utført omfattende trafikale utredninger, støyvurdering, vurdering av luftforurensning, vurdering av
strømningsforhold og naturtilstand i Hafrsfjord, og ROS-analyse. Det er også foretatt geotekniske
vurderinger/undersøkelser/ grunnboringer. Det foreligger kartlegging av rådyr i Tananger-området, oversikt
over regional grønnstruktur (del av forprosjekt) og formingsveileder (del av forprosjekt). Det vises til egne
vedlegg/rapporter.
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6.1

Beskrivelse av planforslaget
HENSIKTEN MED PLANFORSLAGET

Riksvegdelen av Transportkorridor vest er i dag en tofelts riksveg med gang- og sykkelveg på hele
strekningen. Vegen går gjennom landbruksområder med spredt bebyggelse, næringsområder og
ved/gjennom boligområder. Riksvegen er en viktig forbindelse for næringstrafikken fra E39 i sørøst, via
Forus, Sømmevågen og flyplassen, til Risavika og nordover til E39 og Dusavika. Innenfor planens
influensområde er Risavika havn lokalisert, flere større boligfelt, både eksisterende og planlagte i begge
kommunene, en rekke skoler, idrettsanlegg, sosial infrastruktur mv. Det er kødannelser både i morgen- og
ettermiddagsrushet. Dette hindrer framkommelighet for busser, næringstransport og andre kjørende.
Strekningen Sømmevågen-Hagakrossen inngår i et pilotprosjekt for tungbilfelt, som trolig også vil omfatte
strekningen fram til fv. 445 Kvernevik Ring (sør).
Hovedmålet for prosjektet er å gi bedre kapasitet og framkommelighet for næringstrafikk og kollektivtrafikk
på rv. 509 Tanangervegen og Revheimsvegen, og å bedre trafikksikkerheten og støyforholdene i nærmiljøet
rundt lokale fasiliteter i planområdet. I tillegg skal det legges til rette for å oppnå bedre framkommelighet og
trafikksikkerhet for gående og syklende i og langs planområdet. På hele strekningen er det hensyntatt nye
føringer fra Bussveien, med spesielt fokus på strekningen fra Kontinentalvegen til Hagakrossen og fv. 375
Tananger Ring, og fra Jåsund til Sundekrossen.
Etter ferdigstilt anlegg vil vegen være bygd med sammenhengende fire felt fra og med Sømmevågen til
Sundekrossen. Ett kjørefelt i hver kjøreretning (høyre side) forbeholdes tyngre kjøretøy, her buss og
lastebil/vogntog over 3,5 tonn. TKV vil bli bygd med midtdeler. Langs hele TKV vil det bli etablert en
sammenhengende sykkelveg med fortau med totalbredde minimum fem meter. Intensjonen med dette er å
legge til rette for økt sykkelbruk til arbeidsplassene i området, og for gjennomgående transport- og
fritidssykling. I tillegg vil det bli etablert supplerende gang-/sykkelvegløsninger på østsiden av TKV fra Sola
skole og nordover til Melingsvegen, og fra Jåsund til og med Sundekrossen. På strekningen fra
Risabergvegen til Hagakrossen vil sykkelveg med fortau bli etablert med seks meter bredde av hensyn til
skolebarn. Over Hafrsfjord bru vil det bli etablert tosidig sykkelveg med fortau med totalbredde fem meter på
hver side.

6.2

ENDRINGER FRA FORPROSJEKT TIL REGULERINGSFORSLAG

Med bakgrunn i den politiske behandlingen av forprosjektet og øvrige innspill er det foretatt følgende
justeringer av forprosjektet, som grunnlag for utarbeidelse av reguleringsplanen:
 Det er regulert veg med 20,0 meter bredde fra Sør-Tjora til Kontinentalvegen.
 I sør er det innarbeidet en løsning med tosidig system for gående og syklende. Dermed blir
eksisterende gang-/sykkelveg fra Sola Prestegårdsveg beholdt som i dag fram til Nordre
Hogstadveg. Dette medfører at reguleringsplanen for TKV tar med og omregulerer deler av

2016-02-05 | Side 43 av 133

Oppdragsnr.: 5134494
Dokument nr.: B0001
Revisjon: 5

Rv. 509 Transportkorridor vest | Planbeskrivelse og konsekvensutredning












6.3

reguleringsplan 0424 rv. 509 Tanangervegen – nytt kryss med Sola Prestegårdsveg og
Kolnesvegen, pga. nødvendige geometriske tilpassinger.
Det er lagt opp til gjennomgående sykkelveg med fortau langs hele vestsiden av TKV, med bredde
5,0 meter, inkludert over Hafrsfjord bru. Dette innebærer en økning fra 4,5 meter i løsningen som var
vist i forprosjektet. Bredden er økt tilsvarende på østsiden av TKV fra Jåsund til Sundekrossen.
Det er gjort tilpasninger og optimaliseringer i kryssområdet ved Hagakrossen, bl.a. for å redusere
inngrep i arealene rundt Tananger kirke, samtidig som framkommelighetskravene til Bussveien er
søkt ivaretatt.
o Dette omfatter også omlegging av Melingsvegen til østsiden av TKV, slik at denne ikke
lenger går gjennom områdene ved Haga skole.
o Det er innarbeidet en større undergang (8,5 meter bredde) for kryssing av fv. 375 Tananger
Ring mellom Haga skole og Tananger kirke.
Det er gjort tilpasninger og optimaliseringer i kryssområdet ved Kontinentalvegen og ved
endeholdeplass i Tankvegen for å ivareta framkommelighetskravene til Bussveien og rute for
spesialtransport.
Det er gjort tilpasninger i kryssutformingen av fv. 375 Tananger Ring/Skoletunet/Båtstadvegen for å
ivareta framkommelighetskravene til Bussveien.
Signalbrua ved Snøde er bearbeidet fra en relativt smal gang-/sykkelbru til en løsning med
sykkelveg med fortau med 5,0 meter bredde.
Det er gjort flere trafikale vurderinger og generelle optimaliseringer av veggeometri for å redusere
arealinngrep, og å sikre størst mulig grad av framkommelighet for Bussveien.
Det er innarbeidet sammenhengende bruløsning fra Jåsund til Buseneset. Dette gjør det mulig å
åpne den gamle vegfyllingen og dermed øke vanngjennomstrømmingen til Hafrsfjord.

PARSELLER OG VEGSTANDARD

Fra oppstart av prosjektet, gjennom planprogram og forprosjektet, har traseen blitt delt inn i fire parseller:
 Parsell 1: Sør-Tjora til Kontinentalvegen
 Parsell 2: Kontinentalvegen til Hagakrossen
 Parsell 3: Hagakrossen til Jåsund
 Parsell 4: Jåsund til Sundekrossen
Grunnen til at dette ble ansett som hensiktsmessig er at de ulike parsellene har relativt ulik karakter, og at
det er ulike problemstillinger og hensyn innenfor hver parsell. Dette gjelder for eksempel arealbruk,
bebyggelsens karakter, antall kryss og avkjørsler, løsninger for sidevegnett osv. Det er lagt til grunn følgende
standardvalg for veganlegget:
Parsell

Antall felt

Bredde

Fartsgrense

Sør-Tjora – Kontinentalvegen

4

20,0 meter

60 km/t (80 km/t ved
ev. ombygd veg)

Kontinentalvegen – Sundekrossen

4

17,5 meter

60 km/t

Det er fram til slutten av august 2015 lagt til grunn tilsvarende løsning som i plan 0431 rv. 509 Sømmevågen
vest og Flyplassvegen og plan 0424 rv. 509 Tanangervegen - kryss Kolnesvegen/Sola Prestegårdsveg for
strekningen fram til Kontinentalvegen. Begge de nevnte prosjektene er til nå regulert og prosjektert ut fra
dimensjoneringsklasse H7 med totalbredde 19,0 meter iht. tidligere gjeldende håndbok 017 som gjaldt da
disse planene ble fremmet.
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I mellomtiden har håndbok 017, som nå heter håndbok N100, blitt endret ved at midtdeleren er økt fra 1,0
meter til 2,0 meter. Dette har skjedd for å kunne sikre plass til rekkverk, belysning, skilt osv. Nåværende
dimensjoneringsklasse H7 har derfor en totalbredde på 20,0 meter.
I forbindelse med etterfølgende byggeplanlegging og vegprosjektering for plan 0431 rv. 509 Sømmevågen
vest og Flyplassvegen har man forsøkt å tilpasse nåværende og tidligere løsning ved å legge til grunn et
normalprofil med 2,0 meter bred midtdeler, mens skulder er redusert fra 1,5 meter til 1,0 meter på hver side.
Det er søkt Vegdirektoratet om fravik for å kunne benytte en slik løsning. Dette har blitt avslått.
Som en følge av dette vil det innen plan 0431 rv. 509 Sømmevågen vest og Flyplassvegen og 424 rv. 509
Tanangervegen - kryss Kolnesvegen/Sola Prestegårdsveg bli bygd med full H7-standard på 20,0 meter.
Dette medfører at rabattene reduseres til 2,5 meter, og det legges inn rekkverk mellom kjøreveg og
sykkelveg med fortau.
Som en følge av dette har Statens vegvesen bestemt å endre plan 0527 Transportkorridor vest mellom kryss
ved Sola Prestegårdsveg/Kolnesvegen og fram til Kontinentalvegen til en full H7-standard med totalbredde
på 20,0 meter for firefeltsløsningen.
Det er imidlertid ønskelig å beholde rabatt på 3,0 meter mellom kjøreveg og sykkelveg med fortau. Det
medfører at siden ytre østre skulder øker med 0,5 meter, forskyves hele vegløsningen 0,5 meter mot vest
fram til start på vestre ytre skulder. I og med at også vestre ytre skulder øker med 0,5 meter vil rabatt og
sykkelveg med fortau her være forskjøvet til sammen 1,0 meter mot vest.
Ytterbegrensningene for planen i øst og i vest beholdes som tidligere (dvs. i planutkast fra medio juni 2012).
Dette betyr at anleggsbeltet i øst stort sett beholdes som før og at vestre anleggsbelte reduseres fra 10,0
meter til om lag 9,0 meter som følge av økt vegbredde.

Figur 13

Normalprofil 20,0 meter.
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Normalprofil 17,5 meter.

Den økte bredden på første delstrekning (parsell 1) kan åpne for en framtidig fartsgrense på 80 km/t, dersom
krysset ved Sola skole (planlagt ny rundkjøring ved Sola Prestegårdsveg/Kolnesvegen) senere endres til
planskilt kryss, dvs. toplanskryss. Dette vil kreve reguleringsendring og betydelige arealinngrep. Den
foreslåtte vegstandarden avviker noe fra føringene i regionalplanen for Transportkorridor vest, der det var
sagt at vegen skal planlegges med fartsgrense 80 km/t, og redusert til 60 km/t i kryssene. I planarbeidet har
vegstandarden vært grundig vurdert. Ut fra trafikksikkerhet og kryssavstand frarådes 80 km/t nord for
Kontinentalvegen fordi:
 Det er relativt korte kryssavstander.
 Det er stort behov for feltskifte ved kryss.
 Hastighetsforskjellen mellom kjørefeltene bør ikke være for stor. Tidvise avviklingsproblemer i
kjørefelt for personbil og full framkommelighet for kollektivtrafikk og tungtrafikk vil kunne skape
farlige situasjoner.
 Strekningen nord for Kontinentalvegen er «tettbygde strøk», og det er derfor ikke naturlig å legge
opp til 80 km/t på gjennomgående veg. Økt hastighet vil bl.a. øke støybildet gjennom disse utbygde
områdene.
 Strekningen nord for Kontinentalvegen inngår dessuten i Bussveien, og det planlegges busslommer
langs vegen. Med 80 km/t kreves disse ombygd med refuge. Dette vil bl.a. kreve betydelig større
arealinngrep med 80 km/t fartsgrense, og vil medføre reguleringsendringer.
I tillegg vil det være liten forskjell i kjøretid for hhv. 60 og 80 km/t. To km med hhv. 60 og 80 km/t gir 30
sekund forskjell i kjøretid. Avstanden blir nok i praksis kortere enn to km, noe som tilsier enda mindre
forskjell i tidsdifferanse.
Det var også lagt til grunn i regionalplanen at det skulle planlegges med rundkjøringer som krysstype.
Gjennom beregninger av framtidig trafikkmengde er det vist at det er nødvendig å planlegge kryssene ved
Kontinentalvegen og i Hagakrossen som toplanskryss. I tillegg har hensynet til Bussveien gjort at andre
kryss, som lenge ble planlagt som rundkjøringer, blir tilrettelagt for lysregulering, enten som tre- eller
firearmede kryss. Dette gjelder krysset fv. 375 Tananger Ring/Skoletunet/Båtstadvegen og krysset rv. 509
Revheimsvegen/fv. 445 Kvernevik Ring.
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Det er lagt til grunn følgende standard på sidevegene, jfr. forprosjekt og politisk behandling av dette:
 Samleveg i industriområde etableres med dimensjoneringsklasse A2 med bredde på 7,0 meter.
o Dette gjelder Risavika Havnering.
 Samleveg i boligområde med lite trafikk og uten spesielle behov for myke trafikanter etableres med
dimensjoneringsklasse A1 med bredde 3,5 meter eller 5,0 meter.
o Den smaleste vegbredden legges til grunn for en enkelt boligeiendom på Tjora, et gårdsbruk
ved Nordre Hogstadveg, ved noen boligeiendommer i søndre del av Snøde, ved noen
gårdsbruk og boliger nordvest for Hagakrossen
o Vegbredden på 5,0 meter er lagt til grunn for eksempel med ny adkomst til Haga skole, den
omlagte Ausebakkevegen, adkomst til noen eksisterende boliger og gårdsbruk nord for fv.
375 Tananger Ring (nord), ved den omlagte Myklebustvegen, adkomsten til bauta og
rekeutsalg ved Hafrsfjord bru m.fl.
 Samleveg i boligområde med middels trafikk og behov for tilrettelegging for myke trafikanter
etableres med bredde 8,75 meter (5,75 meter kjøreveg + 3,0 meter fortau).
o Dette gjelder flere steder, bl.a. ved etablering av ny samleveg fra Nordre Hogstadveg og fra
Risabergvegen til toplanskrysset ved Kontinentalvegen, ny vegløsning for Snøde-feltet og
Bergjevegen, den nye Melingsvegen, og omleggingen av Buseneset i Stavanger kommune.

Figur 15

Snitt ved Sunde.
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Snitt gjennom ny Hafrsfjord bru.

For gang-/sykkelveger er det lagt til grunn såkalt sykkelveg med fortau, der anlegget separeres i hhv.
sykkelveg og fortau. Sykkelvegen deles igjen i to kjøreretninger. Sykkelvegen får bredde 2,5 meter pluss
skulder, mens fortauet får bredde 2,0 meter pluss skulder, til sammen fem meter. På strekningen fra ny Sola
Prestegårdsveg til Nordre Hogstadveg videreføres eksisterende gang-/sykkelveg uten endringer. På
strekningen fra Risabergvegen til Hagakrossen etableres sykkelveg med fortau med totalbredde seks meter,
der fortauet utvides fra 2,0 til 3,0 meter, men sykkelvegen beholdes med 2,5 meter bredde. I tillegg kommer
skulder til både fortau og sykkelveg.

Figur 17

6.4

Normalprofil sykkelveg med fortau.

PLANLAGT AREALBRUK

Anlegget omfatter i stor grad ulike vegformål, anleggs- og riggområder og områder for automatisk fredede
kulturminner (bestemmelseområder). Det inngår kun få arealer regulert til bebyggelse og anlegg. Dette er
primært for å sikre arealer til anlegg- og riggområde. Det er satt bestemmelser om at anlegg- og
riggområdene opphører et halvt år etter at anlegget er ferdigstilt. I de tilfellene det er regulert arealer for
bebyggelse og anlegg er gjeldende reguleringsbestemmelser for underliggende arealbruk lagt til grunn. I
slike tilfeller er det henvist til gjeldende reguleringsplaner. Dette innebærer at det ikke legges opp til
endringer i den gjeldende arealbruken for sidearealene langs TKV, bortsett fra i de tilfellene der vegen i seg
selv krever omregulering fra et byggeformål til vegformål. Det er derfor heller ikke fastsatt forhold som
utnyttelsesgrad, boenheter, krav til bomiljø, sosial infrastruktur osv. Der eksisterende vegarealer «frigis»
reguleres disse arealene til annen veggrunn.
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Reguleringsformål, Sola kommune, plan 0527
§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg

37,2 dekar

Omfatter 20 underformål

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

484,9 dekar

Omfatter 12 underformål

§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur

25,7 dekar

Omfatter fem underformål

§ 12-5 nr. 6 LNFR-områder

143,3 dekar

Omfatter fire underformål

§ 12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone

42,7 dekar

Omfatter to underformål

Totalt, «nivå 2» (bakkenivå)

733,9 dekar

Det regulertes også 9,1 dekar på «nivå 3» (bruer ved Risavika og Hafrsfjord) (tre vegformål).
Reguleringsformål, Stavanger kommune, plan 2479
§ 12-5 nr. 1 Bebyggelse og anlegg

0,4 dekar

Omfatter ett underformål

§ 12-5 nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

1,45 dekar

Omfatter fire underformål

§ 12-5 nr. 3 Grønnstruktur

5,9 dekar

Omfatter to underformål

§ 12-5 nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag
med tilhørende strandsone

8,1 dekar

Omfatter to underformål

Totalt, «nivå 2» (bakkenivå)

15,8 dekar

Det reguleres også 5,1 dekar på «nivå 3» (Hafrsfjord bru) (tre vegformål).

6.5

TILKNYTNING TIL INFRASTRUKTUR OG TRAFIKKLØSNING

6.5.1

Teknisk infrastruktur

Eksisterende situasjon for teknisk infrastruktur framkommer i tegningsheftet. Eksisterende anlegg er søkt
hensyntatt i størst mulig grad, og det har vært avholdt møter med kommunalteknisk avdeling både i Sola og
Stavanger kommune underveis i planprosessen.
I noen tilfeller er det behov for større omlegginger og nye anlegg for overvann og drenering, som for
eksempel ved toplanskryssene i Kontinentalvegen og Hagakrossen. I noen tilfeller er det også nødvendig
med vanntett støping i konstruksjoner, og med tilhørende pumping for drenering. Det er vurdert behov for
pumping ved kulvert ved Søndre Hogstadveg, ved Hagakrossen og ved Melingsvegen. Overvann fra
sideterreng forutsettes ledet til sjø via eksisterende ledningsnett i størst mulig grad, men i noen tilfeller blir
det også etablert nytt overvannsnett for dette.
Det er lagt opp til renseløsning for overvann fra veg ved Sør-Tjora, som åpent rensebasseng felles med
reguleringsplan 0424 «Sola skole», som infiltrasjonsgrøfter fra Raffinerivegen til Kontinentalvegen, som
rensebasseng i Hagakrossen og ved Myklebustvegen, og et teknisk (lukket) rensebasseng ved Sunde. Ved
Snøde vil det trolig også bli etablert infiltrasjonsgrøfter langs vegen, for rensing av overvann fra veg. Nye
anlegg vil bli bygd iht. Statens vegvesen sine håndbøker og i tråd med kommunalteknisk norm.
Det har også vært avholdt møte med øvrige kabeletater (bredbånd osv.). Gjennom diskusjon med erfarne
byggeledere i Statens vegvesen er det i etterkant av møtet med kabeletatene lagt til grunn at det etableres
felles trekkerør/OPI-kanal langs hele traseen, slik at kabeletatene ikke trenger å legge kablene individuelt i
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egne traseer. Det legges ikke opp til nye trafostasjoner. Det reguleres areal i tilknytning til to nye
bomstasjoner i Sola kommune.
Den 13.05.15 ble det avholdt møte med IVAR, som planlegger ny hovedvannledning (Langevatn - Tjensvoll)
på vestsiden av Hafrsfjord. Planlegging av denne traseen starter i 2015, og antatt utførelse er foreløpig
antatt til 2018-2022. IVARs foreløpige tegninger for trase viser at krysningspunkt med rv. 509
Tanangervegen blir i området Sør-Tjora. I møtet ble man enige om at det på nåværende tidspunkt er
tilstrekkelig at planbeskrivelsen omtaler dette som et aktuelt kryssingspunkt. IVAR vil utarbeide egen
reguleringsplan for hovedvannledningen, og vil gjennom dette arbeidet ta detaljert stilling til kryssingspunktet
og hvordan dette skal løses teknisk.

6.5.2

Trafikkløsning

Utvidelse av riksvegen
Det vises til kapittel 5.1 Hensikten med planforslaget og 5.3 Parseller og vegstandard. Generelt vil TKV
innebære utvidelse av dagens veg fra to til fire kjørefelt. Det etableres midtdeler på hele strekningen, og
tilliggende sykkelveg med fortau langs hele traseen, med supplerende tilbud på østre side fra starten i sør til
og med Hagakrossen, og videre fra Jåsund til Sundekrossen. To av de fire kjørefeltene, dvs. høyre felt i hver
kjøreretning, forbeholdes buss og lastebil. Lastebil må i dette dokumentet forstås som en fellesbeskrivelse
for tyngre næringskjøretøy. Det er lagt til grunn følgende ved utvidelse fra to til fire kjørefelt:
 Fra Sør-Tjora til Nordre Hogstadveg tas utvidelsen i sin helhet på vestsiden av dagens rv. 509
Tanangervegen. Ny østre vegkant følger eksisterende østre vegkant, slik at dagens gang- og
sykkelveg langs østsiden av riksvegen beholdes uforandret. Vegutvidelsen omfatter etablering av ny
gjennomgående sykkelveg med fortau i fem meters bredde fra Sør-Tjora nordover til Raffinerivegen.
 Fra Nordre Hogstadveg til Kontinentalvegen tas utvidelsen av hovedvegen delvis på begge sider, ut
fra hensynet til minst mulig inngrep i landbruksareal og etablerte parkeringsarealer ved Baker
Hughes og leilighetshotellet. På østsiden av vegen etableres et nytt sidevegsystem som skal gi
Tjora- og Hogstad-områdene forbindelse til overordnet vegnett.
 Plasseringen av krysset ved Kontinentalvegen gjør at vegen videre nordover utvides mot øst ift.
dagens veg, før den gradvis dreies inn til dagens senterlinje omtrent ved Schlumberger. Nordover
mot Snøde tas utvidelsen omtrent likt på begge sider av dagens riksveg. Omtrent fra Tornefjellvegen
og nordover til Snødevegen blir rv. 509 Tanangervegen lagt mot vest. På det meste skyves
senterlinjen på ny veg 30-35 meter mot vest.
 Fra Snødevegen og nordover mot Hagakrossen følger vegen i stor grad dagens riksveg, men noe
trukket mot vest. Grunnen til det er; kravet til kurvatur for hovedvegen, at Risavika Havnering skal
opprettholdes og krav i vedtaket av kommunedelplan for Risavika at det skal avsettes et 7,0 meter
bredt belte som «annen veggrunn», som legger føringene for veglinjen her. Det skal også være
plass til sidevegnett for Snøde-området, og gjennomgående sykkelveg med fortau, på østsiden av
hovedvegen. I dette området er vegprofilet 60 meter bredt, og dette har fått plass innenfor dagens
disponerte vegarealer.
 Fra Hagakrossen og noe nordover for Melingsvegen ligger ny hovedveg betydelig mot øst, og her er
senterlinjen forskjøvet opptil 30-40 meter ift. dagens veg. Linja «tar igjen» dagens hovedveg ca. 500
meter før rundkjøringen med fv. 375 Tananger Ring. Videre skiller den lag med dagens hovedveg og
ligger opptil 50 meter øst for denne fram til ny veg kobles til eksisterende rundkjøring ved Jåsund.
 Ved Jåsund er geometrien så langt som mulig tilpasset gjeldende reguleringsplan, og det er lagt til
grunn at eksisterende rundkjøring med tilhørende konstruksjoner ikke berøres. Utvidelsen skjer
derfor mot øst, helt fram til og med busskulvert ved Jåsund. Fra dette punktet dreier vegutvidelsen
noe mot vest, bl.a. for å ta hensyn til fornminnet Pigghella og geometri for ny bru over Hafrsfjord.
 Ny Hafrsfjord bru bygges som buebru og platebru øst for eksisterende bru. Brua er omtalt i eget
prosjekt.
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Ved rundkjøringen med fv. 445 Kvernevik Ring vil senterlinjen for ny veg ligge omtrent på samme
sted som senterlinjen for dagens veg. Videre mot rundkjøringen med fv. 409 Kvernevikvegen er
vegutvidelsen sentrisk.

Løsning for samleveger og kryss
Som del av prosjektet legges det opp til sanering av en rekke mindre kryss og direkteavkjørsler fra dagens
riksveg. Det etableres derfor et nytt lokalvegsystem langs deler av planområdet, spesielt i Sola kommune på
strekningen fra Sør-Tjora til og med Hagakrossen. Det er utarbeidet eget underlagsnotat for sidevegnett og
boligadkomster. I det videre beskrives løsningene for hver delparsell.
Parsell 1 – Sør-Tjora til Kontinentalvegen
 Det bygges nytt toplanskryss som etableres ved Kontinentalvegen.
 Søndre og nordre Hogstadveg stenges mot rv. 509 Tanangervegen.
 Det etableres ny samlevegforbindelse fra Tjoravegen fram til og gjennom en ny kulvert under rv. 509
Tanangervegen ved Nordre Hogstadveg, og deretter ny samleveg nordover til Kontinentalvegen, på
østsiden av rv. 509 Tanangervegen.
 Kulverten ved Nordre Hogstadveg dimensjoneres for landbruksmaskiner.
 Det etableres også undergang for gående og landbruket ved Søndre Hogstadveg for å gi kobling
mellom landbruksarealer på øst- og vestsiden.
 Øvrige kryss og direkteavkjørsler til enkeltboliger og jorder blir stengt.
Parsell 2 – Kontinentalvegen til Hagakrossen
 Risabergvegen forlenges til det nye toplanskrysset ved Kontinentalvegen for å koble trafikk fra
boligområdene på Risaberget og Ørnaberget til rv. 509 Tanangervegen.
 Trafikk fra boligområdet på Snøde ledes på ny samleveg mot nord til nytt toplanskryss i
Hagakrossen.
 Sidevegnettet på vestsiden av rv. 509 Tanangervegen opprettholdes som i dag, bortsett fra at
rundkjøringen ved Risavika Havnering/Risabergvegen stenges. Trafikken føres til Kontinentalvegen
eller via Risavika Havnering til Hagakrossen.
 Dagens rundkjøringer ved Risavika Havnering (like sør for Hagakrossen) saneres/omarbeides, og
rundkjøringen i Hagakrossen (Hagavegen/fv. 375 Tananger Ring) saneres. Trafikk fra fv. 375
Tananger Ring føres planskilt under Transportkorridor vest (TKV) til ny rundkjøring ved Risavika
Havnering.
 Øvrige kryss og direkteavkjørsler til enkeltboliger og jorder blir stengt.
Parsell 3 – Hagakrossen til Jåsund
 Melingsvegen ledes til Hagavegen og Bergjevegen til samleveg fra Snøde og videre til Hagakrossen.
 Noen boliger og gårdsbruk på vestsiden av rv. 509 Tanangervegen, og nord for bensinstasjonen
føres over til ny trase for Melingsvegen.
 Rundkjøringen mellom rv. 509 Tanangervegen og fv. 375 Tananger Ring ved Kvitemyr utvides, og
gir tilkobling til Tananger og Myklebust som i dag.
 Myklebustvegen ledes nordover til «Jåsund Ring».
 Ausebakkvegen ledes under rv. 509 Tanangervegen og nordover til «Jåsund Ring». Undergangen
utformes som viltundergang og kan trafikkeres av landbruksmaskiner.
 Øvrige kryss og direkteavkjørsler til enkeltboliger og jorder blir stengt.
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Parsell 4 – Jåsund til Sundekrossen
 Den største endringen her er at dagens avkjøring til rekeutsalget ved Hafrsfjord blir stengt. Ny
adkomst blir fra rundkjøringen ved Jåsund.
 På vestsiden beholdes dagens løsninger.
 Nord for Hafrsfjord bru bygges krysset med fv. 445 Kvernevik Ring om til signalregulert T-kryss.
Rundkjøringen i Sundekrossen utvides vesentlig for å sikre tilstrekkelig kapasitet.
 På denne strekningen er det i dag ingen direkteavkjørsler som må saneres.
Utformingen av nytt veganlegg følger Statens vegvesen sine håndbøker, og er dermed også i tråd med
kommunalteknisk norm. Detaljer rundt bredder osv. er avklart i forprosjektet, og det vises til tegningshefte
med bl.a. normalprofil for typiske veger og vegstrekninger. Planforslaget legger ikke opp til fartsreduserende
tiltak. Noen steder reguleres mindre veger som felles adkomstveger, men i utgangspunktet forutsettes det
meste av veganlegget å bli offentlige anlegg.
Planforslaget inneholder ikke parkeringsarealer eller bestemmelser om parkeringsdekning. Ved
Sundekrossen borettslag legges det opp til erstatning av tapte garasjeanlegg omtrent på samme sted
(Duganekroken). Det er tilrettelagt for 37 parkeringsplasser i garasjeanlegg. I tillegg er det fem uteplasser
(inkludert en HC-plass) i tilknytning til garasjeanleggene, og 21 plasser på gjesteparkering med innkjøring fra
Sundelia. Garasjeanleggets fasader mot veganlegget forutsettes å utgjøre del av støyskjerm mot rv. 509
Tanangervegen. Garasjene skal oppføres innenfor byggegrense mot nord/nordvest, men fasader som inngår
i støyskjerming kan plasseres innenfor området regulert til annen veggrunn o_SVG13.
For tilgjengelighet for gående og syklende vises det til eget kapittel.
Spesialtransport
Det er med jevne mellomrom behov for spesialtransport i området rundt Risavika og nordover eller sørover. I
de tilfellene dette dreier seg om høy last er dette hensyntatt ved at det er forsøkt unngått hindringer langs
vegen, primært i form av varige konstruksjoner. Det har allikevel vært nødvendig å planlegge noen
konstruksjoner og andre elementer som hindrer høye laster. Dette gjelder i hovedsak de to toplanskryssene
og signalbrua ved Snøde. Ved toplanskryssene vil spesialtransport kunne kjøre utenom konstruksjonene ved
at de bruker av- og påkjøringsrampene (dvs. at de kjører via rundkjøringene på «lokket» av de
gjennomgående kulvertene). Ved signalbrua vil det bli omkjøring utenom brua på vestsiden, dvs. via
Risavika Havnering. Her må det lages mulighet for overkjørbar midtrabatt. Denne typen spesialtransport
foregår som regel på odde tidspunkt av døgnet og ofte med (politi)eskorte. I tillegg vil det måtte vurderes
spesielle løsninger der spesialtransport skal forbi oppsatte bomstasjoner, ved at for eksempel bomportalen
eller «galgen» må kunne tas bort ved passering av spesialtransport.
Ved endeholdeplassen for Bussveien i Tankvegen i Risavika er det regulert en alternativ rute for
spesialtransport, i tilfelle Bussveien velger trolleybuss-løsning. Dette vil i tilfelle gi problematikk mellom
kjøreledning og spesialtransport på strekningen mellom endeholdeplassen og toplanskrysset ved
Kontinentalvegen. Derfor er det regulert alternativ rute via Tankvegen (som går videre til Hamrasletta og til
Risavika Havnering).
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6.6

OVERSIKT OVER NYE KONSTRUKSJONER

Det er planlagt en rekke nye konstruksjoner. Disse er navnsatt av Statens vegvesen som følger:
Strekning/område
og
konstruksjonsnummer

Brunummer

Type

Navn

K10

11-

Kulvert

Sør-Tjora

K11

11-

Kulvert

Kongshaug

K12

11-

Kulvert

Orshaug

K13

11-

Vegoverbygg

Nordre Vardåsen

K14

11-

Kulvert

Hammaren

K15

11-

Bjelkebru

Urda

K16

11-

Kulvert (oljeledning)

Båtstad

K20

11-

Vegoverbygg

Hagakrossen

K21

11-

Kulvert

Hagakrossen vest

K22

11-

Kulvert

Hagakrossen nord

K23

11-

Kulvert

Tanangerporten

K24

11-

Kulvert

Bestefarstolen

K25

11-

Kulvert

Meling

K30

11-

Kulvert

Litle-Meland

K31

11-

Kulvert

Melsviga

K40

11-

Platebru

Prestaskjeret gangbru

K41

11-

Buebru og platebru

Hafrsfjordbrua

K50

11-

Kulvert

Dugane

K51

11-

Kulvert

Sundekrossen vest

K52

11-

Kulvert

Sundekrossen nord

Sømmevågen - Snøde

Haga

Mæland – Hafrsfjord bru

Hafrsfjord bru

Sør-Sunde

Det foreligger egen rapport for de ulike konstruksjonene, og samtlige konstruksjoner inngår i tegningsheftet.
Brunummer vil bli tildelt senere.

6.6.1

Hafrsfjord bru

Det foreligger forprosjekt for Hafrsfjord bru, som er en videreføring av skisseprosjektet som ble behandlet i
de to kommunene i november 2014, parallelt med forprosjektet for TKV. I prosjektet inngår åpning av
fyllingen mellom Jåsund og Presteskjæret.
Ved utsendelse til kommunene 12.06.15 var man kjent med at utforming av søndre landkar av Hafrsfjord bru
er utfordrende og at området skulle ses nærmere på. Sistnevnte er omtalt i forprosjektrapport 12.06.15 for
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Hafrsfjord bru. Videre utforming av dette området ble påbegynt i august 2015 som et samarbeid mellom
landskapsarkitekt Laila Iren Isene og bruarkitekt Birger Heyerdahl. I forbindelse med dette arbeidet har det
kommet fram at området er krevende å løse hva angår arkitektur og landskap.
På denne bakgrunn er det valgt å gjøre en revurdering av løsning for området mellom Hafrsfjord bru og
Presteskjæret bru. Det er utarbeidet notat datert 31.08.15 som redegjør for følgende løsninger:
 Alternativ 1A: Foreliggende alternativ som er sendt til kommunene.
 To bruer og med høy tørrmur mellom bruene.
 Alternativ 1B: Som Alternativ 1A, men med ett ekstra sidespenn for å få ned murhøyden.
 Alternativ 1C: Som Alternativ 1B, men med terrengtilpasning i stedet for mur mellom bruene.
 Alternativ 2A: Én lang bru i stedet for to bruer.
 Alternativ 2B: Én lang bru i stedet for to bruer, søndre landkar forskyves 50 meter nord.
 Alternativ 2BX: Som Alternativ 2B, men med en separat gangbru til Presteskjæret.
Statens vegvesen har i denne perioden lagt til grunn at alternativ 2BX legges til grunn i videre arbeid. Denne
løsningen er innarbeidet i planmaterialet like før innlevering medio september 2015. Dette innebærer at
Hafrsfjord bru og Presteskjæret bru slås sammen til ei sammenhengende bru, dvs. at "øya" mellom bruene
utgår. Terrenget under brua tilbakeføres til opprinnelig tilstand. Opprinnelig tilstand vil tilsvare vannspeil eller
grunt vann med små skjær. Det vises til egen rapport med tegningshefte for nærmere beskrivelse, omtale av
byggemetode/byggefase m.m. for Hafrsfjord bru.

Figur 18

Illustrasjon av buebru, ny Hafrsfjord bru, sett fra Hafrsfjord og mot vest. Bebyggelsen til
høyre i bildet viser boliger på Buseneset/Sunde.
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Søndre del av ny Hafrsfjord bru og vegen videre sørover forbi Jåsund.

I tidligere versjon var det planlagt en egen bru fra Jåsund til Presteskjæret. Med den siste bruløsningen er
dette nå en sammenhengende bru med Hafrsfjord bru. Det er derimot innarbeidet en egen gangbru fra
Jåsund til Presteskjæret, slik at dette blir tilgjengelig for friluftsliv, fiske osv. Det er også lagt til rette for
kryssing under Hafrsfjord bru, fra Pigghella (østsiden) med forbindelse til denne gangbrua. Dermed vil det
være god forbindelse fra planlagt parkeringsplass og turveg langs Hafrsfjord til vestsiden av brua og videre
langs Jåsund.

Figur 20

Utsnitt av illustrasjon av Prestaskjeret gangbru, som leder fra Jåsund til Presteskjæret.
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Illustrasjon av Hafrsfjord bru, sett fra østsiden (ved Pigghella), med kryssingspunkt til
vestsiden av brua (Prestaskjæret).

Signalbru Snøde/Risavika

Det etableres en gang-/sykkelbru fra Snøde til Risavika, på tvers av TKV. Brua skal ha kvalitet som
«signalobjekt», og skal fortrinnsvis bygges i stål. Brua skal utformes for gående og syklende, med separering
(egne baner). Underveis har flere alternative utforminger i både betong og stål vært vurdert. Det enkleste
betongalternativet med brubjelke og søyler ble tidlig forkastet, da det ikke tilfredsstilte kravet til positiv
signaleffekt. Stålalternativene ble vurdert til å ha høye kostnader og det ble derfor arbeidet med muligheter
for å redusere stålmengden. Som resultat av dette ble det vurdert en mulighet for å redusere Y-formen til en
L-form (brua sett ovenfra) ved å fjerne den ene gangmuligheten (rampe mot sør på sjøsiden). For ikke å låse
stålalternativet til reduserte bevegelser er det også utarbeidet er Y-alternativ med minimalisert bruk av stål.
Valgt løsning og forkastede løsninger er omtalt i egen rapport.

Figur 22

Illustrasjon av valgt bruløsning ved Snøde/Risavika.
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UNIVERSELL UTFORMING OG TILGJENGELIGHET

Alle tiltak innenfor reguleringsplanen utformes i tråd med prinsippene om universell utforming. Det vises til
reguleringsbestemmelsene, og gjeldende håndbøker og veiledere i Statens vegvesen. For universell
utforming legges det bl.a. til grunn stigningsforhold i hovedsak 1:20 (dvs. fem prosent stigning). Håndbøkene
tillater syv prosent stigning på korte strekk. Videre er det iht. reguleringsbestemmelsene krav til bl.a. taktile
ledelinjer for synshemmede o.a., i tillegg til at det skal tas spesielle hensyn til allergikere i planlegging av
vegetasjon i forbindelse med anleggene.

6.8

UTEOPPHOLDSAREAL, FRIOMRÅDER, TILGANG TIL TURVEGNETT

Planforslaget regulerer ikke uteoppholdsarealer eller lekeplasser, og det fjerner heller ikke slike områder. I
noen tilfeller reguleres friområder eller annen grønnstruktur for å sikre arealer til anlegg- og riggområde. To
områder ved Hagakrossen foreslås regulert til grønnstruktur. Det vises til oversikt over friområder i kapittel 4.
Det er lagt opp til nye og utvidede underganger som legger opp til koblinger til eksisterende og framtidig
turvegnett langs Hafrsfjord, på følgende steder:
 Ved Søndre Hogstadveg, som bl.a. gir kobling til Strandnesvågen naturreservat.
 Ved Nordre Hogstadveg, som gir kobling til Brunnavika, Hyljodden og turveg ved Hestholmen.
 Ved Melingsvegen.
 Ved Ausebakkvegen.
 Ved Jåsund (del av Hafrsfjord bru), som gir kobling mellom Hafrsfjord og planlagt turveg fra Jåsund
til Tananger indre havn.
 Ved Buseneset (del av Hafrsfjord bru).
Ved Jåsund planlegger Sola kommune bl.a. anlegg for parkering i tilknytning til turvegen. Det kan
innarbeides plass til infolomme og informasjonsskilt om bautaen Pigghella ved rundkjøringen ved Jåsund.
Med ny Hafrsfjord bru vil det bli adkomst til gamle brufundamenter på Presteskjæret via trapp ned fra brua
på vestsiden av bruene, og med separat gangbru fra Jåsund til Presteskjæret. Turveg rundt Hafrsfjord snos
under søndre landkar på Jåsund-siden og under platebru på land ved Buseneset i nord.

6.9

LANDBRUKSFAGLIGE VURDERINGER

Utvidelse av dagens veg til ny standard krever beslag av landbruksarealer. I dagens situasjon er det etablert
en rekke direkteavkjørsler til landbruksteiger. Med ny firefeltsveg blir ikke dette lenger tillatt. I noen tilfeller
blir gårder som har landbruksteiger på begge sider av riksvegen avskåret fra å kjøre direkte fra gården til
jordet. I noen tilfeller skjer dette i dag med direkte overkjørsel over riksvegen. Noen gårdsbruk får lenger veg
til jordene sine med ny veg etablert.

6.10

KOLLEKTIVTILBUD

Eksisterende kollektivtilbud er beskrevet i kapittel 4. Store deler av strekningen vil inngå i Bussveiensystemet, og det er lagt stor vekt på tilpassing til krav og behov fra dette prosjektet. Det har vært gjennomført
en rekke møter med Rogaland fylkeskommune underveis i prosessen, og Statens vegvesen sine
representanter i Bussveien har også vært delaktige i TKV-prosjektet.
Bussveien vil gå fra Stavanger sentrum til endeholdeplass ved Kontinentalvegen/Tankvegen i Risavika.
Reguleringsplanen inneholder areal for endeholdeplass, med diverse fasiliteter som venterom, toaletter,
sykkelparkering osv. Fra endeholdeplassen og nordover til Hagakrossen vil bussene benytte høyre felt
sammen med annen tungtrafikk, og tilsvarende i sørgående retning. På denne strekningen legges det opp til
nye bussholdeplasser ved Risabergvegen og ved Snødevegen.

2016-02-05 | Side 57 av 133

Rv. 509 Transportkorridor vest | Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Oppdragsnr.: 5134494
Dokument nr.: B0001
Revisjon: 5

Ved Hagakrossen vil bussene svinge av til fv. 375 Tananger Ring, og der de vil følge denne fram til
kollektivtraseen på Myklebust/Jåsund. Det er planlagt stoppested for bussene ved Skoletunet/Båtstadvegen i
fv. 375 Tananger Ring. Resterende strekning fram til Myklebust vil bli gjenstand for egen reguleringsplan,
bl.a. gjennom Tananger sentrum.
Bussene vil komme inn i planområdet igjen ved busskulverten ved Jåsund, og deretter gå videre over
Hafrsfjord bru i retning Stavanger. Busser i sørgående retning fra Stavanger til Sola vil fortsette å kjøre av rv.
509 Tanangervegen til busstraseen ved Jåsund. I retning Stavanger er det lagt opp til eget filterfelt for
bussene slik at disse kjører utenom kryssene med fv. 445 Kvernevik Ring og Sundekrossen. Øst for
Sundekrossen kobles kollektivsystemet på reguleringsplan 2350 Bråde – Sundekrossen. Det er lagt opp til
stoppested ved Buseneset i østgående retning og ved Sundekrossen borettslag i vestgående retning. I
Sundekrossen eller nærliggende områder vil det i framtiden være overgangsmuligheter mellom Bussvei A,
Bussvei B, rute 8 (til Randaberg) og Sola-link. Det er regulert inn forslag til reguleringsholdeplass for
bussene ved Jåsund.
Bussveien skal være ferdig utbygd til sommeren 2021. Bussvei A vil gå fra Stavanger sentrum, over
Hafrsfjord bru, via Jåsund/Myklebust og Tananger-halvøya til Hagakrossen og deretter sørover langs TKV til
Risavika (endeholdeplass Kontinentalvegen/Tankvegen). Bussvei B vil gå fra Stavanger sentrum via
Sundekrossen og videre nordover til fv. 445 Kvernevik Ring (nord), med endeholdeplass et sted i fv. 445
Kvernevik Ring, trolig et sted ved Ærfuglvegen, slik at det blir god flatedekning av Kvernevik-området. Videre
vil den såkalte «Sola-link» betjene området sørfra, og en del av disse bussene vil trolig ha gjennomgående
rute fram til Sundekrossen. For bussforbindelse sør for Risavika (Kontinentalvegen) er det planlagt
stoppesteder ved Sola skole (utenfor dette planforslaget) og ved Nordre Hogstadveg.
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Oversiktskart framtidig bussrutesystem med Bussveien.

KULTURMILJØ

Det er utført arkeologiske registreringer (jfr. kulturminneloven § 9). Rapport fra de arkeologiske
undersøkelsene ble fullført 02.06.15. Rapporten er omfattende, og med detaljerte beskrivelser og tolkninger
av de påviste funnene. Kulturminnene er lagt inn med avgrensning i reguleringsplanen, og det er stilt krav til
undersøkelser av disse før vegen kan etableres. Det vises for øvrig til konsekvensutredning av kulturmiljø.
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Av nyere tids kulturminner er følgende er registrert ved befaring i Sola kommune:
 Verneverdig bygning (Sefrak hus kategori A) på gnr. 9 bnr. 6, Nordre Hogstadveg 19
 Tananger kapell med murer gnr. 5 bnr. 7, Tananger Ring 22
 Krigskulturminner ved fjellanlegget til Shell gnr. 6 bnr. 67
Det er også registrert krigskulturminner på gnr. 41 bnr. 97 (MG-bunker Buseneset 31) og på gnr. 41 bnr.
1346 (personellbunker Buseneset 33) i Stavanger kommune.

6.12

MILJØTILTAK

Det er lagt opp til følgende miljøtiltak:
 Det er lagt til rette for viltundergang ved Ausebakkvegen/Myklebust-høyden, på grunn av behov for
trekk mellom oppvekst- og leveområder for rådyr i området.
 Det er prosjektert og regulert sammenhengende bru fra Jåsund til Buseneset for åpne den
eksisterende vegfyllingen, slik at vanninnstrømmingen i Hafrsfjord kan økes.
 Det gjennomføres støytiltak ved og langs utsatte boliger, jfr. egen støyrapport.
 Det legges opp til rensebasseng/-løsninger for overflatevann fra veg.
 Det legges opp til signalbru ved Snøde/Risavika for gående og syklende, for å lette adkomst til
bussholdeplasser og til gjennomgående gang-/sykkelvegnett.
 Som avbøtende tiltak for landbruksområder skal det vurderes etablert vegskråninger med1:8 der det
er mulig, innenfor arealer som er regulert til anlegg- og riggområder.
Det vises for øvrig til innspill til kommende ytre miljøplan (byggeplanfase) i eget kapittel. For noen av
temaene under konsekvensutredningen foreslås det også avbøtende tiltak.

6.13

REKKEFØLGE AV TILTAK OG GJENNOMFØRING

Det er et mål at reguleringsplanen skal vedtas ved årsskiftet 2015/2016. Deretter må det erverves grunn og
byggeplanlegges, før prosjektene det kan sendes på anbud og deretter bygges. Prosjektets størrelse, både
kostnadsmessig og geografisk, tilsier i tillegg en faseinndeling.
Deler av Transportkorridor vest er planlagt tilrettelagt for Bussveien. Det er sannsynlig, bla. ut i fra
prosjektets målsetting, at disse strekningene prioriteres tidligst. Dette tilsier at en mulig rekkefølge kan bli
(ikke nødvendigvis prioritert rekkefølge):
 Rv. 509 Revheimsvegen via Sundekrossen til Jåsund, inkludert Hafrsfjord bru.
 Strekningen fra Hagakrossen til endeholdeplass for Bussveien i Kontinentalvegen/Tankvegen,
inkludert toplanskryss ved Kontinentalvegen.
 Fv. 375 Tananger Ring, fra Skoletunet/Båtstadvegen, inkludert toplanskryss i Hagakrossen.
I tillegg ønsker Statens vegvesen å bruke byggherreorganisasjonen som er etablert i Sømmevågen. Neste
byggetrinn nord for Sømmevågen blir trolig veganlegget videre fram til nytt kryss med Sola Prestegårdsveg
og Kolnesvegen. Dette kan også tilsi at anlegget vil kunne videreføres fra dette krysset fram til
Kontinentalvegen.
Prosjektet TKV (riksvegdelen) er omtalt i NTP, uten at det er satt av midler til prosjektet. Prosjektet vil inngå i
Bypakke Nord-Jæren (2017-2032) og kan også få midler innenfor bymiljøavtalen med staten. Prosjektet
forutsettes inn i NTP 2018 – 2027.
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Bypakke Nord-Jæren er porteføljestyrt. Det medfører at styringsgruppen har ansvar for å prioritere
rekkefølge, tidspunkt for de ulike delstrekningene. Byggeplanlegging vil kunne avklare ulike faser i
utbyggingen og gi råd mht. effektiv realisering av prosjektet.

6.14

REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Det er foreslått rekkefølgebestemmelser til planen som omfatter håndtering av matjord og potetål (PCN),
etablering av støyskjermingstiltak iht. reguleringskartet, og bestemmelse om inngjerding av kulturminne ved
Hafrsfjord bru (Pigghella). I tillegg er det foreslått bestemmelser til kulturminnene og til avslutning og
istandsetting av anleggs- og riggområder, som i praksis vil fungere som rekkefølgebestemmelser.
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Virkninger og konsekvenser av planforslaget

Iht. fastsatt planprogram skal planforslaget konsekvensutredes med utgangspunkt i Statens vegvesens
tidligere håndbok 140 (nå håndbok V712). Håndboken skiller temaene i prissatte og ikke-prissatte
konsekvenser. Innenfor hver av de ulike kategoriene er det definert tema og metodikk.
Fastsatt planprogram har tatt utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredninger. Forskriften ble endret
01.01.15, med det legges til grunn de vedtatte utredningstemaene, som bygger på en noe eldre utgave av
forskrift om konsekvensutredninger. I denne saken, jfr. fastsatt planprogram, skal det ikke utredes prissatte
konsekvenser. Dette kapitlet er bygd opp iht. håndbok V712 med ikke-prissatte konsekvenser først, og
deretter andre konsekvenser.

7.1

IKKE-PRISSATTE KONSEKVENSER

7.1.1

Landskapsbilde

7.1.1.1 Verdisetting
Det vises til kapittel 4 (dagens situasjon) for beskrivelse av landskap og topografi. I utgangspunktet har et
landskap med sine opprinnelige kvaliteter middels verdi. Elementer som er tilført landskapet, eller foredling
av landskapet over tid, kan senke eller heve denne verdien. Landskapets verdi vurderes med utgangspunkt i
om det er et naturlandskap, et landskap med spredt bebyggelse eller et bylandskap/tettbygd strøk. I bebygde
landskap er de visuelle kvalitetene på bebyggelsen, og graden av byform, kriterier som påvirker verdien av
landskapsbildet.
Kulturlandskapet på Sør-Tjora
Landskapet i planområdet er jevnt over et typisk landskap for regionen, med normalt gode kvaliteter. Helt i
sør, ved Strandnesvågen, går rv. 509 Tanangervegen gjennom et kulturlandskap der opprinnelig
bebyggelsesstruktur med spredte gårdstun ligger mellom åpne jorder. Teigskillene er markert med
steingjerder eller spredte trerekker, og knauser med fast fjell og vegetasjon deler opp landbruksarealene.
Området grenser ned mot Hafrsfjord, og er en del av det området som er definert som "Vakre landskap i
Rogaland" i Fylkesmannens rapport fra 1995. Området vurderes til å ha spesielt gode visuelle kvaliteter,
men ikke uvanlige for regionen. Landskap og bebyggelse gir til sammen et spesielt godt totalinntrykk.
Verdien vurderes derfor til å være middels til stor.
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Den sørlige delen av planområdet preges av åpne jorder med vegetasjon i teiggrensene,
og enkelte eldre gårdshus, som her ved Nordre Hogstadveg.

Hafrsfjord og Hafrsfjord bru
Helt nord i planområdet, ved Hafrsfjord bru, er traseen også inne i en del av det landskapet som er definert
med stor opplevelsesverdi i "Vakre landskap i Rogaland". Med unntak av fylling for brua ligger landskapet
langs fjorden med sin opprinnelige strandlinje. Baklandet på begge sider av fjorden er utbygd i ulik grad.
Felles for begge sider er at det er den ubebygde delen av landskapet som framstår med ekstra visuelle
kvaliteter. Opplevelsesverdien ligger i første rekke i forholdet mellom vann og strandlinje. På vestsiden av
fjorden bidrar også landbrukslandskapet, som ligger i slake bakker fra strandlinjen og opp mot riksvegen, til å
forsterke opplevelseskvaliteten. Brua, som er det største tekniske elementet i dette området, er gitt en
linjeføring og form som forsterker terrengets linjer, men den store fyllingen den ligger på danner en visuell
barriere i fjorddraget. Jevnt over har området rundt fjorden høyere visuelle kvaliteter enn normalt for
regionen, og verdien vurderes til å være middels til stor.

Figur 25

Flyfoto av Hafrsfjord bru med rester av den gamle vegen og brufestet på holmen.
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Området øst for Hafrsfjord bru med opprinnelig strandlinje. Dette er nordøstsiden av
fjorden. Til venstre i bildet sees fyllingen som utgjør søndre landkar på dagens bru.

Risavika, nærings- og havneområde
Risavika havn og næringsområdene sør for denne preges av en skala på både bygninger og åpne flater som
bryter med landskapets skala. Samtidig er havnevirksomhet en logisk funksjon i Risavika, og landskap og
bebyggelse har dermed en klar sammenheng. Havneområdet er et område med opplevelsesverdi, men med
reduserte visuelle kvaliteter. Næringsområdet sør for havnen er mindre opplevelsesrikt, og preget av en
bygningsstruktur som gir lite til landskapet rundt. Samtidig er dette området ikke like nedbygd med harde
flater som havneområdet. De grønne buffersonene mellom de ulike bedriftenes områder deler området i
mindre enheter og skaper rammer rundt bebyggelsen. Alt i alt vurderes verdien å være liten til middels.

Figur 27

Risavika nærings- og havneområde framstår med reduserte opplevelseskvaliteter.
Bebyggelsen er ikke samstemt i volum og uttrykk, og opparbeidede flater har lav grad av
detaljering.
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Øvrige deler av planområdet
Resten av planområdet vurderes som et landskap med visuelle kvaliteter som er typiske for regionen.
Landskap og bebyggelse har vanlig gode visuelle kvaliteter. Derav settes landskapsverdien i disse
områdene til middels.

Figur 28

Store deler av vegstrekningen går gjennom landbrukslandskap med normalt gode visuelle
kvaliteter. Her ved Meling.
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Verdikart for landskapsbilde, Transportkorridor vest.
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7.1.1.2 Metodikk for fastsetting av omfang og konsekvenser for landskapsbilde
Metoden i håndbok V712 er utviklet med tanke på å sammenligne ulike alternativer. Når den brukes på
reguleringsplannivå, skal planforslagets tiltak vurderes opp mot et 0-alternativ. I dette tilfellet innebærer 0alternativet for landskapsbildet i realiteten dagens situasjon, da ingen fysiske tiltak ligger inne som en
forutsetning, kun trafikkvekst.
Omfangsvurderingen for planforslaget deles opp og beskrives for landskapsrom/lokaliteter underveis. Siden
det ikke foreligger alternative traseer eller delstrekninger underveis, skal konsekvensen deretter
oppsummeres og vurderes samlet for hele traseen under ett.

7.1.1.3 Omfangs- og konsekvensvurdering for landskapsbilde
Kulturlandskapet på Sør-Tjora
Gjennom kulturlandskapet, fra traseens start og fram mot Kongshaug, har breddeutvidelsen av vegen lite
visuelt omfang. I denne delen av traseen er det ikke forutsatt støyskjermer langs vegen, men master, skilt,
og eventuelt andre vertikale strukturer vil tre fram i det flate og åpne landskapet. Vegens linjeføring er
tilpasset landskapet, og er godt forankret til dette.
Langs Kongshaug og videre nordover forutsettes det støyskjerming på begge sider av riksvegen, med
områdeskjermer tre til fire meter høye, og lengde på over 550 meter. Disse vil markere vegen sterkere, og
fungere som visuelle barrierer i landskapet. Dette vil påvirke reiseopplevelsen gjennom området.
Nord for Kongshaug etableres ny kulvert for å sammenbinde Tjoravegen og Nordre Hogstadveg, og i
tilknytning til denne blir lokal samleveg lagt i teigskillet langs nordre fot av Kongshaug. Steingarden som
markerer eiendomsskillet i dag forsvinner, og erstattes av en tofelts veg med fortau, som senkes ned mot
kulverten. Denne grøften mangler forankring i kulturlandskapet, og innebærer en visuell forringelse.

Figur 30

Modellfoto som viser lokalvegens linjeforløp nord for Kongshaug.

Omfanget av planforslaget i dette delområdet er større i den nordlige delen enn i den sørlige. Jevnt over er
det skalaen på veganlegget og omfanget på støyskjermingen som gir et negativt omfang i dette delområdet.
Omfanget vurderes som lite til middels negativt.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed liten til middels negativ (- / --) for strekningen Sør-Tjora.
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Delområde

Verdi

Omfang

Sør-Tjora, kulturlandskap

Middels til stor

Lite til middels negativt

Konsekvens
(- / --)

Risavika, nærings- og havneområde
Mellom Nordre Hogstadveg og krysset med Kontinentalvegen ligger lokal samleveg parallelt og i samme
korridor som hovedvegen. I dette området går traseen over fra de flate jordene og inn i mer kupert terreng,
og det øker på med bebyggelse langs vegen. Her framstår breddeutvidelsen som noe mer konfliktfylt for
landskapet, og forårsaker terrengmurer og nærføring med gårdstun. Inngrepene er imidlertid moderate, og
det er først og fremst den massive bredden på korridoren som framstår som ute av landskapets skala.

Figur 31

Modellfoto som viser vegkorridorens skala i området ved Raffinerivegen. Støyskjermer,
master, rekkverk og øvrige elementer er ikke visualisert på denne modellen.

Rv. 509 Tanangervegen ligger som et skille mellom næringsbebyggelsen og landbruksområder/boligfelt, og
utgjør dermed også grense mellom landskap med ulik opplevelsesverdi. Omfanget av utvidelsen har følgelig
ulik konsekvensgrad på vestsiden og østsiden av vegen. Ved krysset med Kontinentalvegen gjør dette seg
særlig gjeldende. Kontrollplass for kjøretøy inngår som en del av kryssområdet, slik at dette øker i omfang
og strekker seg langt inn i landbruks- og hageland øst for vegen. Kryssområdets kompleksitet kan, med
murer og tilpasninger, integreres relativt greit i næringsområdets strukturer vest for vegen. Øst for vegen
framstår det massive veganlegget med sine store asfaltflater som lite tilpasset omgivelsene.
Strekningen forbi Risavika er i dag avskjermet fra havneområdet med tett krattvegetasjon. Breddeutvidelsen
av vegen legger beslag på mye av dette arealet, slik at sikten åpnes opp. Dette vil gi en bedre
reiseopplevelse langs strekningen, samtidig som vegen i større grad vil framstå som knyttet til
havneområdet, og Tanangervegen og Risavika Havnering framstår som i felles korridor. Et element som
forsterker dette er støyskjermingen mot boligområdet på Snøde, der langsgående områdeskjerm vil skille
bilveg og havn på den ene siden fra fotgjengere og boligområde på den andre. Boligene i området ligger for
øvrig oppover i lia, og vil ha sikt over skjermen og ut til havneområdet som i dag. Ved Snøde planlegges det
ei signalbru for å føre gang- og sykkeltrafikk over vegen. Denne vil bli et nytt landemerke i området, og vil
tilføre stedet en identitet for dem som ferdes langs vegen.
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Jevnt over har anlegget langs denne strekningen en visuell forankring til landskapet. Dimensjonen er
imidlertid utfordrende, særlig ved kryssområdene, der anlegget oppleves ikke å harmonere med
omgivelsenes skala. Elementer som støyskjermer og konstruksjoner (murer og kulverter) gjør seg gjeldende
langs denne strekningen, og utformingen av disse vil ha betydning for hvordan anlegget totalt sett oppleves.
Omfanget av planforslaget vurderes som lite til middels negativt for landskapsbildet langs denne
strekningen.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed liten (-) for strekningen Risavika og liten til middels negativ (- / --)
for strekningen Snøde.
Delområde

Verdi

Omfang

Konsekvens

Risavika, nærings- og havneområde

Liten til middels

Lite til middels negativt

(-)

Snøde, bolig- og hageland

Middels

Lite til middels negativt

(- / --)

Tananger – Hagakrossen
Ved Hagakrossen gjøres en omfattende omlegging av veganlegget, med samling av flere veger mot ett
kryss. Sammenslåingen av dagens to rundkjøringer til én, forårsaker en lang vegsløyfe fra fv. 375 Tananger
Ring inn mot krysset. I tillegg omfatter planforslaget etablering av en gjennomgående samleveg mellom
Bergjevegen og Melingsvegen. Kryssområdet blir svært arealkrevende og komplekst med ramper,
rundkjøring og veger som veksler over og under hverandre i to plan.
Særlig har fv. 375 Tananger Ring-sløyfen et stort negativt omfang for landskapsbildet, da den kutter
silhuetten på et markant høydedrag i det ellers flate landskapet. Det svært komplekse krysset er ikke
tilpasset nærområdet i skala, og linjeføringen er ikke forankret i landskapsformen.
Området er i dag preget av en del trafikkareal, med to kryssområder. Omleggingen fører imidlertid til at
veganlegget blir dominerende i dette landskapsrommet, slik at opplevelsen av det endres vesentlig.
Planforslagets omfang for landskapsbildet vurderes for dette området å være ødeleggende, og dermed stort
negativt.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed middels til stor negativ (-- / ---) for strekningen Hagakrossen.
Delområde

Verdi

Omfang

Hagakrossen, tettsted

Middels

Stort negativt

Konsekvens
(-- / ---)
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Illustrasjoner som viser kryssområdet i Hagakrossen i forhold til dagens landskap.

Kvitemyr – Jåsund
Ved Kvitemyr rettes kurven på dagens veg noe ut. Bebyggelsen som i dag ligger mellom riksvegen og
Kvitemyr fjernes, og ny veg legger beslag på dette arealet. Den vesle gruppen med hus framstår ikke som et
helhetlig miljø med særlige visuelle kvaliteter. De ligger isolert, og er ikke en del av en bebyggelsesstruktur i
området. Denne bebyggelsen har ikke vesentlig verdi for landskapsbildet, og omfanget av veganlegget
vurderes i forhold til hvordan det tilpasser seg landskapsrommet for øvrig.
Ved Ausebakkvegen legges det til rette for viltkryssing under vegen. Terrenget åpnes opp inn mot kulverten i
et større område for å skape siktlinjer mellom grøntområdene på hver side av vegen. Terrengformen bærer
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preg av at man har begrenset areal til rådighet, slik at den framstår litt for markert i det flate landskapet. Den
går også på tvers av etablerte strukturer som følger dagens veg. Her er for øvrig muligheter for bedre
landskapstilpasning i detaljeringsfasen. I dette området legger veganlegget beslag på et gårdstun og et felt
med levegetasjon øst for vegen, bestående blant annet av en rekke høyvokste graner. Gran er ikke
hjemmehørende i dette landskapet, og fjerning vil styrke landskapsopplevelsen. Tett randvegetasjon lar seg
etablere på nytt.
Ved Jåsund er vegen rustet opp allerede, og nytt veganlegg medfører bare mindre endringer. Totalt sett
vurderes anlegget i dette delområdet til å ha intet til lite negativt omfang, da det stort sett har en visuell
forankring til landskapet, og en skala som harmonerer med landskapet.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed ubetydelig til liten negativ (0 / -) for strekningen Kvitemyr –
Jåsund.
Delområde

Verdi

Omfang

Kvitemyr – Jåsund, kulturlandskap/bolig

Middels

Intet til lite negativt

Konsekvens
(0 / -)

Hafrsfjord
Dagens bru er en enkel og karakteristisk bue over fjorden, der bruplaten framstår som lett og spenstig,
hvilende på doble søylerekker. Kurvaturen er jevn både i horisontal- og vertikalplanet.
Ny bru er planlagt som en buebru med tilsvarende seilingshøyde under bruplaten, men med større
totalhøyde på grunn av buene. Brua er også tre ganger så bred som dagens bru, slik at hele konstruksjonen
framstår mer dominerende i landskapsrommet. Horisontalkurvaturen på brua styres av brutypen. Brubuene
gjør at platen mellom dem får et rett forløp med kurver i hver ende, istedenfor dagens jevne bue gjennom
hele bruforløpet. Horisontal linjeføring oppleves som noe mer anstrengt enn på dagens bru, men jevn
vertikalkurvatur og de store buene tar fokus bort fra dette, og evner å gi den brede platen spenst og løft.

Figur 33

Forslag til ny Hafrsfjord bru sett fra sør, langs strandkanten på Sunde. Denne brutypen uten
søyler gjør at sikten åpnes opp.
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Brukonstruksjonen innebærer færre søyler under bruplaten, slik at sikten langs fjorden åpnes opp. I tillegg
medfører tiltaket at deler av dagens vegfylling sør for brua fjernes. Dette gjør at Prestaskjæret og det lille
fugleskjæret blir liggende løsrevet fra land og igjen framstår som skjær. Det opprinnelige landskapet i
fjordrommet blir bedre lesbart som følge av tiltaket. Samtidig må det påpekes at den gjenværende delen av
vegfyllingen i sør blir doblet i bredde. Denne strandsonen er imidlertid allerede sterkt endret av en større
utfylling med parkmessig opparbeidelse (del av Jåsund-utbyggingen). En utvidelse og justering av dette
parkområde vurderes som lite konfliktfylt for landskapsbildet.

Figur 34

Illustrasjonen viser fristilling av fugleskjæret og Presteskjæret.

Figur 35

Illustrasjon som viser ny Hafrsfjord bru sett fra vest i fjernvirkning. Den reduserte
vegfyllingen bidrar til å åpne sikten.
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Tiltaket har en visuell forankring til landskapet, men dimensjonen på brua har økt, og oppleves som relativt
massiv inn mot bebyggelsen på Sunde og Jåsund. I nærvirkning blir bredden på konstruksjonen
dominerende. I fjernvirkning er dette mindre tydelig. Her oppleves tiltaket som positivt med tanke på at sikten
åpnes opp. Det store, åpne fjordrommet tåler godt den høye buen, som vil tre fram som et nytt landemerke.
Totalt sett vurderes tiltaket i dette delområdet å ha middels positivt omfang.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed middels positivt (++) for strekningen Hafrsfjord.
Delområde

Verdi

Omfang

Hafrsfjord, fjordlandskap

Middels til stor

Middels positivt

Konsekvens
(++)

Sunde
Området er bebygd i felt med ulik alder og bygningstype. Bebyggelsesstrukturen forholder seg til vegen, med
avstand og grønn buffersone mot denne. For rekkehus- og lavblokkfeltene ligger felles garasjeanlegg ut mot
denne sonen. I dette delområdet omfatter planforslaget, i tillegg til øvrig vegutvidelse, også kollektivfelt i hver
retning, og opprustning av bussholdeplasser.
Planforslaget mer enn dobler tverrsnittet på korridoren i dette området. Anlegget legger beslag på dagens
bufferarealer og kommer i konflikt med flere bygninger; garasjer, eneboliger og et næringsbygg. Redusert
bredde mellom veg og bebyggelse fører til mye bruk av terrengmurer. Der det tidligere har vært plass til
støyvoller og beplantede skråninger, vil det nå etableres murer og støyskjermer. Gang- og sykkelvegnettet
blir skåret ned på sidene av vegen, og forårsaker en oppdeling av landskapsrommet. Tiltaket endrer preget i
området, og framstår som et inngrep i de etablerte bygningsmiljøene. Skalaen står ikke i forhold stedets
preg. Omfanget vurderes å være middels negativt.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed middels negativ (--) for strekningen Sundekrossen.
Delområde

Verdi

Omfang

Sunde, tettsted

Middels

Middels negativt

Konsekvens
(--)

7.1.1.4 Avbøtende tiltak, landskapsbilde
Der traseen går gjennom åpent landskap, og kun medfører en breddeutvidelse, er de visuelle
konsekvensene små. Ved kryssområdene, der anlegget er komplekst og ekstra arealkrevende, blir den
negative konsekvensen for landskapsbildet større. Det er særlig der landskapet er kupert, eller ved
nærføring til bygningsmiljø, at anleggets skala blir svært utfordrende, som ved Hagakrossen og Sunde. Å
redusere vegstandarden for å dempe anleggets skala anses ikke som et reelt avbøtende alternativ, og
anlegget er optimalisert i forhold til veggeometri på disse stedene.
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7.1.1.5 Samlet konsekvensvurdering for landskapsbilde
I en samlet vurdering av planforslaget legges det til grunn at konsekvensgraden jevnt over er moderat (liten
til middels negativ) langs store deler av strekningen. Ved Hagakrossen og Sunde er den negative
konsekvensen større (middels til stor), men ved Hafrsfjord er konsekvensen positiv (middels). Totalt sett
vurderes derfor planforslaget sett under ett til å ha liten til middels negativ konsekvens (-/--) for
landskapsbildet.
Delområde

Verdi

Omfang

Sør-Tjora, kulturlandskap

Middels til stor

Lite til middels negativt

(- / --)

Risavika, nærings- og havneområde

Liten til middels

Lite til middels negativt

(-)

Snøde, bolig- og hageland

Middels

Lite til middels negativt

(- / --)

Hagakrossen, tettsted

Middels

Stort negativt

Kvitemyr – Jåsund, kulturlandskap/bolig

Middels

Intet til lite negativt

(0 / -)

Hafrsfjord, fjordlandskap

Middels til stor

Middels positivt

(++)

Sunde, tettsted

Middels

Middels negativt

(--)

Samlet vurdering for traseen, landskapsbilde

7.1.2

Konsekvens

(-- / ---)

(-/--)

Nærmiljø og friluftsliv

7.1.2.1 Verdisetting
Hovedmålet for prosjektet er å gi bedre kapasitet og framkommelighet for næringstrafikk og kollektivtrafikk
på Transportkorridor vest, og å bedre trafikksikkerheten og støyforholdene i nærmiljøet rundt lokale fasiliteter
i området. I tillegg skal det legges til rette for å oppnå bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for gående
og syklende langs Transportkorridor vest. Effektmål i prosjektet som anses relevant for KU-tema nærmiljø og
friluftsliv er:
 Forbedret gang- og sykkeltilbud, og økt andel transportsyklister
 Bedre framkommeligheten for syklister uten konflikt med gående og kjørende
 Forbedret trafikksikkerhet på strekningen
 Forbedret miljø, bedre støyforhold og minimerte negative konsekvenser for nærmiljøet
Når veglinjer nå foreligger er det fokus på hvilke verdier som påvirkes direkte av inngrep, i hvilken grad
forholdene for gående og syklende blir bedre og tryggere, og om vegtrafikk blir en større eller mindre
belastning på nærmiljø.
Siden planen i store trekk er en utvidelse av eksisterende veg vil ikke prosjektet komme i direkte kontakt
med viktige friluftsområder og mer naturpregede områder. Det vil likevel være av betydning å se til at det
sikres god tilgjengelighet på tvers av vegsystemet mellom boligområder og friluftsområder som ligger mer
perifert, blant annet strandlinjen langs Hafrsfjord, hvor det er planlagt turvegnett. Tilknytting øst-vest og på
tvers av biltrafikk mellom boligområder og turveg langs Hafrsfjord er derfor viktig når fokus er friluftsliv.
Det er gjort en vurdering av nærmiljøkvaliteter i tiltaksområdet. Områder med spredt bosetting og primært
intensiv landbruksdrift er gitt liten verdi for temaet nærmiljø, og har også reduserte verdier for friluftsliv.
Boligområder er gitt middels verdi for temaet nærmiljø. Områder som har stor verdi for nærmiljø er
uteområder tilknyttet skole, kirke og idrettsanlegg. Friluftsområder gis verdi ut i fra bruksfrekvens og egnethet
for ulike aktiviteter. Normalt er endring i støy i uteområder del av vurderingene under dette KU-temaet, men i
denne planen er støy tatt ut som eget tema i konsekvensvurderingen. Det vises også til egen støyrapport.
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Eksisterende gang- og sykkelveg gjennom tiltaksområdet er en viktig ferdselsåre for myke trafikanter og har i
seg selv stor verdi. Dagens system mangler gjennomgående gang- og sykkelveg gjennom Hagakrossen.
Eksisterende riksveg utgjør stedvis en barriere for gående og syklende som vil krysse øst-vest gjennom
området. Dette gjelder særlig langs sjø ved Jåsund. Antallet planskilte kryssingspunkt i tiltaksområdet vil bli
opprettholdt, men flyttes noe i forhold til dagens sitasjon.
Delområde 1: Sør-Tjora - Risa
Delområdet er et landbruksområde med spredte boliger. Området er i begrenset grad tilgjengelig for og lagt
til rette for friluftsliv. Området gis liten verdi.
Delområde 2: Snøde
Delområdet er et vanlig boligområde og gis middels verdi. Det er etablert noe grønnstruktur i området, med
lokal lekeplassdekning, ballbaner og en barnehage.
Delområde 3: Haga
Området omfatter eksisterende boligområde og et planlagt boligområde. Området gis middels verdi.
Delområde 4: Hagakrossen
Delområdet innbefatter Haga skole, idrettsanlegg, kirke og kirkegård. Området gis stor verdi.
Delområde 5: Meling - Kvitemyr
Delområdet er et landbruksområde med spredte boliger. Området er i begrenset grad tilgjengelig for og lagt
til rette for friluftsliv. Området gis liten verdi.
Delområde 6: Jåsund
Delstrekningen omfatter et eksisterende boligområde med middels utnyttelse på vestsiden av riksvegen,
som fortsatt er under utbygging. Det er opparbeidet turveg i strandsonen fram til Hafrsfjord bru. Uteareal i
boligområdet og tilstøtende turveg har stor verdi for nærmiljø og friluftsliv. Området gis stor verdi.
Delområde 7: Hafrsfjord bru
Området har særlige kvaliteter for sportsfiskere og fugleinteresserte. Området er viktig for fritidsbåttrafikk
mellom Hafrsfjord og sjøområdene utenfor. Motorisert fritidsaktivitet inngår ikke i vurderingene her. Området
gis stor verdi.
Delområde 8: Sunde
Området omfatter et boligområde med middels utnyttingsgrad. Området har en omfattende grønnstruktur,
sosial infrastruktur og et godt utbygd turvegnett. Området gis stor verdi.
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Verdikart for nærmiljø og friluftsliv, Transportkorridor vest.
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7.1.2.2 Omfangs- og konsekvensvurdering for nærmiljø og friluftsliv
Delområde 1: Sør-Tjora - Risa
Tilkomst øst-vest i området blir lagt noe om fra dagens situasjon. Det etableres nye underganger på
strekningen til erstatning for underganger som saneres, men med noe ulik plassering fra dagens situasjon.
Barriereeffekt og støysituasjon vurderes å tilsvare 0-alternativet. Dette gir intet omfang.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed ubetydelig (0) for strekningen Sør-Tjora - Risa.
Delområde

Verdi

Omfang

Sør-Tjora - Risa

Liten

Intet

Konsekvens
(0)

Delområde 2: Snøde
Planforslaget vil bare i liten grad ha virkning for nærmiljø og friluftsliv. Det forutsettes at støysituasjonen ikke
blir forverret fra dagens situasjon. Det vil bli etablert støyskjermingstiltak langs vegen. Dette gir intet omfang.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed ubetydelig (0) for strekningen Snøde.
Delområde

Verdi

Omfang

Snøde

Middels

Intet

Konsekvens
(0)

Delområde 3: Haga
I KDP Risavika er det lagt inn en utvidelse av kryssområdet, som har negativ konsekvens for boligområdet
ved Haga og tilhørende uteområder og lekeområder. Ytterligere utvidelse av trafikkarealet i planforslaget
som her skal konsekvensvurderes er begrenset til en ny tilkomstveg og en mindre tilpassing av rv. 509
Tanangervegen. Tilkomst fra øst til vest forbedres, men rv. 509 Tanangervegen vil fortsatt oppleves som en
barriere. Samlet vurderes omfanget som lite negativt.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed liten negativ til ubetydelig til (- / 0) for strekningen Haga.
Delområde

Verdi

Omfang

Haga

Middels

Lite negativt

Konsekvens
(- / 0)

Delområde 4: Hagakrossen
Det er planlagt en vesentlig utvidelse av kryssområdet ved Hagakrossen utover det som er avklart i KDP for
Risavika, som i sum reduserer kvalitetene knyttet til uteområdene ved Tananger kirke, skolen og
idrettsanlegget. Omfanget vurderes som lite negativt uavhengig av støy og støyskjerming.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed liten til middels negativ (- / --) for strekningen Hagakrossen.
Delområde

Verdi

Omfang

Hagakrossen

Stor

Lite negativt

Konsekvens
(- / --)

Delområde 5: Meling - Kvitemyr
Tiltaket medfører at fire boliger langs Kvitemyrvegen blir innløst. Dette er å regne som prissatte
konsekvenser. Rent metodisk skal innløsing av boliger vurderes ut fra hvilke konsekvens dette får for de
gjenboende naboer. Når et helt boligområder innløses får det per definisjon ingen konsekvens for temaet
nærmiljø. Sett i en noe større sammenheng vurderes planforslaget å ha lite negativt omfang for det
nærområdet de innløste boligene er en del av.
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Konsekvensen av planforslaget blir dermed liten negativ (-) for strekningen Meling - Kvitemyr.
Delområde

Verdi

Omfang

Meling - Kvitemyr

Liten

Lite negativt

Konsekvens
(- / --)

Delområde 6: Jåsund
Tiltaket er i tråd med gjeldende reguleringsplan og gir derfor intet omfang.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed ubetydelig (0) for strekningen Jåsund.
Delområde

Verdi

Omfang

Jåsund

Stor

Intet

Konsekvens
(0)

Delområde 7: Hafrsfjord bru
Det er lagt til grunn at det som del av tiltaket skal opprettes en gangforbindelse under/på tvers av riksvegen
langs stranden ved Jåsund i tråd med gjeldende reguleringsplan. Gitt at reguleringsplan er å regne som 0alternativet gir dette ingen endring og ingen konsekvens. I forhold til dagens situasjon vil en realisering av
dette tiltaket vurderes som et positivt tiltak og en viktig forutsetning for et funksjonelt turvegnett i området.
Det er i prosjektet også lagt inn en oppgradering av friområde på Presteskjæret. Det er også innarbeidet ny
gangbru fra Jåsund til Presteskjæret. Samlet gir dette lite positivt omfang. Det forutsettes at Presteskjæret vil
være like egnet for sportsfiskere og fugleinteresserte etter anleggsperioden som i dag. Samlet gir dette
forholdet intet omfang.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed liten positiv (+) for strekningen Hafrsfjord bru.
Delområde

Verdi

Omfang

Konsekvens

Hafrsfjord bru

Stor

Lite positivt

(+)

Delområde 8: Sunde
Det er store dimensjoner på det nye vegsystemet som ikke får plass i dagens tverrsnitt. Nytt system
inkluderer tosidig sykkelveg med fortau som bidrar til at garasjeanlegg, noen eneboliger og andre bygg må
innløses, og at buffer mellom boligområder og trafikksystem reduseres. I dette tilfellet er tilrettelegging for
høystandard vegsystem for gående og syklende gjennom boligområdet med på å redusere utearealene i
tilstøtende boligområder. For nærmiljø er omfanget vurdert til å være lite negativt.
Turveg og natur ved Buseneset vil bli endret og reetablert. Utformingen av det ferdige anlegget er på
nåværende tidspunkt usikkert. Dette forholdet gis dermed intet omfang.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed liten negativ (-) for strekningen Sunde.
Delområde

Verdi

Omfang

Sunde

Stor

Lite negativt

Konsekvens
(-)

7.1.2.3 Avbøtende tiltak, nærmiljø og friluftsliv
Det bør revurderes om det er behov for tosidig system for gående og syklende mellom Sunde og Jåsund.
Ensidig gang- og sykkelveg på sør-/østsiden av rv. 509 Transportkorridor vest, med nødvendig tilkomst på
tvers i underganger, vil kunne redusere arealbehovet i et område der det er trangt mellom boliger og
vegsystem.
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7.1.2.4 Samlet konsekvensvurdering for nærmiljø og friluftsliv
Samlet vurderes konsekvens for nærmiljø og friluftsliv å være ubetydelig (0). Etablering av turveg langs sjø
ved Jåsund er et viktig tiltak som kan trekke samlet vurdering til svakt positivt. Dette tiltaket ligger allerede
inne i eksisterende plan og er derfor ikke vektlagt i KU. Forbedret gang- og sykkelvegnett langs
Transportkorridor vest er heller ikke vurdert siden det allerede er et gjennomgående gang- og sykkelvegnett,
og derfor vil delvis tosidig nett vurderes som en kvalitetsforbedring, men som ikke nødvendigvis blir synlig i
en KU.
Det som er mest negativt er de store dimensjonene på vegtiltaket i to tettbygde områder (Hagakrossen og
Sunde), der det strengt tatt ikke er plass, og der vegsystemet ikke er tilpasset det urbane landskap med
boliger, skole og kirke.
Delområde

Verdi

Omfang

Sør-Tjora - Risa

Liten

Intet

(0)

Snøde

Middels

Intet

(0)

Haga

Middels

Lite negativt

(- / 0)

Hagakrossen

Stor

Lite negativt

(- / --)

Meling - Kvitemyr

Liten

Lite negativt

(-)

Jåsund

Stor

Intet

(0)

Hafrsfjord bru

Stor

Lite positivt

(+)

Sunde

Stor

Lite negativt

(-)

Samlet vurdering for traseen, nærmiljø og friluftsliv

7.1.3

Konsekvens

(0)

Naturmangfold

7.1.3.1 Verdisetting
Naturmangfold (endret omtale fra naturmiljø i ny V712) omhandler naturtyper og artsforekomster som har
betydning for dyr og planters levegrunnlag, og geologiske elementer. Verdi vurderes ut i fra gitte kriterier i
håndbok V712. Særlig viktige naturtyper, rødlistearter, vann og vassdrag og landskapsøkologiske
sammenhenger gis middels til stor verdi, mens områder med biologisk mangfold og artsmangfold som er
trivielt og representativt for distriktet har liten verdi. Som grunnlag for vurderingene ligger blant annet
temarapport vedrørende regional grønnstruktur, naturbase.no og artsdatabanken.no. Se for øvrig figur 5.
Planområdet innbefatter store områder som allerede er nedbygget eller som er intensivt utnyttet til
landbruksareal med monokulturer. Disse områdene har mindre biologisk mangfold, men likevel verdi som
leveområder for planter og dyr. Bebygde næringsareal og boligområder er gitt verdi uten betydning/liten verdi
og for disse areal er det ikke gjort en særskilt konsekvensvurdering. Oppdyrka områder er gitt liten verdi.
Det meste av overflatevannet i planområdet er drenert, kanalisert og lagt i rør og det er ikke påvist viktige
bekkedrag i tiltaksområdet. Kvitemyr er også drenert og utløpet lagt i rør, men det er fortsatt høyt nok
vannspeil til at området har kvaliteter som våtmarksområde. Seks delområder er gitt verdivurdering.
Delområde 1: Sør-Tjora - Orshaug
Fulldyrka mark preger dette delområdet, og det er ikke registrert særlige naturverdier som planforslaget er i
direkte konflikt med. Området gis liten verdi.
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Det vil imidlertid være avrenning mot Strandnesvågen naturreservat i Hafrsfjord. Dette er et våtmarksområde
som er en viktig trekk- og overvintringslokalitet for våtmarksfugler. Området er sårbart for forurensing fra veg
og er derfor å regne inn i influensområdet for planen. Naturreservatet har stor verdi og er et såkalt Ramsarområde, hvilket betyr at naturreservatet i tillegg til nasjonal verdi også har internasjonal verdi.
Strandnesvågen er vurdert som et område med stor verdi, og er omtalt under delområde 6 Hafrsfjord.
Delområde 2: Varåsen – Risa
Delområdet ligger øst for rv. 509 Tanangervegen og består delvis av fulldyrka mark, innmarksbeite og noe
bebygd område. Det er i naturbase.no registrert en viktig rikmyr nær rv. 509 Tanangervegen. Området nær
veg er gjødslet og grensene for rikmyrlokaliteten er under revidering. Det er bekreftet i starten av mai at
lokaliteten ikke berører rv. 509 Tanangervegen. Det aktuelle området langs veg gis liten verdi.
Delområde 3: Haga
Delområdet ligger øst for rv. 509 Tanangervegen ved Hagakrossen og består av fulldyrka mark og
skogkledde koller. Skogsområdene bidrar til biologisk mangfold i et ellers åpent landskap preget av landbruk,
og inngår som del av leveområdet for arter som tidvis trenger skjul. Landskapsøkologisk utgjør disse
områdene derfor en noe høyere verdi enn landbruksarealene og boligområdene omkring. Området er delvis
omdisponert til trafikkareal i KDP for Risavika. Området gis liten til middels verdi slik det ligger i dag.
Delområde 4: Kvitemyr
Kvitemyr-området øst for rv. 509 Tanangervegen framstår som et stort og helhetlig landskap med en
mosaikk av ulike natur- og kulturmarkstyper uten tekniske inngrep. Området har landskapsøkologiske
kvaliteter og inngår i et større leveområde for flere fuglearter. Området er registrert som rasteområde for
rødlistearten vannrikse og yngleområde for spurvefugl. Andre rødlistearter som er registrert er myrrikse,
sanglerke og gresshoppesanger. Det er også gjennomført en kartlegging av rådyr på Tanangerhalvøya
(Ecofact rapport 282-2013). I rapporten påpekes at dette er et viktig kalvings- og oppvekstområde for rådyr
og at det er en viktig trekkrute over rv. 509 Tanangervegen her. Området gis samlet middels til stor verdi.
Delområde 5: Hafrsfjord bru
Utløpet av Hafrsfjord er et næringsrikt sjø- og strandområde, som er viktig for en rekke fuglearter. I
naturbase.no er utløpet definert som "sterk tidevannsstrøm". Strømmålinger utført viser en strøm på ca tre
knop og området kan derfor ikke defineres som "sterk". Definisjonen krever hastighet større enn fem knop.
Dette skyldes trolig at de fleste registrerte tidevannsstrømmer ikke tar utgangspunkt i faktiske målinger, men
i modellberegninger. Naturmangfoldverdiene er knyttet til både til strandarealene, vannsøylen og sjøbunn.
Området gis stor verdi.
Presteskjæret er viktig rasteområde og fugleskjæret øst for brua er et viktig hekkeområde, særlig for
rødnebbterne. Det er også registrert bløtbunnområde øst for brua, og ålegrassamfunn ved Hammeren og
Sunde på nordsiden av sundet.
Delområde 6: Hafrsfjord
Hafrsfjord er registrert som en terskelfjord med naturlig liten utskifting og lite oksygen i dypere vannlag.
Økologisk tilstand i overflatevann er god, men tilstanden i dypere vannmasser er definert som dårlig til svært
dårlig.
I Hafrsfjord er det tre naturreservat knyttet til rikt fugleliv. Disse områdene er definert som Ramsar-områder;
viktige våtmarksområder for fugl med internasjonal verdi. Her vokser det i tillegg dvergålegras, som er
rødlistet som (EN, sterkt truet). Den 22.05.15 ble det vedtatt forskrift om dvergålegras som prioritert art.
Nyere undersøkelser viser også at Hafrsfjord trolig kan være den største østerslokaliteten i Norge. Hele
fjordsystemet innenfor innløpet er gitt middels til stor verdi. Naturreservatene er gitt stor verdi.

2016-02-05 | Side 80 av 133

Rv. 509 Transportkorridor vest | Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Figur 37

Oppdragsnr.: 5134494
Dokument nr.: B0001
Revisjon: 5

Verdikart for naturmangfold, Transportkorridor vest.
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7.1.3.2 Omfangs- og konsekvensvurdering for naturmangfold
Delområde 1 Sør-Tjora - Orshaug
Vegutvidelsen berører ikke direkte viktige verdier knyttet til naturmangfold, men medfører nedbygging av
områder som er leveområde for mange arter. Naturreservatet i Strandnesvågen blir ikke berørt av selve
tiltaket, men utløp fra rensebasseng vil gå ut hit. Dette forholdet er imidlertid avklart gjennom plan 0424, og
er for tiden gjenstand for byggeplanlegging. Omfanget vurderes derfor som lite negativt.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed ubetydelig til liten negativ (0 / -) for strekningen Sør-Tjora Orshaug.
Delområde

Verdi

Omfang

Sør-Tjora - Orshaug

Liten

Lite negativt

Konsekvens
(0 / -)

Avbøtende tiltak
Det forventes at opparbeiding av tiltaket og avrenning fra tiltaksområdet tas hånd om på en sikker måte både
i bygge- og driftsfasen, slik at risiko for forurensing av Strandnesvågen naturreservat reduseres til et
minimum. Detaljer omkring dette må avklares i en egen plan for ytre miljø. Det er allerede vedtatt
reguleringsplan for rensebasseng for vegvann, med utslipp i Strandnesvågen (plan 0424). Byggeplanlegging
pågår for tiltaket.
Anleggsfasen
Rensebasseng bør opparbeides og ferdigstilles før det settes i gang større tiltak på selve vegen for å
redusere risiko for tilslamming og forurensing av sårbart naturreservat. Byggeplanlegging pågår for tiltaket.
Delområde 2: Varåsen – Risa
Det er ingen konflikt mellom registrert naturverdi (rikmyr) og planforslaget ved Varåsen, etter at grensene for
denne er bekreftet justert i mai. Vegutvidelse øst for dagens veg, videre nordover mot Risa, ligger delvis i et
område som i kommunedelplan (KDP) for Risavika er definert som framtidig næringsareal. Vegutvidelsen
berører ikke direkte viktige verdier knyttet til naturmangfold, men medfører nedbygging av dyrket mark, som
er leveområde for mange arter. Omfanget vurderes som lite negativt.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed ubetydelig til liten negativ (0 / -) for strekningen Varåsen - Risa.
Delområde

Verdi

Omfang

Varåsen - Risa

Liten

Lite negativt

Konsekvens
(0 / -)

Ingen avbøtende tiltak er vurdert.
Delområde 3: Haga
Når KDP for Risavika legges til grunn som 0-alternativ er deler av skogsarealene allerede omdisponert til
trafikkareal og det er bare en ny tilkomstveg til eksisterende boligområde som er å regne inn i
omfangsvurderingen. Når KDP Risavika legges til grunn vurderes omfanget som lite negativt.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed liten negativ (-) for strekningen Haga.
Delområde

Verdi

Omfang

Haga

Liten til middels

Lite negativt

Konsekvens
(-)

Ingen avbøtende tiltak er vurdert.
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Delområde 4: Kvitemyr
Det ble gjort en egen vurdering av området i forbindelse med avklaring av trasevalg ved Kvitemyr, som del
av forprosjektet. Alternativet tvers over våtmarksområdet ble vurdert som mest negativt for naturmangfold og
dette alternativet ble forkastet.
Alternativet som inngår i planforslaget medfører noe inngrep i deler av våtmarksområdet, og medfører at
boliger og vegetasjon som i dag utgjør en buffer mellom veg og våtmark blir bygd ned. Erfaring tilsier at
vegutvidelse inn i våtmarksområder medfører vesentlige inngrep i anleggsfasen, og nødvendig
masseutskifting ut over planlagt nytt trafikkareal. Omfanget i våtmarksområdet vurderes som middels
negativt, siden tiltaket medfører et relativt stort inngrep i et sårbart våtmarksområde som er begrenset i
utstrekning. Etablering av viltundergang vil kunne gi bedre vilkår for rådyr enn dagens situasjon, og gitt at det
i tillegg blir etablert ledegjerder og lignende vurderes omfanget som lite positivt.
Samlet vurderes konsekvensen av planforslaget som middels negativ (-), og det er inngrep i våtmark som er
vektlagt.
Delområde

Verdi

Omfang

Kvitemyr

Middels til stor

Middels negativt

Konsekvens
(--)

Avbøtende tiltak
Utfylling i våtmarksområder medfører større inngrep enn det reelle trafikkarealet siden det vil kunne være
nødvendig med masseutskifting og andre tiltak som midlertidig eller permanent endrer vannbalansen i
området og andre våtmarkskvaliteter. Spunting i stedet for tradisjonell utfylling med stein og fortrenging av
eksisterende masser vil redusere inngrepet i våtmarksområdet. Siden dagens buffer mot veg forsvinner bør
det med utgangspunkt i føre-var-prinsippet vurderes å settes opp en form for skjerming som reduserer
vegens påvirkning på våtmarksområdet. Dersom det tas særlige hensyn kan negativ virkning reduseres, og
konsekvensen endres til liten negativ.
Anleggsfasen
I plan for ytre miljø må det også tas hensyn til at det er påvist avfall/urene masser i framkant av de utfylte
landbruksarealene som grenser til våtmarksområdet og hvor ny vegtrase er planlagt. Før anleggsarbeidet
starter bør det undersøkes hvor omfattende dette kan være for å unngå uønskede hendelser med utslipp til
Kvitemyr og Hafrsfjord.
Delområde 5: Hafrsfjord bru
Omfangsvurderingen vurderes ut i fra forventet situasjon i driftsfasen. Slik tiltaket er utformet er det lagt som
en forutsetning at skjæret øst for brua også i framtiden skal være et skjær og ikke bli en del av "fastlandet".
For fuglelivet i området anses det som viktig at det fortsatt er et skjær i sundet som er vanskelig tilgjengelig
for folk. Det forventes også at Presteskjæret opprettholder sine kvaliteter som rasteplass for fugl.
Ved å erstatte deler av dagens fylling med bru vil det totale sjøarealet med strøm øke. Vannhastigheten i
eksisterende løp (dvs. under Hafrsfjord bru) vil trolig bli svakt redusert. Tiltaket vil både medføre negativ og
positiv påvirkning på naturmiljøet omkring Hafrsfjord bru. Samlet vurderes omfanget positivt, siden åpning av
dagens fylling er med på å gjenskape noe av de opprinnelige landskapsøkologiske kvalitetene i området.
Den samlede virkningen er vurdert til å være lite positivt. Det må imidlertid påpekes at det er stor usikkerhet
forbundet med å vurdere det totale omfanget.
En lang bru vil kunne medføre at Presteskjæret ikke lenger blir landfast og at fugleskjæret opprettholdes som
et skjær. I tillegg vil man, bortsett fra brusøylene, reetablere sjøområde både mellom fugleskjæret og
Presteskjæret og mellom Presteskjæret og Jåsund-siden.
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Ny Hafrsfjord bru vil gi positiv konsekvens for Presteskjæret og fugleskjæret får tilnærmet samme situasjon
som i dag. Vanngjennomstrømmingen vil bli noe bedre enn i alternativ 1A (opprinnelig planlagt bruløsning
fram til august 2015), som konsekvensutredningen har vurdert fram til nå. En eksisterende 50 meter lang
fylling på Jåsund-siden vil imidlertid redusere gjennomstrømmingen av vann noe. I forhold til alternativ 1A vil
åpningen i fyllingen flyttes nordover og til noe grunnere sjøområde. Gitt at gjennomstrømning vil kunne
tilsvare 1A vil den positive effekten av at Presteskjæret igjen blir en holme og at sjøarealet mellom holmene
reetableres bety at alternativet er noe bedre enn alternativ 1A. Dersom gjennomstrømmingen blir mindre enn
i alternativ 1A vil en kunne vurdere om det er hensiktsmessig å etablere en dypere kanal enn det som er
naturlig akkurat i dette området for å få tilsvarende effekt. Det må presiseres at gjennomstrømming i 1A og
plassering av åpning er et resultat av hva som ble vurdert som en effektiv og realistisk løsning gitt de
naturgitte forutsetningene. Det er minimalt med tørrmurer og fyllinger i dette alternativet noe som betyr at
reduserte leveområder for mink som er en trussel for hekkende sjøfugl.
Konsekvensen av planforslaget blir dermed liten positiv (+).
Delområde

Verdi

Omfang

Hafrsfjord bru

Stor

Lite positivt

Konsekvens
(+)

Avbøtende tiltak
Det må sikres at fugleskjæret sikres som viktig hekkeområde for terner. Dette kan gjøres ved å se til at
skjæret ikke blir landfast. Skjæret bør også utvides mot sør, der det tilsynelatende har vært tatt ut stein før.
Mink er en trussel for sjøfugl, og mur/fylling i sjø bør utformes slik at minken ikke lett finner skjulested. Det
bør gjennomføres kartlegging av fugleliv før og etter tiltaket og dersom det er negativ tendens kan man
vurdere å etablere en kunstig øy vest for brua som kompenserende tiltak.

Figur 38

Illustrasjon som viser fugleskjær og Presteskjæret med ny bruløsning.

Anleggsfasen
Det forventes at det vil bli nødvendig med midlertidige utfyllinger i anleggsfasen, både i forbindelse med
bygging av nye brukonstruksjoner og for å kunne avvikle trafikken i anleggsfasen. Midlertidig utfylling av
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steinmasser i grunne sjøområder med sandbunn vil kunne medføre permanent endring av eksisterende
kvaliteter på sjøbunn, som igjen vil kunne virke negativt på eksisterende naturverdier og økologiske
sammenhenger.
For å unngå negative konsekvenser for naturmangfold, og ta hensyn til føre-var-prinsippet, bør utfyllinger
holdes på et minimumsnivå, og det må vurderes løsninger som unngår at tiltak i anleggsfasen får permanent
konsekvens. For eksempel bør midlertidig vegbane lages av konstruksjoner som kan fjernes i sin helhet,
eller at det gjenskapes en bunn med finstoff. Oppvirvling av finstoff kan medføre tilslamming av tilstøtende
områder og det må vurderes hvordan og i hvilke grad det er nødvendig å hindre dette. Plan for ytre miljø
knyttet til byggeplan for bruprosjektet må ivareta hensyn til naturmangfold i dette sårbare området.
Delområde 6: Hafrsfjord
Som del av prosjektet er det gjort en vurdering av virkningen av å fjerne en snart 100 år gammel vegfylling
ved Hafrsfjord bru for å øke gjennomstrømning og dermed reetablere et tilnærmet naturlig strømregime i
innløpet til Hafrsfjord.
Det er gjort undersøkelser for å få økt kunnskap om strømningsforhold inn og ut av Hafrsfjord. Det er også
tatt sedimentprøver for å få kunnskap om naturlig tilstand og om dagens dårlige vannkvalitet kan ha
sammenheng med eksisterende vegfylling. Konklusjonen fra disse undersøkelsene viser at naturlig tilstand i
de dypere vannlagene var middels omkring 1850 og at kvaliteten har blitt gradvis dårligere. Endringer i
landbruket, sammen med redusert strøm ved utløpet, har gitt dårligere vannkvalitet i de dypere vannlagene.
Økt gjennomstrømming ved utløpet av Hafrsfjord vil trolig bedre vannutskiftningen.
Det er konkludert med at deler av den gamle fyllingen fjernes, ved at Hafrsfjord bru blir sammenhengende
fra Jåsund til Buseneset. Dette forventes å bedre vannkvaliteten i hele Hafrsfjord. Hvor stor virkningen blir er
vanskelig å fastslå før endringen faktisk er gjennomført og en kan måle virkningen over flere år. Omfanget er
vurdert til å være lite positivt.
Samlet vurderes planforslaget å ha liten positiv konsekvens (+) for naturmangfold.
Delområde

Verdi

Omfang

Hafrsfjord

Stor

Lite positivt

Konsekvens
(+)

7.1.3.3 Samlet konsekvensvurdering for naturmangfold
Dette samferdselsprosjektet skiller seg fra andre prosjekter av denne typen ved at det er lagt inn tiltak som
vil gi positiv effekt på naturmangfold. Gjenåpningen av det søndre løpet ved utløpet av Hafrsfjord, som har
vært stengt i snart 100 år, vil forbedre vannutskiftingen i fjordsystemet og være et bidrag for å tilnærme seg
det som har vært det naturlige utskiftingsregimet. Virkningen av dette tiltaket på naturmangfold er vurdert
som positivt, men det er vanskelig å si noe sikkert om omfanget utover dette.
Det er forventet større inngrep i anleggsfasen, særlig ved bygging av nye bruer som midlertidig og/eller lokalt
vil være negativt for naturmangfoldet. Ellers har vegtiltaket noe negativ konsekvens for naturmangfoldet,
men liten grad av konflikt etter at den mest konfliktfylte traseen over Kvitemyr ble valgt bort.
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Samlet vurderes planforslaget å ha liten positiv konsekvens (+) for naturmangfold.
Delområde

Verdi

Omfang

Sør-Tjora - Orshaug

Liten

Lite negativt

(0 / -)

Varåsen - Risa

Liten

Lite negativt

(0 / -)

Haga

Liten til middels

Lite negativt

(-)

Kvitemyr

Middels til stor

Middels negativt

(--)

Hafrsfjord bru

Stor

Lite positivt

(+)

Hafrsfjord

Stor

Lite positivt

(+)

Samlet vurdering for traseen, naturmangfold

Konsekvens

(+)

7.1.3.4 Forholdet til naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven (Lov 19. juni 2009 om forvaltning av naturens mangfold) (nml) trådde i kraft i 2009. Med
naturmangfoldloven skal vi ta vare på naturen, både gjennom vern av områder og at bruken av naturen skal
skje på en bærekraftig måte. Loven omfatter all natur og alle sektorer som forvalter natur eller som fatter
beslutninger med konsekvenser for naturen. Lovens formål og grunndel, som omfatter forvaltningsmål,
kunnskapskrav og miljøprinsipper, gjelder ved myndighetsbeslutninger etter alle lover som berører naturen.
Loven har bl.a. bestemmelse som gjelder generell aktsomhetsplikt om å unngå skade på naturmangfoldet (§
6), og §§ 8-12 inneholder bl.a. bestemmelser om kunnskapsgrunnlag for offentlige beslutninger, føre-varprinsippet, og krav til bruk av miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder.
Prosjektet har fram til detaljreguleringen bygget beslutninger på materiale fra
 Regionalplan for Transportkorridor vest.
 Kommuneplan for Sola 2011-2022, kommunedelplan for Jåsund med temarapporter og
kommuneplan for Stavanger kommune 2010-2025.
 Registreringer i Naturbase og i Artsdatabanken.
 Befaringer, beregninger og diverse feltundersøkelser i området.
På bakgrunn av det ovennevnte vurderes det at det er tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag i reguleringssaken, jfr.
naturmangfoldloven, og at planforslaget ikke bryter med prinsippene i naturmangfoldloven. Samlet
belastning, jfr. nml § 10 er vurdert, og samlet sett vurderes planforslaget å gi positiv konsekvens for
naturmiljø, der gjenåpning av vegfylling vurderes å ha positiv innvirkning på hele Hafrsfjord-bassenget.
Konsekvensutredning for naturmiljø foreslår at tre av strekningene bør vurderes spesielt i anleggsfase. Dette
gjelder Tjora – Orshaug, med avrenning til Strandnesvågen naturreservat, Kvitemyr (minimere inngrep i
myrområdet) og Hafrsfjord bru (bl.a. minimerer bruken av midlertidig anleggsveg/omkjøringsveg i sjøen).
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Kulturmiljø

7.1.4.1 Metodiske forutsetninger for dette prosjektet
Transportkorridor vest skal være et pilotprosjekt for rask planlegging. For kulturminnevernets del innebærer
dette at arkeologiske registreringer (kulturminnelovens § 9) er gjennomført parallelt med utredning av
planforslaget, ikke i etterkant, som er vanlig. Tidlig og tett kontakt mellom kulturminnemyndigheter og
tiltakshaver er som regel gunstig for å finne gode løsninger for kulturminner som kan bli berørt av et tiltak. I
dette tilfellet gir likevel saksgangen noen metodiske utfordringer jfr. Statens vegvesens håndbok V712 om
konsekvensanalyser. Dette forsterkes av enkelte andre faktorer som også fordrer til tilpassing av metoden i
dette tilfellet:
 Metoden for konsekvensanalyse i håndbok V712 er primært beregnet for å analysere og
sammenligne konsekvensene av ulike traseer innenfor et planområde. I dette tilfellet er det
konsekvensene av bare en trase som skal analyseres. I stor grad følger traseen eksisterende veg,
og berører derfor primært miljøer som allerede har nærføring til eksisterende veg. Dette peker mot
lavere konsekvenser enn om man skulle anlegge en ny veg i et urørt område, som da hadde fått
større forskjell fra nullalternativet.
 Det er påvist en rekke automatisk fredede kulturminner ved arkeologisk registering i ny trase. Disse
gir store kulturminneverdier i selve traseen. Disse ville vanligvis ikke bli regnet med i en
konsekvensanalyse, men bli lagt til i etterkant som områder med potensial for funn av hittil ikke
kjente automatisk fredete kulturminner. Å sammenstille disse verdiene mot nærliggende kulturmiljøer
(med synlige kulturminner, men uten arkeologiske registreringer), vil gi et skjevt bilde; den registrerte
traseen vil få uforholdsmessig høy verdi, og tilsvarende negativ konsekvens. Videre har nye
arkeologiske registreringer blitt lagt til Askeladden fortløpende under utredningsarbeidet.
 Traseen er tidligere beskrevet på et overordnet nivå mht. kulturminner og kulturmiljø, som del av
forprosjektet. Siden da er håndbok V712 revidert (desember 2014), blant annet er kulturlandskap
lagt til som en analyseenhet ved siden av kulturmiljøer.
Samlet taler dette for å moderere metoden i V712 noe for kulturminner. En full konsekvensanalyse for
kulturmiljø vil kreve omfattende beskrivelser av miljøer innenfor en influenssone på eksempelvis 300 meter,
hvor endring i konsekvens for de fleste miljøene kun vil bestå i at den nye vegen er bredere enn den gamle,
og dermed kommer noe nærmere et gitt kulturmiljø enn før. Det vil derfor være mer hensiktsmessig å
beskrive konsekvenser av planforslaget mer direkte, enn å lage et større detaljert rammeverk
(verdivurderinger), som bare benyttes i liten grad for analysen.
I det følgende tas det derfor utgangspunkt i den overordnede beskrivelsen av kulturmiljøer gitt i forprosjektet.
Dette kan i stor grad svare til kulturlandskaper som presentert i den reviderte versjonen av håndbok V712.
Verdiene endres imidlertid noe siden mindre kulturmiljø ikke er skilt ut, og fordi nye opplysninger har kommet
til. Risavika-området behandles her samlet som et kulturmiljø med liten verdi. Kulturminnet Pigghella har en
sterk sammenheng til både kulturmiljøet langs Melsviga, men også til Hafrsfjord bru, eller sundet. Miljøet
Hafrsfjord bru utvides her noe mot sør til også å omfatte dette minnet. Strekningen Melsviga endres fra
middels til stor verdi til middels verdi. Hafrsfjord bru endres fra liten til middels verdi.
En konsekvensutredning vil være rettet mot og tilpasset et gitt prosjekt, og dette gjenspeiles både i
innhenting av eksisterende kunnskap og i verdisetting av miljøer. En konsekvensvurdering er derfor ikke
direkte overførbar til et annet prosjekt, selv om det gjelder samme geografiske område.
Konsekvensanalysen (omfang og konsekvens) er todelt, med fokus på en vurdering av konsekvens for
synlige kulturminner (kulturmiljøer) som i en vanlig konsekvensutredning. En vurdering av konsekvens for
ikke synlige kulturminner (påviste under registrering) blir gjort parallelt og presenteres ved siden av den
vanlige utredningen. Samlet vil dette gi en konsekvensanalyse av den planlagte vegtraseen.
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Fylkeskommunens registeringer er her bare summarisk beskrevet, og inngår i den generelle verdisettingen
av landskapet.
Konsekvensanalyse av kulturminner og kulturmiljø ble gjennomført på grunnlag av foreløpig rapport (udatert)
fra Rogaland fylkeskommune. Endelig rapport fra de arkeologiske undersøkelsene ble fullført 02.06.15.
Denne rapporten er omfattende, og med detaljerte beskrivelser og tolkninger av de påviste funnene. Den
avviker imidlertid ikke fra den foreløpige rapporten i innhold, og gir derfor ikke grunnlag for å endre
vurderinger og konklusjoner i konsekvensanalysen. Rapporten inneholder også opplysninger om nyere tids
kulturminner, og kan her supplere konsekvensanalysen. Rapporten nevner en grunnmur fra andre
verdenskrig på gnr./bnr. 10/10. Dette er ved profil ca 1400-1525, hvor det lå en radiostasjon og et minefelt
under andre verdenskrig (se kulturmiljø 1). Videre nevnes en skytestilling nordvest for Kongshaug. Denne
ligger like i plangrensen. Skytestillingen er en av flere tilknyttet Kongshaugen som kulturminne fra andre
verdenskrig (se kulturmiljø 1). I rapportens følgebrev datert 10.07.15 presiserer Rogaland fylkeskommune
sonekrav til vern, beskyttelse og merking etc. av de ulike kulturminnene beskrevet i rapporten. Dette vil bli
innarbeidet i reguleringsbestemmelser og YM-plan. I løpet av sommeren har det også kommet flere
tilføyelser til Askeladden innenfor eller ved planområdet. Krigsminnet Snødetoppen er nevnt i utredningen
(se kulturmiljø 2). Krigsminnet Shell tankanlegg Snøde er ikke nevnt i utredningen. Dette ligger nærmere
dagens rv. 509 Tanangervegen, men utvidelse vil skje på vestside av vegen, og vil ikke berøre krigsminnet
direkte.

7.1.4.2 Verdisetting
Traseen går gjennom et kulturlandskap med stor tidsdybde. Området rundt dagens Hafrsfjord ble tatt i bruk
straks isen trakk seg tilbake etter siste istid, og særlig fra bronsealderen er det viktige funn. Også i
jernalderen var området sentralt, noe som også kommer til uttrykk i tidlige skriftlige kilder. Kulturminnene
strekker seg altså fra steinalderen til moderne tid, hvorfra det er en rekke krigsminner i området.
Landskapet er preget av dyrka mark og beitemark skilt med steingarder, men er i endring. Store
næringsområder har vokst fram rundt Risavika, og det er omfattende boligbygging rundt Sunde, Jåsund og
Tananger. Planområdet er delt i fem kulturmiljø, i stor grad som kulturlandskap, og gitt verdi, jfr. figur under.
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Verdikart kulturminner og kulturmiljø.
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Kulturmiljø 1: Kulturlandskapet Tjora-området
I sør går traseen gjennom østre del av den store gården Tjora, hvorav nordvestre del er sterkt utbygd i
moderne tid. "Grense" mot kulturmiljø 2, Risavika, settes derfor her langs utbygget område i Risavika.
Navnet Tjora kan bety «bergknausene», og er dermed et naturnavn som kan gå langt tilbake i tid.
Navneopphav i bronsealder er framsatt som en teori ut fra sammenhengen mellom rike bronsealderfunn og
gårdsnavn med a-ending i området. Tjora har vært en av de største gårdene i området, og kan ha hatt en
senterfunksjon i bronsealder, og fungert som høvdingsete i jernalder.
Kulturmiljøet har gravminner fra bronsealder og framover, noen av dem store og svært markerte/synlige i
terrenget. Sør for Kongshaug antyder en rekke løsfunn områdets senterfunksjon, og understøtter teorien om
Tjora som høvdingsete i jernalder. Dette har videre en historisk kontinuitet med opprettelsen av kirken like
ved – Tjora gamle kirkested – hvor tufter fortsatt er synlige, og to steinkors står bevart.
En rekke gravhauger er fjernet i dette landskapet. En skadet gravhaug er Elhaugen (ID 54294) som ligger
om lag 50 meter øst for dagens veg. Sør for Elhaugen, vest for vegen, ligger en annen skadet gravhaug (ID
5500) bevart oppå den naturlige høyden Kongshaugen. Det er påvist gravrøyser vest for krysset til
Kontinentalvegen (ID 212579 og 212582).
Inne i Kongshaugen, i berget, ligger restene av en tysk befestning fra andre verdenskrig. Denne fungerte
bl.a. som kamphovedanlegg for kommandanten ved Sola Sjø, og ble benyttet som lasarett. Anlegget er
åpent og tilgjengelig, og forholdsvis godt bevart. Det skal også være potetkjeller på gnr/bnr 10/8, brukt som
ammunisjonsdepot under krigen, eventuelt skal dette ha fungert som tilfluktsrom. Krigsminner savner et vern
gjennom lovverket, og mange slike er i dag forsvunnet. Krigens kulturminner er et satsingsområde for
Riksantikvaren i 2015, og det oppfordres til å ivareta og registrere slike minner, i første rekke på kommunalt
nivå. Riksantikvaren legger også til rette for frivillig innsats i dette arbeidet.
Ved profil ca 1400 til ca 1525 lå det et minefelt rundt en radiosendestasjon under krigen. Minene er ryddet
bort, men det kan ikke utelukkes at enkelte spor av bygning eller referansepunkter for minelokalisering kan
finnes fremdeles.

Figur 40

Elhaugen. Graven er plyndret og har et stort søkk i midten. Til høyre utsikt sør over fra
gravhaugen. Kongshaugen skimtes bak dagens rv. 509 Tanangervegen.

Det åpne kulturlandskapet består av dyrket mark med flere bevarte steingarder. Det er flere SEFRAKregistrerte bygninger blant tunene i området. Gården Rogstad berører plangrensen i øst, men blir ikke
nærmere beskrevet her, utover at også denne har gravminner og SEFRAK-registrerte bygg.
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Til venstre Kongshaug, med grav på toppen, sett fra rv. 509 Tanangervegen. Til høyre de to
steinkorsene på Tjora.

Områdets kulturhistoriske verdi, som også antyder stort potensial for funn av automatisk fredede
kulturminner, ble bekreftet gjennom registeringene til Rogaland fylkeskommune. Det ble påvist en rekke funn
langs vegen, innenfor plangrensen, på begge sider av eksisterende veg fra profil 100 til profil 1400. Funnene
er varierte; stakketufter, steinalderboplasser, dyrkningsspor, stolpehull, trolige graver etc. Konsentrasjonen
av funn er størst fra omlag profil 650 til profil 1300. Utover opptil to meter tykke dyrkingslag ble det påvist
spor av en rekke bygninger, graver og mulige graver. Disse funnene dateres til bronsealder og jernalder, og
vil være viktige for økt forståelse av Tjora-området i eldre tid. Disse funnene er kort beskrevet i Tabell 1, med
beskrivelse av hvordan de vil bli berørt av planforslaget.
Utgravingene på Orshaug kan gi en indikasjon på funnmaterialet i området. På Orshaug ble det påvist rundt
2000 stolpehull hvorfra man kunne skille ut 17 husstrukturer fra sen steinalder til begynnelsen av romersk
jernalder. Det ble påvist flere graver og stor mengde strukturer av ulikt slag. Rundt en flyttblokk ble det
funnet store mengder keramikk, tolket som rituell nedleggelse. Sørligste del av Orshaugfeltet ble ikke gravd
ut. Denne resten (ID 114910) danner nordre ende av kulturmiljø 1 i denne utredningen.
I sør grenser planområdet mot to arkeologiske lokaliteter med bosetningsspor som stolpehull og
dyrkingsspor, og løsfunn av flint, ID 157452 og 157457.
Tjora-området er et kulturlandskap med stor tidsdybde og et variert tilfang av kulturminner. Områdets
arkeologiske betydning er ytterligere bekreftet gjennom registeringer langs vegtraseen.
Kulturmiljø 1, kulturlandskapet Tjora-området, vurderes til stor verdi.
Kulturmiljø 2: Risavika-området
Videre nordover er landskapet svært utbygd med omfattende næringsvirksomhet langs Risavika, men også
med nyere boligfelt. Dette har fjernet og redusert mye av det tradisjonelle kulturlandskapet. Enkelte
kulturminner og deler av det opprinnelige kulturlandskapet er likevel bevart. Det er to gravhauger inne i
boligmiljøet innerst i Risavika (ID 5498 og ID 44522), og enkeltstående SEFRAK-registrerte hus. Fra Haga i
øst er det bevart kulturlandskap med steingarder og dyrka mark. Her er det påvist bosetningsspor (ID
170079 og ID 170080). Like nord for boligfeltet Snøde ligger et større anlegg med krigsminner. Området
består av flere bunkere med tunneler, løpegraver og skytestillinger.
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Risavika-området er bygget ut, men har fremdeles områder som er relativt urørte.

Framfor å skille ut små miljø som knapt blir berørt, blir Risavika her behandlet som et større kulturlandskap,
hvor det er omfattende moderne inngrep og endringer, men enkelte mindre spor fremdeles er bevart.
Kulturmiljø 2, kulturlandskapet Risavika, vurderes til liten verdi.
Kulturmiljø 3: Tananger kirkested
Tananger kapell er en listeført langkirke i tre (ID 85072) bygget i 1879 og tegnet av arkitekt Hans Ditlev
Franciscus von Linstow. Kirken er omkranset av gravplass, og like øst for kirken ligger nye Tananger kirke,
en murkirke hvor menigheten flyttet i 2002. Like vest for kapellet ligger Betania bedehus. Miljøet viser en
typisk nygotisk hvit trekirke, med kontinuitet til dagens bruk. Ved siden av den nye kirken ligger også et eldre
skolehus som er forutsatt fjernet i ny reguleringsplan for kirken.

Figur 43

Tananger kapell og Tananger kirke.

Den kulturhistoriske verdien av Tananger kapell vurderes til middels, men kulturmiljøet utvides til også å
omfatte den nye kirken og bedehuset. Selv om disse bygningene ikke har samme kulturhistoriske verdi,
bidrar de til å vise kontinuitet, og innenfor et lite område gir de en lesbarhet av religiøs kulturhistorie.
Kulturmiljø 3, Tananger kirkested, vurderes til middels verdi.
Kulturmiljø 4: Landbrukslandskapet langs Melsviga
Området fra Haga og nordover til Jåsund består av landbrukslandskap med en rekke kulturminner, med
nyere bebyggelse i sør og nord. Nærmere sjøen er det påvist steinalderboplasser og nausttufter som
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strekker seg langt tilbake i tid. Landskapet består av flere eldre gårder, Jåsund, Litle-Meland og Meling, men
sammenfattes her som Melsviga, den delen av Hafrsfjord som disse gårdene omslutter.
Generelt består kulturminnene av gravhauger, røyser og gravfelt, hvorav mange er fjernet, steingarder og
tunområder. Gravhaugen ID 5495 ligger på et tun nær dagens veg på gnr/bnr 5/57.
Ved profil 5170 står et gammelt "heimahus" på vestsiden av vegen (SEFRAK-markering i Askeladden er feil
og viser nabohuset). På gnr/bnr 5/16 er det rester av en bunker/skytestilling. Her har det også ligget en
gravhaug tidligere, ID 14841.
Det er grunnlag for å dele landskapet opp i en rekke mindre kulturmiljøer, som rundt konsentrasjoner av
graver, eller langs gårdsgrenser som vegen krysser. Ettersom det ikke er flere alternativ som utredes er det
formålstjenlig å behandle området som ett kulturlandskap med fokus på enkelte kulturminner som kan
komme i konflikt med traseen. Dette vil i første rekke være gravminnet ID 5495 og påviste lokaliteter
gjennom fylkeskommunens registreringer.

Figur 44

Kulturlandskapet/landbrukslandskapet på Meling.

Fylkeskommunens registering gav ikke samme konsentrasjoner av funn langs dette strekket som på Tjora,
men påpeker enkeltfunn og eksisterende kulturminner langs den sørlige delen av dette strekket. På Litle
Meland ble det påvist spor av hus og landbruk over et større område, trolig fra jernalderen. På Jåsund ble
det påvist to områder med spor fra steinalderen, det sørligste av disse med dyrkningsspor fra bronsealder og
jernalder. Disse funnene er kort beskrevet i Tabell 2, med beskrivelse av hvordan de vil bli berørt av
planforslaget.
Området fra Haga til Jåsund er et kulturlandskap med stor tidsdybde og et variert tilfang av kulturminner.
Områdets arkeologiske betydning er ytterligere bekreftet gjennom registeringer langs vegtraseen. Verdiene
er imidlertid ikke like tette og omfattende som ved Tjora, og vurderes derfor lavere.
Kulturmiljø 4, kulturlandskapet Melsviga, vurderes til middels verdi.
Kulturmiljø 5: Hafrsfjord bru og Buseneset
Kulturmiljø 5 omfatter innløpet til Hafrsfjord, sammen med vegstrekningen fram til rundkjøring i
Sundekrossen. Miljøet består av Hafrsfjord bru og spor av et krigsminne på Buseneset. Sør for brua står en
gravhaug (Askeladden ID 54278) med bauta (Pigghella). Disse tre minnene blir her behandlet som et miljø,
ut fra tilknytning til sundet.
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Bautasteinen ved Jåsund. Rv. 509 Tanangervegen sees i høyre del av bildet. Til høyre et
kartutsnitt fra en opplysningstavle ved gravhaugen. Kartet viser de seks bautasteinene
beskrevet i sagnet om Erling Skjalgssons gravferd, som knyttes til denne bautaen.

Det var ferjekryssing over sundet fra 1906. Tidligere gikk det meste av overfarten noe lenger sør, mellom
Meling og Hestnes. Båtstøene på Buseneset, like øst for brua på Sunde-siden, skal ha vært benyttet til disse
ro-ferjene. Om så er tilfelle er en av båtstøene i dag dekket over av fundament til dagens bru. Imidlertid kan
det stilles spørsmål om ikke båtstøene lenger mot øst har vært brukt til fergen. Dette ville gi en kortere
fergestrekning, og båtstøene har tilrettelagt veg på flyfoto fra 1937. Det har imidlertid ikke latt seg bekrefte
om dette er den opprinnelige vegen, ut fra tilgjengelig kartmateriale fra perioden. Uansett viser ortofoto at det
har kommet til flere båtstøer i nyere tid, og de opprinnelige støene er påbygd. De er ikke fullt så autentiske
som en kan få inntrykk av ved første øyekast. Også båtstøene ved Pigghella framstår i dag også som lite
opprinnelige.

Figur 46

Båtstø på Sunde-siden, nå og tidlig på 1900-tallet (kilde: Stavanger Turistforening, Tjeltveit
1996: 20).
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Figur 47

Ortofoto 1937 og 2013. Som det går fram av bildene har det kommet til en rekke støer,
deriblant like ved siden av en av de opprinnelige støene like ved brua (kilde: Norge i
bilder).

Figur 48

Båtstøene ved Pigghella, da og nå (kilde: Alsvik 1990:231, Norge i bilder).

Navnet Buseneset kan for øvrig vise til eldre skipsbruk, til det norrøne buza, som var en stor båttype i
vikingtid/middelalder, eller det noe yngre nederlandske båttypen buis. Navnet kan også vise til garntørking,
eller tørking av «busen». Områdene rundt Hafrsfjord har vært sentrale lang tid tilbake. Gravmonumenter,
bygdeborger, nausttufter og andre funn viser at området var et maritimt senter i jernalderen. Innløpet har
trolig hatt strategisk betydning langt tilbake. Bautasteinen Pigghella er den nordligste av seks steiner som
står langs vestsiden av Hafrsfjord, og knyttes til et sagn om båreferden til Erling Skjalgsson. Den er her
vurdert som del av sundet, hvor den markerer tidsdybden i sundets strategiske betydning.

2016-02-05 | Side 95 av 133

Rv. 509 Transportkorridor vest | Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Figur 49

Oppdragsnr.: 5134494
Dokument nr.: B0001
Revisjon: 5

Ferge, ved båtstø på Sunde og under fart (kilde: Alsvik 1990:236, 237).

Dagens bru er fra 1966, og er delvis bygd over en eldre svingbru fra 1925. Den første brua ble bygget på en
300 meter lang fylling fra Jåsund-siden i sør til Storskjæret/Presteskjæret, og gikk videre på brukar over det
gjenværende sundet mot Sunde. En del av brua kunne svinges vinkelrett og åpne for større fartøyer som
skulle gjennom sundet. Den nye brua ble bygget delvis på eksisterende fylling, men krysser sundet noe mer
øst på Presteskjæret. De eldre brukarene er fjernet, med unntak av fundamentet for svingbrua. Noe av den
eldre vegen på Presteskjæret er også bevart.

Figur 50

Til venstre svingbru, og dagens situasjon med tydelige spor av eldre bruk til høyre (Alsvik
1990: 237, 241).

På Buseneset ble det anlagt et støttepunkt av okkupasjonsmakten under krigen, Wiederstandsnest (Wn)
Presteskjaer. Anlegget var basert på en stasjonær stridsvogn og en panservernkanon, og bygget for å
kontrollere innseilingen og brua. Den 30-mann store styrken hadde i siste instans ansvaret for demolering av
brua ved eventuell tilbaketrekning. Ved slutten av krigen besto anlegget av seks bygninger med tilhørende
maskingeværstillinger og løpegraver. Mye av dette ble fjernet ved anlegning av rv. 509 Revheimsvegen og
ny bru. Erik Ettrup, med kompetanse på denne typen kulturminner, har påvist flere historisk interessante
trekk ved nettopp dette anlegget og deler av det ble delvis gravd fram og registrert av Statens vegvesen og
Rogaland fylkeskommune i april 2015. Foruten en kjent bunker, ble det påvist en maskingeværstilling og
løpegraver.
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Til venstre: Kart som viser Wn Presteskjaer norrd for Hafrsfjord bru. Kartet viser også
ildsektor "Wolf", som kunne beskytes fra tungt artilleri lenger unna. I midten en
maskingeværstilling som del av en bunker av type "Ringstand 58C": Til høyre en
personellbunker av type Vf51a.

Planlagt utvidet rundkjøring i Sundekrossen vil kunne komme i konflikt med lokalitet Nore Sunde
(Askeladden ID 141995), hvor det er påvist bosetningsspor med kokegroper og stolpehull. Denne lokaliteten
ligger innenfor områderegulering 2326 Nore Sunde, og er håndtert reguleringsmessig også der. Lokaliteten
er frigitt og blir gravd ut sommeren 2015. Det er gitt dispensasjon fra kulturminneloven, og lokaliteten er
planlagt arkeologisk utgravd sommeren 2015.
Det er ellers ikke påvist automatisk fredede kulturminner i dette kulturmiljøet. Det er heller ikke SEFRAKregistrerte bygninger innenfor dette miljøet. Øst for brua er det et par SEFRAK-registrerte naust i Hottavigå,
og noe lenger øst finner vi Søre Sunde, et område med kulturminner fra steinalder opp til nyere tid, flere
tilrettelagt med skilting. Det nærmeste naustet er mer enn 200 meter fra dagens bru, og med resten av dette
miljøet i 300 til 600 meter i avstand fra dagens bru, blir det ikke lagt videre vekt på her.
I motsetning til kulturlandskapene lenger sør, savnes juridisk vern av kulturminnene innenfor kulturmiljø 5.
Like fullt er det her elementer som har høy verneverdi. Dette gjelder deler av den opprinnelige brua over
sundet, og gamle båtstøer. Elementer av det det tyske anlegget har også verneverdi.
Kulturmiljø 5, Hafrsfjord bru og Buseneset, vurderes samlet til middels verdi.

7.1.4.3 Omfangs- og konsekvensvurdering for kulturmiljø
Kulturmiljø 1: Kulturlandskapet Tjora-området
Inngrep i kulturmiljøet
Fra Sør-Tjora til Nordre Hogstadveg tas vegutvidelsen på vestsiden av dagens rv. 509 Tanangervegen.
Mindre utvidelser må likevel også påregnes mot øst, som for skråning/oppbygging. Dette vil gripe inn i
landbrukslandskapet, og dermed også forkorte noen steingarder som i dag går inn til vegen. Flere av disse
er imidlertid allerede brutt av dagens veg.
Nord for Kongshaug, i forlengelse av Nordre Hogstadveg, vil imidlertid en lengre steingard (mellom gnr/bnr
10/7 og 10/9) bli fjernet i sin helhet, for å gi plass til samlevegforbindelse fra kulvert under hovedveg til
Tjoravegen. Foruten å fjerne en om lag 185 meter lang steingard vil den nye vegen lukke inn Kongshaug fra
nord. Kongshaug har stor verdi som kulturminne med en gravhaug anlagt svært synlig i terrenget, og
gjennom bruk som befestning under andre verdenskrig. Selv om ikke Kongshaug berøres direkte, vil den nye
vegen redusere historisk lesbarhet.
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Figur 52

Kongshaug sett fra riksvegen i nord. Foran haugen skimtes også steingarden som vil fjernes
av forlengelse av Nordre Hogstadveg.

På østsiden av hovedvegen vil det bli lagt ny adkomstveg på sørsiden av Nordre Hogstadveg. Dette er like
vest av et tun med hus og driftsbygning fra 1880 (gnr/bnr 9/6). Huset har verneverdi A. Vegen er tilpasset for
å unngå inngrep i bygningene, men nærføring vil her føre til noe forringelse. Vegen legges parallelt med
steingard (gnr/bnr 10/9).

Figur 53

SEFRAK-registrert hus verneklasse A på Tjora. Adkomstveg legges parallelt med
steingarden i forkant av huset.

Vegen vil medføre fjerning av kårstue (verneklasse B) på Tjora (gnr/bnr 10/10), men denne er godkjent for
rivning/brenning i følge Askeladden. Driftsbygningen av klasse C på det samme tunet vil bli berørt.
Planforslaget medfører utvidelse av eksisterende veg, og vil oppleves innen deler av kulturlandskapet
gjennom økt volum og større trafikkmengde. For Tjora-området generelt vil ikke dette gi særlig endring fra
dagens situasjon. Imidlertid medfører vegen inngrep i eksisterende steingarder, også med fjerning av en
lengre steinrekke nord for Kongshaug. Selv om Kongshaug ikke berøres direkte, avgrenses den, og historisk
lesbarhet reduseres. Samlet vurderes dette til forringelse av kulturlandskapet nord for Kongshaug, hvor det
etableres ny adkomstveg, og noe forringelse generelt i kulturlandskapet. Dette tilsvarer lite negativt omfang,
opp mot middels negativt omfang nord for Kongshaug.
Konsekvensen av planforslaget er liten til middels negativ (- / --) for kulturmiljø 1: kulturlandskapet Tjoraområdet.
Delområde

Verdi

Omfang

Kulturlandskapet Tjora-området

Stor

Lite til middels negativt

Konsekvens
(- / --)

Inngrep i automatisk fredede kulturminner påvist ved registering
Arkeologisk registering gjennomføres vanligvis i etterkant av en konsekvensutredning, og vurderes derfor
her separat fra vurderinger av kulturmiljøet. Som del av forvaltningen etter kulturminneloven vil det være
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regional forvaltningsmyndighet (i dette tilfelle Rogaland fylkeskommune) som gjennomfører arkeologiske
registreringer. Det er også Rogaland fylkeskommune som vil gi tilråding til Riksantikvaren om hvorvidt det
bør gis dispensasjon fra kulturminneloven for å grave ut de registrerte kulturminnene. Basert på erfaring vil
slik tillatelse som regel bli gitt, men denne vurderingen vil ligge til regional forvaltning og Riksantikvaren.
Tabell 1

Arkeologiske registreringer i Tjora-området.

Askeladden
ID

Beskrivelse

Konflikt med tiltak

178268

Stakketuft

I trase, fjernes

178270

Stakketuft

I trase, fjernes

178709

Stolpehull, dyrkingslag
og løsfunn av flintfunn

Berøres av utvidelse av fortau og ny undergang ved Søndre
Hogstadveg

178711

Bosettings/aktivitetsområde

Kan bli berørt. Utvidelsene av hovedvegen er planlagt på vestre
side av dagens veg, mens funnene ligger på østsiden

178597

Dyrkingsspor

Rammes av vegutvidelse mot vest

178679

Dyrkingslag og løsfunn
fra steinalder

Ikke automatisk fredet. Rammes av vegutvidelse mot vest

191440

Dyrkingslag og diverse
strukturer

Rammes av vegutvidelse mot vest

178689

Dyrkingsspor
stolpehull

Kan bli berørt. Utvidelsene av hovedvegen er planlagt på vestre
side av dagens veg, mens funnene ligger på østsiden

178712

Bosetting-/
aktivitetsområde

Utvidelsene av hovedvegen er planlagt på vestre side av dagens
veg, mens funnene ligger på østsiden

179352

Bosettings-/
aktivitetsområde

Rammes av utvidelse av veg Nordre Hogstadveg og mindre
adkomstveg mot sør

179790

Bosettings-/
aktivitetsområde

Rammes av utvidelse av Nordre Hogstadveg

179803

Dyrkingsspor

Rammes av utvidelse av Nordre Hogstadveg

180081

Bosettings-/
aktivitetsområde

Rammes av vegutvidelse av hovedvegen mot vest, og ny
undergang i forlengelse av Nordre Hogstadveg. Denne vil
fortsette mot vest til Tjoravegen, og gå like nord for Kongshaug

179817

Bosettings-/
aktivitetsområde

Rammes av samleveg fra Nordre Hogstadveg, parallelt med
hovedvegen

181057

Bosettings/
aktivitetsområde

Rammes av samleveg fra Nordre Hogstadveg, parallelt med
hovedvegen

181058

Bosettings/
aktivitetsområde

Rammes av samleveg parallelt med hovedvegen på østsiden

114910

Orshaug er en tidligere
registrering (2007)

Østre del av dette området berøres av sykkelveg med fortau og
fylling

181059

Dyrkingsspor

Rammes av samleveg parallelt med Hovedvegen på østsiden

212579

Rydningsrøyslokalitet

Nærføring

212580

Mulig rydningsrøys

Uavklart vernestatus. Nærføring til veg

og

et
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De arkeologiske registreringene påviste en rekke funn langs traseen. De fleste funnene kan defineres som
regionalt vanlig forekommende. Det mest interessante er trolig konsentrasjonen av bosettings-/
aktivitetsområder nord og øst for Kongshaug. En rekke stolpehull og dyrkingsspor har her potensial for å gi
oss ny kunnskap om bosettingsmønsteret i eldre tid. Den foreløpige registeringsrapporten antyder
landsbydannelse eller omfattende tunflytting. Funnene er omfattende og har stor verdi. Selv om et viktig
kunnskapspotensial kan bli realisert gjennom å grave ut disse kulturminnene arkeologisk, vil de like fullt bli
ødelagt som kulturminner. Dette gir stort negativt omfang.
Konsekvensen av planforslaget er stor negativ (----) for automatisk fredede kulturminner påvist ved
registrering i Tjora-området.
Delområde

Verdi

Omfang

Automatisk fredede kulturminner påvist
ved registrering i Tjora-området

Stor

Stort negativt

Konsekvens
(----)

Kulturmiljø 2: Risavika-området
Langs dette strekket utvides vegen på begge sider av eksisterende veg. Det anlegges også adkomstveger,
og omfattende kryss ved Kontinentalvegen og ved Hagakrossen. Kulturmiljøet og kulturminner blir likevel
berørt bare i liten grad.
Krigsminnet nord for Snøde boligområde ligger på østsiden av vegen. Vegen skal her utvides på vestsiden,
og minnet vil ikke bli berørt. Vegen vil komme nærmere bosetningsspor (ID 170079 og ID 170080), men vil
ikke berøre disse. Planforslaget vil heller ikke berøre SEFRAK-registrerte bygg. De SEFRAK-registrerte
bygningene sør for Tananger kirke er fjernet. Utvidelse av tilkomstveg Bergjevegen vil være nedenfor
bygdeborgen Bergjet (ID 14842), men vil ikke medføre forringelse av kulturminnet. Noen steingarder kuttes i
endene. Omfanget kan vurderes opp mot noe forringelse av kulturmiljøet, dvs. lite negativt.
Konsekvensen av planforslaget er ubetydelig (0) for kulturmiljø 2: Risavika-området.
Delområde

Verdi

Omfang

Risavika-området

Liten

Lite negativt

Konsekvens
(0)

Kulturmiljø 3: Tananger kirkested
Utvidelse av veg ved fv. 375 Tananger Ring vil gi nærføring til Tananger kapell. Dette kan gripe inn i mur
rundt kirkegård i nordøstre hjørne, men i liten grad. Ut fra strukturen på kirkegården kan det antas at dette
hjørnet er endret tidligere i forbindelse med eksisterende veg. Omfanget vurderes til noe forringelse, dvs. lite
negativt.
Konsekvensen av planforslaget vurderes til ubetydelig til liten negativ (0 / -) for kulturmiljø 3: Tananger
kirkested.
Delområde

Verdi

Omfang

Tananger kirkested

Middels

Lite negativt

Konsekvens
(0 / -)

Kulturmiljø 4: Kulturlandskapet langs Melsviga
Inngrep i kulturmiljøet
Fra Hagakrossen er vegen trukket mot øst og kommer i konflikt med et gårdstun med gravhaugen ID 5495
(gnr/bnr 5/57). Kurvaturen er likevel noe begrenset, for å skåne denne gravhaugen. Fra å ligge i tilknytning til
et tun vil gravhaugen ligge ved skråningen til hovedvegen, og dette vil være en forringelse av kulturminnet.
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Det er videre en rekke gravminner i området, men i en avstand som tilsier at minnene ikke påvirkes av
planforslaget. Som i strekkene lenger sør er det en rekke steingarder som blir påvirket av planforslaget, og
disse kuttes i enden. Steingarder over lengre strekk vil også gå tapt, som langs eksisterende veg, sør for
Ausebakkvegen (gnr/bnr 1/8).
På Litle-Meland står et SEFRAK-registret «heimahus» (gnr/bnr 2/1, på vestsiden av vegen). Dette vil bli
bevart, da vegen utvides på østsiden.
Krigsminnet på gnr/bnr 5/16 vil gå tapt, da det vil ligge under og mellom hovedveg og samleveg like nordøst
for Hagakrossen.
I større grad enn i Tjora-området avviker vegutvidelsen her fra opprinnelig strekk, og gjør dermed større
inngrep i kulturlandskapet og steingardene. Vegen får også nærføring til en gravhaug som forringes, selv om
den ikke blir ødelagt. Omfanget vurderes til lite til middels negativt.
Konsekvensen av planforslaget vurderes til liten negativ (-) for kulturmiljø 4: landbrukslandskapet langs
Melsviga.
Delområde

Verdi

Omfang

Kulturlandskapet langs Melsviga

Middels

Lite til middels negativt

Konsekvens
(-)

Inngrep i automatisk fredete kulturminner påvist ved registering
Som for kulturmiljø 1 behandles registrerte påviste kulturminner separat.
Tabell 2

Arkeologiske registreringer i Melsviga-området

Askeladden
ID

Beskrivelse

Konflikt med tiltak

181104

Kokegroplokalitet

Usikkert.

181105

Bosettings-/
aktivitetsområde

Vegen legges her øst for eksisterende og fjerner dette feltet.

181106

Kokegrop

Midt i traseen

181107

Nedgraving, mulig
stakketuft

Noe på siden av traseen

181109

Funnsted

Fjernet/ikke fredet.

181110

Bosettings-/
aktivitetsområde

Rammes av adkomstveg og rundkjøring.

181111

Uavklart
status.
Mange løsfunn

Rammes av veg, adkomst etc.

Det er påvist automatisk fredede kulturminner i form av bosettingsspor, løsfunn og kokegroplokaliteter. Dette
er i mindre omfang enn på Tjora-området. Kokegroper er svært vanlige og blir tillagt liten vekt i forvaltningen
av automatisk fredede kulturminner. Arkeologiske funn har i utgangspunktet nasjonal verdi, eller stor verdi,
og fjerning av slike vurderes derfor til stor negativ konsekvens. Ettersom kulturminneforekomstene er mer
beskjedne her enn på Tjora, vurderes konsekvensen her til middels til stor negativ (-- / ---).
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Delområde

Verdi

Omfang

Automatisk fredede kulturminner påvist
ved registrering i Melsviga-området

Stor

Middels negativt

Konsekvens
(-- / ---)

Kulturmiljø 5: Hafrsfjord bru og Buseneset
I søndre del av dette strekket har planforslaget nærføring med gravhaugen Pigghella (ID 54278).
Kulturminnet har stor verdi, med tradisjon til Erling Skjalgsson. Kulturminnet har allerede i dag sterk
nærføring fra eksisterende veg, gruslagt parkeringsplass etc. En ytterligere nærføring fra hovedveg, gangveg
rundt minnet og adkomstveg like sør for gravminnet, vil stenge det inn desto mer og må betraktes som en
videre forringelse av kulturminnet.
Hafrsfjord bru vil ligge omtrent på samme sted, men kurvatur endres noe og brua trekkes mot øst, nord for
Presteskjæret. På sørsiden av Presteskjæret vil dagens fylling under brua åpnes. Åpning av brua sør for
Presteskjæret vil fjerne dagens fylling, som er bygget over eldre oppmuring. Denne er synlig på vestsiden av
fyllingen. Imidlertid vil det meste av det eldre veganlegget på Presteskjæret bevares, sammen med
fundament for svingbru. Den eldre brua blir noe forringet.
Den nye brua vil imidlertid legges over de to båtstøene like øst for dagens bru på nordsiden av sundet. Den
vestligste av disse er opprinnelig, og skal være brukt til eldre fergefart over sundet. En fundamentering i
denne støen vil være en ødeleggelse av kulturminnet og en forringelse av kulturmiljøet. Det må likevel
påpekes at det opprinnelige fergeleiet allerede er ødelagt, siden en av støene ligger under fylling for dagens
bru. Båtstøene som nå vil rammes, er delvis nye, og framstår som en delvis rekonstruksjon.
Vegen vil også komme i konflikt med sporene av Wn Prestskjaer på Buseneset, og medføre at
maskingeværstilling og løpegraver må fjernes. En ytterligere fjerning av anlegget vil være en forringelse.
Disse ulike kulturminnene viser samferdselshistorie og områdets strategiske betydning, som strekker seg
langt tilbake i tid, mye lenger enn de tyske minnene. Ny bru med veg vil i ulik grad gripe inn i de
kulturhistoriske elementene i dette miljøet, men ikke ødelegge/fjerne kulturminnene helt, med unntak av en
båtstø som går tapt. Imidlertid er dette bare en av de opprinnelige båtstøene. Båtstøene øst for denne er
nyere og av liten betydning Tiltaket vil forringe kulturmiljøet og redusere historisk lesbarhet. Omfanget
vurderes til middels til stort negativt.
Konsekvensen av planforslaget vurderes til middels negativ (--) for kulturmiljø 5: Hafrsfjord bru og
Buseneset.
Delområde

Verdi

Omfang

Kulturmiljø 5: Hafrsfjord bru og Buseneset.

Middels

Middels til stort negativt

Konsekvens
(-- / ---)

Avbøtende og kompenserende tiltak
På bakgrunn av tiltakets planprosess er enkelte avbøtende tiltak allerede lagt inn i prosjektet, som
begrensing av kurvatur ved gravminnet (ID 5495). På et generelt nivå bør stående kulturminner nær traseen
i størst mulig grad skjermes og tilgodeses med areal ved utforming av anlegget.
Planforslaget kommer i konflikt med deler av krigsminnene på Buseneset. Det vil trolig ikke være realistisk å
justere veglinje her, eller flytte minnene. Som kompenserende tiltak kan man tilrettelegge for denne type
kulturminner andre steder langs traseen, som ved Kongshaug. En slik tilrettelegging kan også innebære
informasjon om denne typen kulturminner generelt i Sola-området, også opplysninger om Wn Presteskjaer,
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som har kommet fram gjennom arbeidet med dette prosjektet. Dette vil også være i tråd med
Riksantikvarens satsing på denne typen kulturminner i 2015.

7.1.4.4 Potensialvurdering
Ettersom Rogaland fylkeskommune har gjennomført arkeologiske registreringer langs traseen faller behovet
bort for å påpeke potensial for funn av hittil ikke påviste automatisk fredede kulturminner i området. Imidlertid
er det ikke gjennomført marinarkeologiske registeringer i forbindelse med dette prosjektet.
Innløpet til Hafrsfjord vil ha et stort marinarkeologisk potensial, grunnet områdets strategiske betydning langt
tilbake i tid. Strømforhold vil trolig redusere dette funnpotensialet på sjøbunnen i sundet, men må likevel tas
hensyn til. En marinarkeologisk registering vil også fokusere på overgangen sjø/land, og kan tilføre ny
kunnskap om området. Inngrep i sjøbunnen må forelegges rette myndighet, i dette tilfellet Stavanger
maritime museum.

7.1.4.5 Sammendrag av konsekvenser for kulturmiljø
Tabell 3

Sammendrag av konsekvens for kulturmiljø (konsekvens for automatisk fredede
kulturminner påvist ved fylkeskommunens registrering er også vist, men holdes adskilt fra
vurdering av kulturmiljø)

Miljø

Konsekvens
kulturmiljø

1. Kulturlandskapet Tjora-området
2. Kulturlandskapet Risavika

(Konsekvens for fredede kulturminner
påvist ved fylkeskommunens registrering)
(----)

(0)

3. Tananger kirkested

(0 / -)

4. Kulturlandskapet Melsviga

(-)

5. Hafrsfjord bru og Buseneset

Samlet konsekvensvurdering
traseen, kulturmiljø

(- / --)

for

(-- / ---)

(-- / ---)

av

(- / --)

Traseen går gjennom et rikt kulturlandskap med kulturminner fra flere epoker. Verdiene er størst helt sør i
parsellen med Tjora-området. Stor utbygging har redusert kulturminneverdier rundt Risavika, men det er
også verdier i nordre del av strekket. Tiltaket innebærer en omfattende utvidelse av eksisterende veg. Dette
griper inn i kulturmiljøet, men likevel i en mer begrenset grad enn om det skulle anlegges ny veg. Den
negative konsekvensen er størst nord langs parsellen, hvor inngrepene fører til forringelse for de fleste
elementene i kulturmiljøet, og slik sett reduserer historisk lesbarhet. Dette er vurdert til middels negativ
konsekvens for innløpet til Hafrsfjord. Konsekvensen er noe lavere (liten til middels) i Tjora-området, hvor
miljøet får noe forringelse på grunn av fysiske inngrep i landskapet. Tilsvarende inngrep finnes også langs
Melsviga, men i lavere grad (liten negativ).
Vegutvidelsene vil imidlertid medføre fjerning av automatisk fredede kulturminner innenfor kulturmiljø 1 og 4,
vurdert til hhv. stor og middels til stor negativ konsekvens. Disse konsekvensene er ikke regnet med
vurderingen av kulturmiljø, ettersom påvisning av automatisk fredede kulturminner ved fylkeskommunal
registrering forutsettes å følge etter konsekvensanalyse etter metode i V712. Det er så langt ikke
gjennomført marinarkeologiske registreringer i forbindelse med inngrep i sjøbunn som følge av ny bru over
Jåsund.
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Naturressurser

Arealregnskapet er utført iht. tegninger datert 04.05.15. Det er gjort mindre endringer i tegningene i etterkant.
Endelige reviderte tegninger forelå ikke før ferdigstillelse av dette kapittelet, men det vurderes at dette ikke
får konsekvenser for den samlede omfangs- og konsekvensvurderingen.

7.1.5.1 Verdisetting
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og ferskvann, vilt,
vannforekomster, berggrunn og mineraler. For dette prosjektet er det primært landbruksverdier som er tema.
Det er lite eller ingen skog i planområdet. Aktuelle skogbevokst areal har verdi for biologisk mangfold og som
buffer mellom trafikkareal og bebyggelse og vurderes derfor ikke som skogsbruksverdi. Det meste av
planområdet er kategorisert som område med «begrenset grunnvannspotensial». Det er ikke registrert
grunnvannsbrønner i konflikt med planforslaget. Det er heller ikke registrert viktige områder for uttak av grus
og pukk i planområdet.
I utforming av vegprosjektet er det så langt det har vært mulig tatt hensyn til landbruksverdiene, gitt de
kravene til standard som er lagt til grunn. For at bruksenheter med areal på begge sider av riksvegen fortsatt
skal ha god tilkomst til sine areal er det i planen lagt inn nye tilkomster.
Noen bruk som i dag har teiger på hver side av rv. 509 Tanangervegen vil kunne få noe redusert
tilgjengelighet, men planen sikrer framtidig tilkomst til alle landbruksteiger, om enn med noe omkjøring.
Endringen er ikke tillagt vekt i denne konsekvensutredningen. Kostnader knyttet til endret adkomst, eventuell
driftsomlegging og produksjonstap, inngår ikke som en del av dette kapittelet. Dette er å anse som en del av
prissatte konsekvenser.
Det er kun mindre områder som er definert som dyrkbar jord. Disse har et marginalt omfang og det er ikke
gjort en egen vurdering av dette. Det som kan dyrkes opp er for det meste dyrket opp og det er få eller ingen
areal langs rv. 509 Tanangervegen som defineres som dyrkbar jord. Et område ved Kvitemyr og ved Tjora
har naturmiljøkvaliteter som tilsier at de av den grunn ikke bør dyrkes. Skogsareal mellom Risavika
havnering og rv. 509 Tanangervegen framstår også som dyrkbar i kart over dyrkbar jord, men også dette er
restareal i trafikkområder som er uegnet for dyrking. Det er etablert omfattende infrastruktur i bakken i dette
området som også vanskeliggjør oppdyrking.
Potetål er en planteskadegjører som er påvist ved Sør-Tjora, på strekningen Hagakrossen – Kvitemyr, ved
Jåsund og ved Nore Sunde. Konsekvensutredningen har i utgangspunktet ikke behandlet disse områdene
som mindreverdige landbruksarealer. Det vises til egne tegninger i tegningsheftet. På grunn av smittefare
forventes det særlig massehåndtering, jfr. bestemmelser i Sola kommunes kommuneplan og i forslag til
reguleringsbestemmelser til detaljreguleringen.
Det er laget en oversikt over arealbeslag av dyrket mark fordelt på fire delområder. Inndeling avviker noe fra
parsellinndeling i forprosjektet. Arealregnskapet tar utgangspunkt i arealbeslag til og med skråningsutslag.
Det er lagt til grunn skråning med helning 1:2. Det er i tillegg laget et arealregnskap for en buffer på ti meter
på hver side av tiltaket som kan bli berørt i anleggsfasen, men der man forventer at det meste av dette kan
tilbakeføres som landbruksareal etter anleggsfasen.
Jæren er et av Norges viktigste landbruksområder og Transportkorridor vest går for en stor del gjennom
landbruksområder som i kommuneplan ligger innenfor langsiktig grense for landbruk. Helt inn mot
eksisterende veg ligger fulldyrka areal med stor verdi. Det meste av landbruksarealene er fulldyrka og har
"svært god" og "god" jordkvalitet. Jordsmonnet er i tillegg egnet til nedbørsbasert kornproduksjon, potet- og
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grasproduksjon. Alle areal med «fulldyrka» i planområdet er derfor i utgangspunktet gitt stor verdi. Områder
med innmarksbeite er gitt middels verdi.
Arealbeslag er inndelt i fire delområder
- Sør-Tjora – Orshaugvegen
- Orshaugvegen – Melingsvegen
- Melingsvegen – Myklebustvegen/Jåsund
- Myklebustvegen/Jåsund – Sundekrossen
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Verdikart naturressurser, Transportkorridor vest.
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Delområde 1: Sør-Tjora - Orshaugvegen
Landbruksarealene i delområde 1 er områder som er bestemt skal være landbruksarealer i et langsiktig
perspektiv. I tillegg inngår et område med LNF som en buffer mot byggeområdene i nord. Hele området er
gitt stor verdi.

Figur 55

Arealbeslag som følge av TKV, delområde 1.
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Delområde 2: Orshaugvegen – Melingsvegen
Det meste av delområde 2 dekkes av kommunedelplan for Risavika. Langsiktig grense for landbruk følger rv.
509 Tanangervegen fra Orshaugvegen og et stykke nordover mot Risavika, men i KDP for Risavika er noe
av arealet med dyrka mark øst for rv. 509 Tanangervegen omdefinert til næring. Ved Hagakrossen er det i
KDP for Risavika lagt inn et større trafikkareal og nye boligområder med grøntdrag i et område som i dag er
dyrka mark. Siden dyrka mark her allerede er satt av til annen arealbruk synes konflikt med landbruksverdier
å være avklart. Ved Tjora er det nødvendig med utvidelse av trafikkareal øst for dagens veg og krysse
grensen for langsiktig landbruk. Landbruksareal som er gitt annen arealbruk i KDP Risavika gis ingen verdi.
Areal med fulldyrka mark ved Tjora som ligger i område for langsiktig landbruk har stor verdi, og
innmarksbeite middels verdi.

Figur 56

Arealbeslag som følge av TKV, delområde 2.
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Delområde 3: Melingsvegen – Myklebustvegen/Jåsund
Området inngår i sin helhet i område avsatt som langsiktig område for landbruk. Planlagt viltundergang
forutsetter tilpassende terrenginngrep på seks dekar dyrka mark, men uten at dette nødvendigvis vil medføre
endret arealbruk. Terrengtilpassing er i utgangspunktet ikke tatt med i arealregnskapet for delområde 3. Det
er påvist potetål i dyrka mark i området sør Kvitemyr. Området gis samlet stor verdi.

Figur 57

Arealbeslag som følge av TKV, delområde 3.
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Delområde 4: Myklebustvegen/Jåsund - Sunde
Langsiktig grense for landbruk går like øst for rv. 509 Tanangervegen mellom kryss ved Jåsund og Hafrsfjord
bru. Det er allerede regulert inn firefelts veg i dette området som går utover denne grensen, jfr.
reguleringsplan 0393 Jåsund, vedtatt i 2009. Når gjeldende plan legges til grunn er det i utgangspunktet ikke
nødvendig med noe ytterligere arealbehov/-beslag, men det kan forventes noe arealbehov i anleggsfasen
som ikke synes å være lagt inn i gjeldende reguleringsplan. Som følge av ny vegsituasjon er det nødvendig
å gi noen eneboligtomter, næringsområdene og framtidig turvegfasiliteter sørøst for Hafrsfjord bru ny
adkomst, parallelt med riksvegen, fra rundkjøringen med Jåsund.
På Stavangersiden fram til og med Sunde er også framtidig arealbruk avklart i et område med dyrka mark
like nord for dagens rundkjøring (områderegulering for Nore Sunde).
Dyrka mark øst rv. 509 Tanangervegen ved Jåsund som inngår i langsiktig område for landbruk har stor
verdi. Resten av delområdet som er bebygd eller er regulert til veg har ingen verdi for landbruk.

Figur 58

Arealbeslag som følge av TKV, delområde 4.
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7.1.5.2 Omfangs- og konsekvensvurdering for naturressurser
Beregninger viser at tiltaket medfører et forbruk på ca 92,5 dekar fulldyrka mark og 13 dekar innmarksbeite.
Dette er areal som nesten i sin helhet ligger innenfor grense for langsiktig landbruk. Siden prosjektet for det
meste gjelder utvidelse av eksisterende vegtrase medfører planforslaget i liten grad teigdeling eller at teiger
blir så små at de av den grunn går ut av bruk. Nord for Kvitemyr legges ny veg i ny trase og medfører at noe
areal som kommer mellom ny og gammel veg vil gå ut av bruk. Arealforbruket er også fordelt på relativt
mange og store driftsenheter.
Landbruksarealene som bygges ned har stor verdi og inngår i et nasjonalt kjerneområde for landbruk.
Arealbeslaget er relativt stort og omfanget vurderes som stort negativt. Konflikten er størst i delområde SørTjora - Orshaugvegen og delområde Melingsvegen - Myklebustvegen/Jåsund. Samlet konsekvens for
naturressurs vurderes som stor negativ (---).
Tema

Verdi

Omfang

Naturresurser - landbruk

Stor

Stort negativt

Konsekvens
(---)

Avbøtende tiltak
Det bør lages en plan for gjenbruk av matjord. I anleggsfasen bør det så langt det lar seg gjøre unngås å
fjerne/bruke matjord utenfor planlagt vegareal. Områder for rigg, mellomlagring og midlertidig omlegging av
veg bør legges til områder uten landbruksverdi.
I den grad det kan redusere arealbeslaget av dyrket mark kan det vurderes å endre skråningsutslag i
vegskråninger innenfor de områdene som er regulert som landbruk og som samtidig ligger innenfor arealer
regulert til anleggs- og riggområder. Dette må imidlertid sees i sammenheng med eksisterende jordsmonn
og jordkvalitet, og må utføres i forbindelse med byggeplanlegging.
Anleggsfasen
Det forventes at det i anleggsfasen vil være midlertidig arealbehov som får konsekvens for dyrket mark. Gitt
en buffer på ti meter (anleggs- og riggområde langs vegen) vil ytterligere 73,5 dekar fulldyrka mark og fem
dekar innmarksbeite tas i bruk midlertidig. Midlertidig flytting av matjord eller anleggsaktivitet på dyrka mark
vil medføre varig endring av jordsmonn og jordsmonnskvalitet. Det forventes likevel at det vil være mulig å
reetablere landbruksdrift i bufferområdet.
I anleggsfasen skal matjord lagres i ranker, og ikke pakkes. Matjordlaget kan lagres i ranker på rundt tre
meter. Rankene skal holdes fri for ugras. Når jorda skal tas fra lager, må en sørge for at den blir løs og
smuldrende.
Det er påvist planteskadegjøreren potetål i deler av dyrka mark langs rv. 509 Tanangervegen og før
anleggsstart må det foreligge oppdatert informasjon om status i planområdet. Det må som del av tiltaket
være på plass rutiner for å unngå spredning av denne sykdom. Dette vil gjelde både flytting av utstyr og
masseflytting.
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7.2

ANDRE KONSEKVENSER

7.2.1

Trafikale virkninger, framkommelighet og trafikksikkerhet for alle grupper

7.2.1.1 Trafikale virkninger
For beskrivelse av dagens situasjon vises det til kapittel 4.10.
Hovedmålet for Transportkorridor vest er å gi bedre kapasitet og framkommelighet for kollektiv- og
næringstrafikk på rv. 509 Tanangervegen og rv. 509 Revheimsvegen, bedre trafikksikkerheten i området, og
å oppnå bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende i området og langs rv. 509
Tanangervegen/Revheimsvegen. Det siste innebærer også økt andel transportsyklister. Prosjektet skal også
skape forutsetning for økt andel kollektivreiser.
Med trafikkvekst etter prognosen i NTP 2010-2019 er det ventet 20.000 kjøretøy per døgn i framskrevet
periode (2040) på de mest trafikkerte strekningene. I forbindelse med trafikkvurderinger og kryssutforming i
dette forprosjektet har det vært utført omfattende trafikkmodelleringsarbeid, og det har blitt gjennomført
trafikktellinger i kryss som ikke hadde tilstrekkelig gode data. Det har vært en omfattende prosess å estimere
et sammenhengende trafikktallsett for TKV for morgen- og ettermiddagsrush, som best mulig representerer
trafikken for framtidig situasjon etter oppgradering av strekningen med kryss, sanering av adkomster og
utvidelse av veg. I trafikksimuleringene er det brukt to ulike modellverktøy; SIDRA Intersection (for
kryssberegninger) og VISSIM for hele traseen fra Sømmevågen til E39 ved Finnestad.
En økning fra to til fire felt på en vegstrekning gir normalt en markant kapasitetsøkning. For rv. 509
Tanangervegen vil ikke dette gjelde i like stor grad, siden ett av feltene i hver kjøreretning forbeholdes
busser og tungtrafikk. Kapasiteten for personbiltrafikk økes allikevel noe, fordi busser og lastebiler ikke
lenger vil kjøre i samme felt som personbiler kjører i, etter at tiltaket er gjennomført.
Framtidig trafikkmengde og avvikling for TKV er vurdert med utgangspunkt i framtidig geometri, altså etter
sanering av adkomster og sammenslåing av enkelte kryss. Det er lagt til grunn en generell trafikkvekst på 37
prosent som følge av befolkningsutvikling og næringsaktivitet på Nord-Jæren i tråd med forutsetninger i NTP.
De spesifikke trafikkbidragene fra boligutbyggingene på Tanangerhalvøya og Nore Sunde er medregnet,
men det er ikke lagt til økt bidrag fra områdene innenfor fv. 445 Kvernevik Ring, som anses som ferdig
utbygd. Det har vært en ambisjon å skape et system i balanse mellom kapasiteten på strekningene og
kapasiteten i kryssene.
Trafikkberegningene viser følgende resultater:
 Krysset ved Kontinentalvegen får god trafikkavvikling i begge rushperiodene.
 Hagakrossen får høy belastning på høyresving (nordgående kjøreretning) fra fv. 375 Tananger Ring
i morgenrushet. I ettermiddagsrushet kan det oppstå saktegående kø fra Risavika Havnering.
o Et avbøtende tiltak her kan være å etablere eget filterfelt for høyresving mot nord. Dette vil gi
tilfredsstillende belastningsgrad i krysset i begge rushperiodene. Imidlertid gjør situasjonen
med flere adkomstmuligheter fra Tananger-området til TKV dette forholdet mer komplisert.
En åpning av mer kapasitet for trafikk fra fv. 375 Tananger Ring i Hagakrossen kan føre til at
flere bilister velger å kjøre hit framfor til fv. 375 Tananger Ring ved Kvitemyr.
 Ved Kvitemyr blir det høy belastning på fv. 375 Tananger Ring i morgenrushet, og høy belastning på
rv. 509 Tanangervegen fra sør i ettermiddagsrushet.
 Ved Jåsund ventes høyest belastning på rv. 509 Tanangervegen fra nord i morgenrushet og det kan
bli lang kø på sidevegen, dvs. inn til Jåsund og Prestaskjersvegen. I ettermiddagsrushet vil trafikken
flyte fint. Dette kommer imidlertid av flaskehalsen i krysset med fv. 375 Tananger Ring i
Hagakrossen, som gjør at mindre trafikk slippes gjennom til krysset med Jåsund.
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For krysset mellom TKV og fv. 445 Kvernevik Ring legges det opp til lysregulert T-kryss, med følgende
løsning:
 Bussene kjører i eget filterfelt utenom krysset, og får således full framkommelighet.
 Det reguleres to kjørefelt rett fram for øvrig trafikk.
 Det tillates ikke venstresving fra TKV til fv. 445 Kvernevik Ring, av hensyn til kapasitetshensyn i
krysset spesielt og på traseen generelt. Nordgående trafikk som skal inn til fv. 445 Kvernevik Ring
må snu i rundkjøringen i Sundekrossen.
 Det planlegges for to kjørefelt ut av fv. 445 Kvernevik Ring (på hele strekningen fra Buseneset), slik
at denne tømmes raskt når det blir grønt lys. Det tillates både høyre- og venstresving til TKV.
 Det planlegges tre kjørefelt på strekningen fra Sundekrossen forbi fv. 445 Kvernevik Ring, der det
ene feltet i stor grad blir forbeholdt buss og høyresvingende trafikk til fv. 445 Kvernevik Ring.
Trafikksituasjonen i Sunde-området er beregnet å bli anstrengt og tett opp mot kapasitetsgrensen, spesielt
for rundkjøringen i Sundekrossen, bl.a. av følgende årsaker:
 Det er i utgangspunktet lagt opp til at trafikk som skal inn fv. 445 Kvernevik Ring må foreta u-sving i
Sundekrossen (se beskrivelse av nevnte kryss ovenfor).
 Det legges opp til at trafikk fra Tasabekken (høyre av/høyre på-løsning) må foreta u-sving i
Sundekrossen, jfr. reguleringsplan 2350 Bråde – Hafrsfjord bru.
Det jobbes videre med løsninger for kryssutforming for TKV langs fv. 409 Kvernevikvegen, herunder også
selve Sundekrossen. Det er avholdt en rekke møter rundt sommeren 2015 for å komme fram til en omforent
reisemiddelfordeling i området. I løpet av sommeren 2015 og tidlig høst 2015 er det foretatt nye
trafikkberegninger i området, som vil gi grunnlag for uttegning av nye geometriske løsninger nordover langs
fv. 409 Kvernevikvegen. Dette vil også kunne påvirke kryssløsningen i Sundekrossen.
Avviklingsforholdene som er beskrevet i det foregående skyldes at trafikken på hovedvegnettet skal
prioriteres, og at trafikken på sidevegnettet i en del tilfeller nedprioriteres, dvs. at det blir kødannelser på
sidevegene. Dette vurderes å være i tråd med prosjektets mål. Trafikkavviklingen vil stort sett være
tilfredsstillende, selv med framskriving av trafikktall iht. NTP, dvs. 20 år fram i tid. Det er derfor forventet at
trafikken uansett vil flyte godt i de første 10-15 årene. Det er også her et spørsmål om man skal legge NTPframskrivinger eller nullvekst til grunn for framtidige trafikkberegninger. Dersom man oppnår prosjektets mål
om økt framkommelighet for bussene, samtidig med at Bussveien innføres, og flere og flere bruker sykkel
eller gange til transport, er det grunn til å tro at trafikken ikke vil øke så mye som lagt til grunn i
trafikkberegningene.

7.2.1.2 Framkommelighet for busser og næringstrafikk
Generelt gir god kapasitet i de store kryssene at kollektivtrafikken prioriteres. Dette betyr at hovedmålet om
vesentlig økt forutsigbarhet og punktlighet for kollektivtrafikken oppnås. At bussene også får egne kjørefelt er
med på å bidra til denne måloppnåelsen. Følgende forhold er gjort i planen for å prioritere bussene:
 Ved Kontinentalvegen kan bussene prioriteres ut av Risavika, gjennom rundkjøringen og får eget
kjørefelt i påkjøringsrampen nordover langs TKV (endret siden forprosjektet, i dialog med
Bussveien). For øvrig kan bussene kjøre i filterfelt utenom rundkjøringen på veg inn til
endeholdeplassen (løsning også vist i forprosjektet).
 Ved Hagakrossen er det lagt opp til ekstra bussprioritering med eget kollektivfelt i avkjøringsrampen
når bussene kommer av TKV sørfra og skal via rundkjøringen og inn til fv. 375 Tananger Ring
(endret siden forprosjektet, i dialog med Bussveien).
 I krysset fv. 445 Kvernevik Ring/Båtstadvegen/Skoletunet er det jobbet mye for å få til en løsning
som gir høy framkommelighet og prioritering av bussen (lysregulert X-kryss), og samtidig
tilfredsstillende trafikkavvikling for øvrig trafikk (endret siden forprosjektet, i dialog med Bussveien).
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Ved Jåsund er busstraseen koblet av og på TKV i prinsippet som i dag, men med tilpassing til ny
geometri.
Ved fv. 445 Kvernevik Ring og ved Sundekrossen vil bussene kjøre helt utenom krysset i østgående
retning (mot Stavanger) i egne filterfelt, og således ha full framkommelighet. Løsningen var også vist
i forprosjektet.
Ved Sundekrossen vil busser som skal nordover mot Kvernevik og Randaberg kjøre utenom krysset
i filterfelt. I vestgående kjøreretning vil det bli bussprioritering ala løsningen i Tjensvollkrysset. På
strekningen mellom Sundekrossen og fv. 445 Kvernevik Ring vil bussene få eget kjørefelt, og
lyskrysset i fv. 445 Kvernevik Ring vil ha prioritering for bussene.
Generelt er to av de fire kjørefeltene på hele strekningen forbeholdt busser (høyre kjørefelt i hver
kjøreretning).

Høyre kjørefelt vil tilsvarende kunne benyttes av næringstrafikk, som dermed forventes å få betydelig
forbedret framkommelighet.
Konsekvensen av planforslaget for kollektiv- og næringstrafikk vurderes som positiv.

7.2.1.3 Virkninger for transportsyklister og myke trafikanter
For syklister og myke trafikanter er det et mål å skape en gjennomgående trase uten systemskifte og uten at
man må bytte side av vegen. Det er lagt til grunn at det bygges sykkelveg med fortau. Denne skal være 5,0
meter bred, med adskilte kjøreretninger for syklistene, og egen gangbane adskilt med ikke-avvisende kant.
Alle kryssingspunkter skal etableres planskilt.
For transportsyklister vurderes planforslaget å gi positiv effekt ved at det legges til rette for et
gjennomgående sykkelvegsystem, hovedsakelig på vestsiden av rv. 509 Tanangervegen. Valget av side
henger sammen med at det er her de store konsentrasjonene av boliger og næringsområder ligger, og at det
primært er på vestsiden av riksvegen at vedtatte arealplaner legger opp til framtidig vekst. Det legges opp til
at de to sidene forbindes med planskilte kryssingspunkter med god standard. Disse løsningene vil også
ivareta myke trafikanter, dvs. gående og barn og unge.
Etter behandlingen av forprosjektet i de to berørte kommunene er det jobbet videre med løsningen også på
østsiden av riksvegen, her primært i Sola kommune. Det er nå oppnådd enighet med Fylkesmannen i
Rogaland om at det legges opp til et tosidig system for gang- og sykkelveg helt fra Sola skole og fram til
Nordre Hogstadveg. Sola kommune har stilt seg bak løsningen. Videre fra Nordre Hogstadveg og fram til
Risa la også forprosjektet opp til løsning med bredt fortau langs ny samleveg, og videre fra Risabergvegen
og fram til Hagakrossen var det også i forprosjektet vist en løsning med sykkelveg med fortau med bredde
6,0 meter. Her har hensynet til skolebarn og potensielle konflikter med transportsyklister gjort at løsningen er
økt utover vegnormalene. Fra Hagakrossen og nordover til Melingsvegen er det oppnådd enighet med
Fylkesmannen i Rogaland, som også administrasjonen i Sola kommune stiller seg bak, om at det etableres
ny trase for Melingsvegen med bredt fortau. Dette vil på sikt gi god kobling til turveg langs Hafrsfjord.
Samtidig er det jobbet videre en løsning for utvidet planskilt kryssing ved Snøde, og forholdet avklares før
offentlig ettersyn.
Konsekvensen av planforslaget for transportsyklister og myke trafikanter vurderes som positiv.
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7.2.1.4 Ulykkesstatistikk
Siden 2000 er det registrert i overkant av 70 ulykker på strekningen. Av disse er seks drept, en meget
alvorlig skadet og fire alvorlig skadet. De øvrige er registrert som lettere skadd. Ulykkesstatistikken omfatter
registrerte skader for fotgjenger, sykkel, bil og motorsykkel. Med etablering av ny hovedveg vil det bli etablert
midtrabatt, og en rekke sideveger, avkjørsler og småkryss vil bli stengt. Det vurderes derfor at antallet
ulykker vil bli redusert. Faren for møteulykker forventes å bli vesentlig redusert. Frekvensen av ulykker
mellom syklister, gående og biler forventes også å bli redusert, med sanering av kryss og en vesentlig
forbedring i planskilte kryssingspunkt.
Det er gjennomført trafikksikkerhetsrevisjon av forprosjektløsningen. Ett av de viktigste forholdene som ble
påpekt her er at noen boliger spesielt på strekningen fram til Nordre Hogstadveg, ville mangle et
tilfredsstillende gang- og sykkelvegnett, og ville kunne bli fristet til å krysse over riksvegen i plan. Dette
hensynet vurderes ivaretatt ved at det nå legges opp til at eksisterende gang-/sykkelveg beholdes på
østsiden av riksvegen på denne strekningen.
Planforslagets virkning på trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper vurderes som positiv.

7.2.1.5 Trafikkavvikling og framkommelighet i anleggsfase
Det skal gå trafikk på rv. 509 Tanangervegen/Revheimsvegen i hele anleggsperioden, og det vil være
nødvendig med midlertidige omlegginger og trafikkreguleringer. Dette vil medføre noe ventetid og nedsatt
framkommelighet i perioder. Det er gjort foreløpige vurderinger av trafikkavvikling i anleggsperioden sammen
med byggherreorganisasjonen til Statens vegvesen i Sømmevågen, og det er vurdert at løsningene er
gjennomførbare. Det må jobbes videre med faseavvikling som del av byggeplaner for tiltaket. Det vises for
øvrig til innspill til ytre miljø-plan når det gjelder anleggsfasen. Det vises også til beskrivelse av mulige
utbyggingsetapper i kapittel 5.13. Faseavvikling avklares i byggeplan.

7.2.1.6 Måloppnåelse
Hovedmålet for Transportkorridor vest er å gi bedre kapasitet og framkommelighet for næringstrafikken og
kollektivtrafikken på rv. 509 Tanangervegen/Revheimsvegen, bedre trafikksikkerheten i området, og å legge
til rette for bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende i området og langs rv. 509
Tanangervegen/Revheimsvegen. Underveis i prosjektet har det blitt tatt hensyn til nye føringer fra
Bussveien, som bygger opp under satsingen på kollektivframkommelighet som del av reguleringsplanene.
Det vurderes at planforslaget vil ha følgende trafikale konsekvenser:
 Kollektivtrafikken vil få vesentlig bedret framkommelighet og bedret sikkerhet i ny situasjon.
 Gående vil få vesentlig bedret sikkerhet og framkommelighet i ny situasjon.
 Det vil bli tilrettelagt for omfattende transportsykling, og syklende vil få vesentlig bedret sikkerhet og
framkommelighet i ny situasjon.
 Næringslivstransport vil få vesentlig bedret framkommelighet i ny situasjon.
 Personbiltrafikk vil få bedret sikkerhet i ny situasjon.
Ut fra dette vurderes det at hovedmålet med Transportkorridor vest, og uttrykte prioriteringer av ulike
trafikantgrupper langs strekningen, oppfylles. Prosjektet skaper forutsetning for økt andel kollektivreiser (i tett
samarbeid med Bussveien) og transportsyklister, og vil gi økt prioritet for næringstrafikk.
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7.2.2

Støy og luftkvalitet

7.2.2.1 Støy
Det er utført støyberegninger av forventet trafikkstøy etter utvidelse av rv. 509 Transportkorridor vest, fra
Sør-Tjora i Sola kommune i sør til Sunde i Stavanger kommune i nord. Det er utført beregninger av
uskjermet og skjermet situasjon, og behov for støyskjermingstiltak langs vegen er vurdert. I tillegg er det
kartlagt hvilke boliger som vil være utsatt for støy i gul eller rød sone fra både vegtrafikk og flyplass. For
nærmere detaljer, krav og kriterier, vises det til støyrapport og støysonekart.
Støysonekart er beregnet for tre situasjoner:
 Nullalternativ (dagens veggeometri med framtidig trafikk)
 Utbygget alternativ uten skjermingstiltak
 Utbygget alternativ med forslag til skjermingstiltak
For utbygget alternativ er det utført tilleggsberegninger for den søndre delen av parsellen (fra krysset ved
Kontinentalvegen og sørover til parsellstart) der fartsgrensen er satt til 60 km/t, i tillegg til situasjonen med
fartsgrense på 80 km/t, som vegen er dimensjonert for. Basert på støysonekartene er antall boenheter
innenfor gul- og rød støysone talt opp. Inkludert i tabellene er antall boenheter som havner i gul støysone fra
vegtrafikk og som også ligger innenfor gul eller rød støysone fra flyplass. Det vises til støyrapport for detaljer.
Behovet for støyskjermer
Omfanget av støyskjermingstiltak framgår av støysonekartene. Behovet for absorberende støyskjermer og
omfanget av dette må vurderes nærmere i detalj i neste planfase. Hovedsakelig er det benyttet en
skjermhøyde på tre meter, men ved boligområdene på Buseneset, og på Snøde sør for signalbrua, er
skjermhøyden økt til fire meter. Skjermhøydene er lagt inn relativ til nærmeste vegskulder på TKV,
vegskulder til sideveger eller gang-/sykkelveg avhengig av hvilke linjer som ligger nærmest støyskjermene.
Tabell 5

Oversikt løpemeter skjerm
Skjermhøyde tre meter

Skjermhøyde fire meter

Sola kommune, løpemeter

2 900

550

Stavanger kommune, løpemeter

300

320

Et planlagt gjenoppført garasjeanlegg på nordsiden av rv. 509 Revheimsvegen på Sunde (til erstatning for
parkeringsanlegg for Sundekrossen borettslag) er tatt hensyn til i utarbeidelsen av støyskjermingsforslag.
Garasjeanlegget er lagt inn som en støyskjerm med høyde 3,5 meter. Høyden er relativ til terrenget og
plasseringen er tilsvarende fasade mot veg. Tett rekkverk ved kulvertene (toplanskryssene) er modellert som
en reflekterende skjerm med høyde en meter. Ved Haga skole er det anbefalt å sette opp en tre meter høy
støyskjerm mellom riksvegen og sykkelveg med fortau. Beregninger av lydtrykknivå i brukstid L d fire meter
over terreng viser at dette skjermingstiltaket vil bringe uteområdet ned i hvit (stille) støysone.
Det er ikke lagt til grunn støyskjerming av kirkegården i Hagakrossen. Her vises det til brev fra
Samferdselsdepartementet datert 21.04.15, som fastsetter at det ikke er krav til støyskjerming av kirkegård
så lenge denne ikke er definert som stille sone i kommunens arealplaner. Brevet omfatter vurdering fra
Klima- og miljødepartementet, som sier at det så lenge arealene ikke er definert som stille sone, ikke er
hjemmel i forurensningsforskriften eller T-1442:2012 til å kreve finansiering av støyskjerm gjennom
vegprosjektet. Selv om det ikke settes opp støyskjermer vil støynivået gå ned som følge av at rv. 509
Tanangervegen senkes i terrenget.
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Virkninger av støyskjermingstiltak
Antall støyutsatte bygg reduseres noe for både uskjermet og skjermet situasjon av utbygget alternativ i
forhold til nullalternativet, men for uskjermet situasjon er det kun mindre endringer. Ved å sette opp
støyskjermer langs vegbanen, jfr. støyrapporten, vil totalt antall støyutsatt i Sola og Stavanger kommune
reduseres fra ca 528 til 457 boenheter. Det er spesielt andelen av boenheter i rød sone som reduseres
vesentlig fra ca 161 til 58. En del av disse boligene flyttes fra rød til gul sone, mens flere av boligene som i
uskjermet situasjon ligger i gul sone, flyttes til hvit sone.
Støyutsatte boliger og annen støyømfintlig bebyggelse må vurderes nærmere i neste planfase for
fastsettelse av behov for lokale skjermingstiltak i form av skjerming av uteplass og/eller støyreduserende
fasadetiltak. Tiltak fastsettes på bakgrunn av nøyaktige støyberegninger for hver boligfasade og befaringer i
den enkelte støyutsatte bolig/støyømfintlig bebyggelse.
Ved vurdering og prosjektering av lokale støytiltak skal flystøy, og ev. industristøy om mulig, også bli tatt
hensyn til. Ved behandling av støytiltak ved enkelteiendommer skal det foreligge støyberegninger som viser
sumstøy. Vegtrafikkstøy skal utløse lokale støytiltak, mens selve tiltaket skal dimensjoneres mot sumstøy.
Det skal dokumenteres hvordan tilfredsstillende støynivå på 55 dB oppnås på uteplasser. Det er innført et
eget overvåkningsprogram for industristøy fra Risavika («Desibel Risavika»), som håndteres av Sola
kommune. Dette forholdet er ikke vurdert i denne saken.
Det finnes ingen offisiell metode for beregning av sumstøy. Normalt håndteres dette ved at flystøy og ev.
andre støykilder «konverteres» til vegtrafikk før beregning av sumstøyverdien. Dette gjøres ved at verdien
for nedre grense for gul sone for de ulike støykildene sammenlignes. Nedre grense for gul sone fra
vegtrafikk (iht. T-1442/2012) er 55 dB, mens samme grense er satt til 52 dB for støy fra flyplass. Det vil si at
for sumstøyberegninger legges det til 3 dB på flystøynivået før summering. Grensen for innendørs støynivå
fra utendørs lydkilder er LpA,24h ≤ 30 dBA, uavhengig av om det gjelder vegtrafikkstøy, flystøy, industristøy
eller summen av bidrag fra ulike utendørs lydkilder.
Det er i støyrapporten vist en oversikt over boliger som ligger i gul eller rød sone fra vegtrafikk og samtidig i
gul sone fra flystøy. Da det ikke finnes noen offisielle støyrapporter eller støysonekart for den totale
industrien i området har det i denne fasen ikke vært mulig å framskaffe en tilsvarende oversikt over boliger
som er berørt av støy fra industri. Støymålinger rapportert på nettet for området ved Risavika angir total
støynivå i området for enkelte utvalgte punkter, men ikke for enkelteiendommer. Det er heller ikke mulig ut
fra foreliggende informasjon å si noe om hva som er bidrag fra henholdsvis veg, industri, fugler, hunder, vind
og rasling i trær osv. Industristøy for støyberørte boliger må derfor vurderes nærmere i neste planfase når
det er utført mer detaljerte beregninger, og ev. støyreduserende tiltak skal vurderes for den enkelte bolig.
Støyreduserende tiltak mot fly og industri vil kun bli vurdert for boliger hvor støynivå fra den planlagte vegen
utløser krav om støyreduserende tiltak.

7.2.2.2 Luftforurensning og grenseverdier
Lokal luftforurensning fra vegtrafikk, særlig svevestøv (PM 10) og nitrogendioksid (NO2), kan være et problem
i større byer eller tettsteder med stor trafikk eller luftstagnasjon. Luftforurensning kan både gi og forverre
luftveislidelser som KOLS og astma, og videre medføre økt risiko for kreft og hjerte- og karsykdom.
Eksponering for luftforurensning gir generelt økt sykelighet og dødelighet. I tillegg kommer redusert sikt, skitt
og redusert trivsel.
Nasjonale mål for luftkvaliteten i byer og tettsteder ble vedtatt av regjeringen høsten 1998. Nasjonale mål er
veiledende. EU har vedtatt et direktiv om luftkvalitet (Dir1999/30/EF) som er implementert i norsk lovgivning i
form av kapittel syv i forurensningsforskriften. Gjennom denne forskriften fastsettes juridisk bindende krav til
luftkvalitet. De nasjonale målene er i hovedsak noe mer ambisiøse enn grenseverdiene i

2016-02-05 | Side 117 av 133

Rv. 509 Transportkorridor vest | Planbeskrivelse og konsekvensutredning

Oppdragsnr.: 5134494
Dokument nr.: B0001
Revisjon: 5

forurensningsforskriften, men ikke så strenge som Miljødirektoratet og Folkehelseinstituttets anbefalte
luftkvalitetskriterier.
Myndighetene har utarbeidet en retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging, T-1520:2012.
Denne skal sikre at kommunene tar hensyn til lokal luftkvalitet i planarbeidet ved å unngå å legge
barnehager, skoler, boliger og parker i områder med mye luftforurensning. Retningslinjen anbefaler grenser
for luftforurensning og deler inn områder i rød og gul luftkvalitetssone. Nedre grense for sonene skal legges
til grunn ved planlegging av virksomhet eller bebyggelse med bruksformål som er følsomt for
luftforurensning, det vil si grensene for gul sone.
Det er luftforurensning i form av svevestøv (PM 10) og nitrogendioksid (NO2) som skal vurderes i
plansammenheng. Det er utført modellering av luftforurensning som NO 2 og PM10 fra vegtrafikk for
planområdet etter retningslinjen T-1520. Modelleringen er gjort med programvaren AERMOD View. Det
vises til eget vedlegg for full rapport, beregningsresultater og illustrasjoner.
Resultater fra beregninger av luftkvalitet
NO2
Rød luftforurensningssone for NO2 forekommer få steder, og kun i den nye planlagte vegbanen. Gul sone
forekommer også få steder, men vil delvis dekke noen eiendommer.
Etter håndbok V712 fra Statens vegvesen skal det vurderes antall personer bosatt i røde og gule soner i tråd
med T-1520. Fem boliger (vist i egen rapport) ligger i gul sone, men alle disse skal saneres i forbindelse med
bygging av firefelts veg. Resterende bygninger er næringsbygg. Antall personer bosatt i gul og rød sone for
NO2 etter bygging av firefelts veg er dermed null.
PM10
Rød luftforurensningssone for PM10 forekommer få steder, og kun i den nye planlagte vegbanen. Gul sone
forekommer også få steder, men vil delvis dekke noen eiendommer.
Fire boliger (vist i egen rapport) ligger i gul sone, men alle utenom en bolig skal saneres i forbindelse med
bygging av ny veg. Resterende bygninger i gul sone er næringsbygg. Gjennomsnittlig antall personer per
husholdning i Norge er 2,15, slik at antall personer bosatt i gul sone for PM 10 etter bygging av firefelts veg
antas å være ca to. Ingen vil være bosatt i rød sone.
Vurdering og konsekvens for lokal luftkvalitet
Da ny firefelts veg vil gå i tilnærmet samme trase som dagens eksisterende veg vurderes det at
modelleringene som er gjort for firefelts veg også vil være representative for nullalternativet.
Nullalternativet
For nullalternativet vurderes luftkvaliteten i planområdet som god året sett under ett. Modelleringen viser fire
boliger (ca ni personer) i gul sone for luftforurensning av PM 10. Fem boliger (ca 11 personer) vil være i gul
sone for luftforurensning av NO2. Ingen boliger vil være i rød sone for NO 2 eller PM10. Konsekvensen
vurderes som svært liten.
Ny vegsituasjon
Luftkvaliteten i planområdet vurderes som fortsatt god etter utbygging av firefelts veg året sett under ett.
Utbygging vil føre til innløsning og sanering av flere boliger. Modelleringen viser at etter sanering vil en bolig
(ca to personer) ligge i gul sone for luftforurensning av PM10. Ingen boliger vil være i gul sone for NO 2, og
ingen i rød sone for NO2 eller PM10. I enkelte episoder vil forurensningsforskriftens krav til NO 2 overskrides i
en rekke områder. Utbygging av ny firefelts veg reduserer antall boliger i gul luftforurensningssone.
Konsekvensen vurderes som litt positiv.
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Avbøtende tiltak, luftforurensning
Generelt vil luftkvaliteten bedres med avstand fra veg både horisontalt og vertikalt. Støyskjerm eksisterer i
dag på deler av vegstrekningen, og vurderes etablert på støytutsatte deler langs den nye firefeltsvegen. En
støyskjerm vil også skjerme noe for luftforurensning ved fysisk å skjerme for PM 10, og skape vindturbulens
som begrenser spredning av NO2. Etablering av vegetasjonsskjerming langs vegen vil kunne ha en
avbøtende effekt på luftforurensning. Vegetasjon kan redusere vindhastigheten, skape le og har en evne til å
fange opp støv og gasser. Et slikt tiltak bør vurderes for områder med følsom arealbruk som blir spesielt
utsatt for luftforurensning.

7.2.3

Øvrig forurensing

7.2.3.1 Lokale forurensinger
I innspill til ytre miljø-plan er det påpekt tre områder med mulige lokale forurensinger, som må håndteres i
det videre arbeidet etter reguleringsfasen:
 Ved Shell sitt tankanlegg i Risavika, der det går oljeledninger på tvers av eksisterende og framtidig
riksveg.
 Ved Shell-stasjonen i Hagakrossen, der det vil være mulig behov for å grave i nærheten av nedgravd
tankanlegg.
 Ved den ubemannede bensinstasjonen ved fv. 445 Kvernevik Ring, der det vil bli inngrep som
medfører graving i nærheten av nedgravd tankanlegg.
Det er anmerket en bekymring om ev. forurensning i Kvitemyr, som er observert ved befaring i området.
Utover dette er det på nåværende tidspunkt ingen kjente lokale forurensinger i eller langs planområdet, og
det vurderes at vegtiltaket ikke får spesielle konsekvenser sammenliknet med dagens situasjon.
Under anleggsfasen vil det kunne oppstå akutte lokale forurensinger som f.eks. vaske-, oppstillings- og
reparasjonsområder for maskiner, uhellsutslipp av for eksempel kjemikalier og oljer. Dette forholdet må
håndteres i byggeplanfasen og under utbyggingen.

7.2.3.2 Vibrasjoner
Det er ikke gjennomført spesielle vurderinger knyttet til vibrasjoner. Geotekniske undersøkelser som er utført
viser at grunnforholdene langs hovedtraseen for det meste er dominert av sand og sandige masser med
innslag av grus og silt. I noen områder er det også funnet leire i grunnen med en viss mektighet, og det er
også funnet områder med meget faste friksjonsmasser (morene). I de fleste tilfellene kommer vegen lenger
bort fra bebyggelsen, da det i de tettest bebygde områdene vil måtte innløses en del bolighus som
vegtraseen kommer i konflikt med. I innspill til ytre miljø-plan er det påpekt at det i byggeplanfasen må
beskrives tiltak for at krav vedrørende vibrasjoner overholdes i anleggsperioden, eksempelvis knyttet til
spunting og pigging.

7.2.4

Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) for rv. 509 Transportkorridor vest. Denne
skal etterkomme plan- og bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jfr. § 4.3). Det vises til
egen rapport. Planområdet framstår generelt, med de tiltakene som er beskrevet og forutsatt fulgt, som lite
sårbart. Det har blitt gjennomført en innledende fareidentifikasjon, og sårbarhetsvurdering av de temaene
som gjennom fareidentifikasjonen framsto som relevante. Følgende farer har blitt utredet:
 Havnivåstigning
 Transport av farlig gods
 Trafikksikkerhet
 Nærhet til flyplass
 Sårbare bygg
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Ras og flom anses som ikke aktuelle problemstillinger i området.
Sårbarhetsvurdering havnivåstigning
Planområdet er i nærheten av sjø i området rundt Hafrsfjord bru. Stavanger kommune har fastsatt
dimensjonerende stormflonivå på kote 2,54 (likt for hele kommunen), i tillegg til evt. bølgepåvirkning. Basert
på opplysningene om prosjektet på nåværende tidspunkt med valg av buebru vil det bli tatt tilstrekkelig
høyde for framtidige havnivåstigning knyttet til veganlegget. I forbindelse med prosjektering av ny bru vil det
også bli utarbeidet bølgeberegninger.
På strekningen langs Risavika er framtidig vegnivå lagt til ca kote 2,5. Dette er en åpen strekning på i
underkant av 500 meter. I dette området ligger sjøkanten mellom 25 og 100 meter fra ny riksveg. Langs hele
strekningen ligger Risavika Havnering mellom riksvegen og sjøen. I området er det også planer om å lage en
ny kaifront, som trolig vil fungere som en ytterligere barriere, og gi større buffer til riksvegen. Planområdet
vurderes som lite sårbart overfor framtidige havnivåstigninger gitt disse tiltakene.
Sårbarhetsvurdering transport av farlig gods
Basert på kartdatabaser til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) med registreringer fra
2012 transporteres det på dagens veg farlig gods i alle ADR-klassene bortsett fra 4.2 Selvantennende
stoffer, 4.3 Stoffer som utvikler brennbare gasser i kontakt med vann, 5.1 Oksiderende stoffer, 5.2 Organiske
peroksider og klasse 6.2 Infeksjonsfremmende stoffer. Kartleggingen viser at det spesielt transporteres mye
farlig gods i klasse 7 Radioaktivt materiale og klasse 2 Gasser. DSB sin kartlegging fra 2012 gir en
indikasjon på hvor det transporteres større mengder farlig gods på vegnettet.
DSB mottar årlig mellom 40-70 hendelser som inkluderer farlig gods, 44 hendelser i 2012 (DSBs
uhellsstatistikk for 2012). Dette tallet omfatter også hendelser med farlig gods på jernbane. Det er rimelig å
anta at hendelser med farlig gods vil forekomme hyppigst i de områdene hvor det fraktes mest gods (rundt
de store byene og langs hovedtrafikkårene). I de fleste tilfellene fører en hendelse med farlig gods til akutt
utslipp til grunnen og til luft. Andelen hendelser hvor det vil oppstå en brann eller eksplosjon er
erfaringsmessig svært lav, og med små konsekvenser for liv og helse.
Nytt veganlegg har til formål å bedre trafikksikkerheten i området. Vegen utvides til fire felt med midtdeler
noe som vil være med på å forhindre alvorlige møteulykker. Planområdet vurderes som lite sårbart for
temaet transport av farlig gods.
Sårbarhetsvurdering trafikksikkerhet
Hovedmålet for Transportkorridor vest er å gi bedre kapasitet og framkommelighet for næringstrafikken og
kollektivtrafikken på rv. 509 Tanangervegen/Revheimsvegen, i tillegg forbedre trafikksikkerheten i området,
og legge til rette for å oppnå bedre framkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende i området og
langs rv. 509 Tanangervegen/ Revheimsvegen. Det legges opp til økt standard og nye anlegg for gående og
syklende.
Planforslaget vurderes å bedre trafikksikkerheten i området, bl.a. vil etablering av midtdeler bidra til å
forhindre møteulykker. I tillegg vil forholdende for gående og syklende bli forbedret ved at det etableres
sykkelveg med fortau og flere planskilte krysninger for gående og syklende. At lastebiler og busser
separeres til egne felt vil også være positivt for trafikksikkerheten.
Det er i tidlig fase gjennomført en TS-revisjon av forprosjektet. På den bakgrunn vurderes ikke
trafikksikkerhet mer inngående i denne analysen. Det er ikke identifisert sårbarhet i planområdet for temaet
trafikksikkerhet.
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Sårbarhetsvurdering nærhet til flyplass
Veganlegget følger eksisterende terreng. Høyder på bruer og avkjørsler vil ikke påvirke innflygningsplan eller
ratioteknisk utstyr. Avinor har gitt merknad i forbindelse med forprosjektet at maksimalt tillatte høyde i
området er ca 52 meter. Ingen elementer som planlegges i dette veganlegget har høyder som overstiger
dette. Planområdet vurderes på denne bakgrunn som lite sårbart for dette temaet.
Sårbarhetsvurdering sårbare bygg
Både i sør og i området ved avkjøring til fv. 375 Tananger Ring er det lokalisert områder med det som av
DSB er definert som sårbare bygninger tett inntil planområdet. Dette dreier seg i hovedsak om skoler og
barnehager.
Ny veg er vedtatt bygget ut med en utvidelse langs dagens veg. Dette vil medføre at ny firefeltsveg kommer
nærmere disse byggene enn dagens veg, men vil ut fra opplysninger på nåværende tidspunkt ikke påvirke
arealene til disse bygningene. Likevel vil støy og støv kunne påvirke disse i større grad enn i dag. For disse
temaene henvises det til andre deler av konsekvensutredningen. Planområdet vurderes derfor som lite
sårbart mtp. påvirkning av sårbare bygg i planområdet.
Oppsummering av ROS-analyse
Det er, gjennom fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering, identifisert tiltak som det ut fra
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge sårbarhet inn i dette
planområdet. Tiltakene er:
 Funn og anbefalinger gjort i den geotekniske vurderingen må følges opp i det videre
prosjekteringsarbeidet.
 Tilrådninger i forbindelse med forurensing i grunn og faren for akutt forurensning identifisert i innspill
til ytre miljø-plan må følges opp i det videre.
 Gjennom detaljprosjekteringen må det tas høyde for etablering av framtidsrettede
overvannsløsninger som hensyntar forventede klimaendringer og endringer i nedbørsregimer.
 Ved eventuelle funn av kulturminner under arbeid i planområdet skal arbeidet stanses og
fylkeskommunen kontaktes.

7.2.5

Barn og unges oppvekstvilkår

Beskrivelse
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen («RPR for barn og unge»)
ble vedtatt i statsråd 01.09.89. Den inneholder bl.a. nasjonale må for å sikre barn og unge «…et
oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de
fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn
og unges behov» og å «ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som
samlet kan gi den enkelte utfordringer og en meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell
bakgrunn». Kommunene skal sikre at retningslinje blir ivaretatt og skal også klargjøre hvor ansvaret for å
følge denne opp ligger.
Viktige prinsipper i retningslinjene framkommer av kapittel fire, der det bl.a. framkommer at kommunen skal
vurdere konsekvenser for barn og unge gjennom plan- og byggesaksbehandlingen, og at barn og unges
interesser synliggjøres gjennom planprosessen. Ofte skjer sistnevnte med oppnevnelsen av barn og unges
representant i planutvalgene i kommunene. Viktige prinsipper i retningslinjene er også at det skal sikres at
arealer som brukes av barn og unge er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare, at det avsettes tilstrekkelig
store arealer til bruk gjennom alle årets tider med variert bruk for alle aldersgrupper, og at arealer som er
avsatt til fellesareal eller friområder skal gis fullverdig erstatning ved omdisponering.
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Konsekvenser av planforslaget
Det vises til kapittel om nærmiljø og friluftsliv, folkehelse og trafikale vurderinger. Planforslaget regulerer ikke
uteoppholdsarealer eller lekeplasser, og det fjerner heller ikke slike områder. I noen tilfeller reguleres
friområder eller annen grønnstruktur for å sikre arealer til anlegg- og riggområde. To områder ved
Hagakrossen foreslås regulert til grønnstruktur. Det reguleres også friområde ved Presteskjæret. Det vises til
oversikt over friområder i kapittel 4. Planforslaget vurderes også å gi økt tilgjengelighet til turveg langs
Hafrsfjord.
For å ivareta barn og unge spesielt er lagt opp til følgende tiltak:
 Det etableres en rekke nye underganger med forbedret standard, for planskilt kryssing av riksvegen.
 Det etableres nytt gang-/sykkelvegsystem langs hele traseens vestside. På deler av traseen er det
spesielt hensyntatt barn og unges interesser ved at det legges opp til dobbeltsidig system for barn
og unge som ferdes til Sola skole og til Haga skole. Her er også bredden på anlegget økt, der
fortaudelen utgjør tre meter av den totale bredden på seks meter.
 Ved Haga skole er riksvegen trukket noe mot øst slik at inngrep i skoletomta unngås. Det vil bli
etablert støyskjerm mot riksvegen, som forbedrer støyforholdene på uteområdene.
I noen tilfeller vil det ligge støyskjerm til venstre for gang-/sykkelveg der skolebarn ferdes. Skjermene får
relativt stor høyde, noe som dermed vil kunne medføre skyggevirkning på gang-/sykkelvegen. Dette
forholdet vurderes allikevel å bli oppveiet ved at barn og unge ferdes på støyskjermet side.
Totalt sett vurderes det at planforslaget gir positive konsekvenser for barn og unge.

7.2.6

Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen

Om delutredningen befolkningens helsetilstand og fordelingen i befolkningen (folkehelse)
Folkehelse defineres i Folkehelseloven (2012) som befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler
seg i en befolkning. Folkehelsearbeid defineres som samfunnets innsats for å påvirke faktorer som direkte
eller indirekte fremmer befolkningens helse og trivsel, forebygger psykisk og somatisk sykdom, skade eller
lidelse, eller som beskytter mot helsetrusler, og arbeid for en jevnere fordeling av faktorer som direkte eller
indirekte påvirker helsen (Folkehelseloven 2012).
Utredningen om folkehelse henger nøye sammen med flere av de andre temaene som utredes. Denne
utredningen skal søke å avdekke områder knyttet til befolkningens helse og trivsel som krever ekstra
oppmerksomhet og der det er behov for å iverksette spesielle tiltak, ikke minst forebyggende tiltak. Det vises
til beskrivelse andre steder for opplysninger om løsninger for gående og syklende, kryssingspunkter,
grønnstruktur, turvegnett osv. Det er et krav i plan- og bygningsloven at alle planer etter loven skal fremme
befolkningens helse og motvirke sosiale helseforskjeller, og bidra til å forebygge kriminalitet (pbl 2008).
Faktorer som virker inn på folkehelsen
Folkehelse er i stor grad et resultat av samspillet mellom hvordan folk lever sine liv og hvordan samfunnet er
organisert. Noen faktorer virker direkte inn på helsen som bakterier og virus, mens andre faktorer som fysisk
(in)aktivitet, utdanning og levekår virker mer indirekte inn på helsen. Den fysiske utformingen av samfunnet
virker spesielt inn på følgende folkehelseindikatorer:
 Mulighet for arbeid
 Boligforhold (støy, luftforurensning, grøntarealer/lekearealer)
 Muligheter for lek, friluftsliv og sosiale møteplasser
Et viktig forhold mht. folkehelse er også menneskenes mulighet til å påvirke forhold i sine omgivelser, dvs.
medvirkning i planarbeid.
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7.2.6.1 Metode
Helsekonsekvensvurderinger er et verktøy til å belyse helsemessige fordeler og ulemper av et planlagt tiltak.
Målet er bedre folkehelse. Her benyttes metoden i Veileder i miljørettet helsevern (IS-1104) og veilederen
"Helse og trivsel i konsekvensutredninger" utarbeidet av Sosialdepartementet i 2001. Senere sjekklister og
veiledere utviklet av Helsedirektoratet og andre er også benyttet.
Folkehelse har en vid betydning. Flere av temaene i disse listene er behandlet som egne temaer i
konsekvensutredningen. Temaene har da gjerne spesielle forskrifter og retningslinjer (som forurensning i
grunn, støy, luftkvalitet, etc.) som gir grenseverdier der helsehensyn blir ivaretatt. Denne utredningen ser
samlet på boligforhold, ytre miljø og sikkerhet, økonomi og arbeidsliv og medvirkning i planprosessen.

7.2.6.2 Kriterier ved vurdering av konsekvenser for folkehelse
Det er utarbeidet egne delutredninger av nærmiljø og friluftsliv, luftforurensning og støy, som alle har faktorer
som virker inn på utviklingen av folkehelse. Disse delutredningene danner grunnlaget for en helhetlig
vurdering av planforslagets konsekvenser for befolkningens helsetilstand og fordelingen i befolkningen
(folkehelse) i framtiden. Med boligforhold, ytre miljø og sikkerhet, økonomi og arbeidsliv og medvirkning i
planprosessen mener vi følgende:
Boligforhold
Boligforhold omfatter fysiske forhold på og ved der folk oppholder seg. Fravær av støy, lokal luftforurensning,
stråling, smittestoffer, ulykker og tilgang på rent vann er viktige forutsetninger for god helse og trivsel. Andre
forhold som også virker inn på helse og trivsel er tilgang til gode og varierte lekeområder, grøntområder og
sosiale nettverksområder.
Ytre miljø og sikkerhet
Ytre miljø og sikkerhet skal bidra til å sikre innbyggerne på ulike måter mot ytre trusler og omfatter blant
annet trafikksikkerhet, støy, støv, luft, rent drikkevann og universell utforming.
Økonomi og arbeidsliv
Næringsliv, utdanning og privatøkonomi er grunnlaget for vår materielle velferd, for sosialt nettverk og for
aktivitetsmuligheter. Det å ha arbeid gir grunnlag for bedre helse og trivsel. Når man studerer grupper i
samfunnet, finner man systematiske forskjeller i helse. Jo høyere utdanning og inntekt en gruppe har, jo
høyere andel av gruppens «medlemmer» vil ha god helse. Dette kalles sosiale helseforskjeller eller sosial
ulikhet i helse. Reduserte sosiale helseforskjeller er et viktig mål i folkehelsearbeidet. Innsats for å gjøre noe
med levekår, som arbeid og utdanning, kan bidra til å fremme helse og jevne ut sosiale helseforskjeller
(Sosiale helseforskjeller i Norge – Folkehelserapporten 2014).
Arbeid gir også tilgang til helsefremmende ressurser som sosiale relasjoner, identitet og personlig vekst.
Mangfold i tilgjengelige arbeidsplasser gir høy sysselsetting og arbeid for personer med redusert
arbeidsevne. Lav arbeidsledighet og høy yrkesdeltaking vil inkludere flere i det sosiale fellesskapet som
arbeidsplassen kan gi (Folkehelserapporten 2014. Folkehelseinstituttet).
Medvirkning i planprosessen
Plan- og bygningsloven, som ble vedtatt i 2008, legger vekt på aktiv medvirkning fra kommunenes
innbyggere og grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge. Kommunen skal påse at
medvirkning er oppfylt i planprosesser som utføres av andre offentlige organer eller private.
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7.2.6.3 Beskrivelse av planforslagets konsekvenser mht. helse
Bedre veger er ment å dekke samfunnets økende trafikkbehov og vil således indirekte påvirke både helse og
trivsel på en gunstig måte. Det er også helt avgjørende for samfunnsøkonomien og muligheten for varierte
arbeidsplasser å ha godt fungerende transportsystemer. Slik sett er slike systemer også indirekte
avgjørende for at vi har ressurser til å kunne tilby helsetjenester av høy kvalitet. Samtidig gir økt transport
negative helse- og trivselskonsekvenser i form av blant annet forurensning, støy, ulykker og uønskede
landskapsendringer (mindre trivelige steder osv.).
Denne planen har en rekke positive konsekvenser og mål mtp. folkehelse:
 Bedre kollektivtilbud: Kollektivtrafikken vil få vesentlig bedret framkommelighet og bedret sikkerhet i
ny situasjon. Dette vil på sikt kunne gi folk en mer aktiv hverdag. En aktiv hverdag vil være positiv for
folkehelsen.
 Bedre gang- og sykkeltilbud: Gående og syklende vil få bedret sikkerhet og framkommelighet i ny
situasjon. Dette vil også gi folk en mer aktiv hverdag. Barn og unge kan også lettere velge aktiv
transport når sikkerheten er bedret.
 Næringslivstransport vil få vesentlig bedret framkommelighet i ny situasjon. Dette kan gi flere
arbeidsplasser både lokalt og regionalt.
 Planen innfører støyreduserende tiltak for boliger som i dag opplever støy fra eksisterende veg.
 Planen legger til grunn universell utforming på hele strekningen og anlegget. Dette vil bedre
forholdene for bevegelseshemmede med bedre bevegelsesmuligheter.
 Bedre forbindelser ut til friluftsområder spesielt ved Hafrsfjord bru og til turveg langs Hafrsfjord, og
tilgang til fiskeområder i tilknytning til brua.
 Personbiltrafikk vil få bedret sikkerhet i ny situasjon.
Allikevel er det forhold som kan virke negativt for folkehelsen enkelte steder:
 For myke trafikanter skjer all kryssing av riksvegen planskilt, hovedsakelig i underganger. Det ligger
inne forslag om to bruløsninger for myke trafikanter (utenom Hafrsfjord bru). Dette gjelder på Snøde
og i Hagakrossen. I Hagakrossen er denne overgangen parallelt med vegen. Dette gir god
trafikksikkerhet, men de planlagte undergangene for sykkel og gange kan øke utrygghet for
kriminalitet og mobbing. «I underganger føler fotgjengere seg ofte utrygge for vold, ran og
trakassering. Det gjelder især i mørke og på tider av tider av døgnet uten sosial kontroll. Overganger
gir ofte bedre trygghetsfølelse» (Dahlman 2005 i www.tiltakskatalog.no).
 Støyforhold og -tiltak vurderes i en egen rapport. Behovet for skjerming og tiltak for boliger, skoler og
barnehager vurderes med utgangspunkt i grenseverdier gitt i T-1442/2012. For enkelte boliger ved
Snøde, i Hagakrossen og på Sunde kan støyforholdene for de boligene der det ikke er krav til tiltak
oppleves som forverret. Denne forverringen kan enkelte steder komme i tillegg til flystøy og
industristøy, spesielt i Sola kommune. Økt støy- og støvbelastning gir reell helsefare i form av
hørselsproblemer og luftveisinfeksjoner.
 Totalt er det ca 20 boliger som må innløses pga. ny veg. Disse er blitt tilskrevet og invitert til åpen
kontordag for informasjon. Disse boligene vil bli innløst, men tidspunktet for innløsing er ikke satt.
Flere kan miste motivasjonen for å holde boligene sine vedlike og dermed forverre sin bosituasjon i
de årene det tar før innløsing skjer. Det å miste boligen vil også skape stress og redusere
livskvaliteten til personene i boligen.
 En del av de som mister mye av hagen sin og kanskje får en høy støyskjerm mot vegen vil oppleve
redusert trivsel. Høye støyskjermer, økt belysning og mindre attraktive boliger kan endre bomiljøet
og føre til lavere markedspriser og dermed mer sosiale problemer i området.
 Manglende innsyn og lys ved høye støyskjermer gir rom for økt kriminalitet.
 Planforslaget tilrettelegger for mer tungtrafikk, og dette kan medføre mer alvorlige trafikkulykker, når
dette først inntreffer.
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Det blir en bedring av generell trafikksikkerhet også ved innkjøringer fra sideveger, men det er også
viktig med gode innkjøringsfelt og god skilting i anleggsperioden.

7.2.6.4 Vurderinger av folkehelse på de ulike parsellene
Parsell 1: Sør-Tjora til Kontinentalvegen
Denne parsellen er preget av mest landbruk, med enkelte boliger langs vegen som ikke direkte blir berørt av
vegutvidelsen. Behovet for støyskjerming vurderes med utgangspunkt i grenseverdier gitt i T-1442/2012. Det
legges opp til langsgående støyskjermer på store deler av strekningen. Det kan være noen ulemper med
disse, for eksempel manglende innsyn mellom persontrafikk og syklister, slik at ulykker ikke fanges opp. Det
er heller ikke lagt opp til lommer der biler kan stanse.
Det er lagt opp til to underganger på parsellen og disse vil dekke behovet for gående/syklende til og fra
skole. Dette bedrer trafikksikkerheten. Underganger kan føles skumle og innby til kriminalitet. I dette
prosjektet er det imidlertid lagt opp til godt gang- og sykkelvegnett med fem meter bred sykkelveg med fortau
på vestsiden av TKV (hovedløsningen) og at man beholder dagens gang-/sykkelveg langs østsiden av
riksvegen. Dermed vil barn og unge i utgangspunktet ikke ha behov for å bruke de to undergangene på veg
til og fra skolen. Undergangene skal for øvrig bygges med ekstra stor bredde (minimum 5,5 meter i bunnen),
jfr. formingsveileder, for å øke attraktivitet og trygghetsfølelse. Det vurderes som uaktuelt å erstatte
underganger med overgangsbruer av hensyn til spesialtransport og fordi undergangene også skal benyttes
til bolig- og landbrukstrafikk.
Barn og unge som følger østsiden av riksvegen til Sola skole vil krysse i undergangen som er under
planlegging ved Sola skole. Denne vil ha minste bredde 8,5 meter (bunn undergang) (jfr. reguleringsplan
0424). Planforslaget berører ikke skoler eller lekearealer i dette området.
Forslag til avbøtende tiltak:
 Det må vurderes ytterligere tiltak for å bedre tryggheten i undergangene med god bredde og
belysning ned til undergang og i undergang.
Parsell 2: Kontinentalvegen til Hagakrossen
Selv med støyskjerming vil det være vanskelig å redusere støyforhold og luftforurensning for enkelte boliger
ved Snøde. Disse kan oppleve økt støybelastning som kommer i tillegg til flystøy og industristøy fra havna.
Ved Snøde er det planlagt ei gang-/sykkelbru over riksvegen, som antas å bli attraktiv som kryssingspunkt.
Det er enkelte boliger og eiendommer som må innløses på denne parsellen. Det er også enkelte boliger som
vil få det bedre ved at den nye vegen legges lenger fra dem. For de som får boligen innløst, kan perioden
fram til innløsning bli stressende.
Forslag til avbøtende tiltak:
 Utrede videre støytiltak.
 Det må vurderes ytterligere tiltak for å bedre tryggheten i undergangene med god bredde og
belysning ned til undergang og i undergang.
 Tett dialog og oppfølging av boliger som skal innløses for å gi best mulig forutsigbarhet over
situasjonen til den enkelte.
Parsell 3: Hagakrossen til Jåsund
I krysset fv. 375 Tananger Ring og rv. 509 Tanangervegen ligger Haga skole, SFO, Tananger ungdomsskole
og et større idrettsanlegg. Generelt vil disse få bedre støyskjerming/-voll og mer areal med omleggingen av
vegen. Trafikksikkerheten ved kryssing av begge vegene vil også bedres som følge av planen. Det er
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planlagt en bred undergang (8,5 meter bredde) mellom Tananger kirke (som brukes som SFO for mindre
barn) og Haga skole. Undergangen som finnes i dag er i barnetråkkregistreringer påpekt som skummel og
lite innbydende. Myke trafikanter vil således få en tryggere veg til skolen. Det er viktig at denne undergangen
gjøres så trygg og innbydende som mulig. For større barn og voksne som skal krysse vegene spesielt på
kveldstid hadde bru trolig blitt opplevd som tryggere enn undergang. Dette vurderes som ikke mulig pga.
bl.a. estetikk, arealbehov, hensynet til spesialtransport og en allerede komplisert krysstruktur.
Ny adkomstvegen inn til barneskolen vil gå rett ved idrettsbanen. Her vil det være nødvendig med
sikringstiltak, f.eks. et gjerde/autovern for å hindre trafikkulykker.
I krysset ved Hagakrossen er det flere boliger og eiendommer som må innløses. Mellom Hagakrossen og
Jåsund er det mest landbruk, men det er allikevel noen boliger og eiendommer som må innløses. Begge
steder vurderes dette på samme måte som for parsell 1 og 2.
Langs Hafrsfjord er det planlagt en kyststi. Denne vil få bedre tilgjengelighet med den nye vegen og dette vil
bli et positivt bidrag for folkehelsen.
Forslag til avbøtende tiltak:
 Utforme undergang mellom Haga skole og Tananger kirke så sikker og innbydende som mulig.
 Sikringstiltak f.eks. et gjerde/autovern for å hindre trafikkulykker ved idrettsbanen ved Haga skole.
 Tett dialog og oppfølging av boliger som skal innløses for å gi best mulig forutsigbarhet over
situasjonen til den enkelte.
Parsell 4: Jåsund til Sundekrossen
Jåsund-området preges av mye boliger, og det pågår og vil pågå utbygging av boliger i lang tid framover.
Planen vil ikke påvirke dette området spesielt, siden det allerede er sikret areal til firefeltsveg i
reguleringsplan for Jåsund. Det vil bli bedre tilgjengelighet til kyststi som skal etableres ved Hafrsfjord. Gangog sykkelveg vil bedres også over Hafrsfjord bru. Ingen boliger på Jåsund vil bli direkte berørt av
planforslaget.
På Sunde er det også mange boliger, og utvidelse av vegen vil føre til at flere boliger her må innløses.
Vegen vil her ta en del arealer som følge av utvidelsen.
De to eksisterende undergangene i Sundekrossen vil bli oppgradert iht. formingsveileder for TKV. Dette vil gi
trafikksikre passeringer for gående og syklende, men noen vil allikevel kunne oppleve utrygghetsfølelse ved
bruk av disse.
Forslag til avbøtende tiltak:
 Det må vurderes ytterligere tiltak for å bedre tryggheten i undergangene med god bredde og
belysning ned til undergang og i undergang.
 Tett dialog og oppfølging av boliger som skal innløses for å gi best mulig forutsigbarhet over
situasjonen til den enkelte.

7.2.7

Sosial infrastruktur

Skolekapasitet, barnehagedekning, fysisk plassering av og avstand til sosial infrastruktur anses å være av
mindre betydning siden reguleringsplanen omfatter et veganlegg. Det vurderes at planforslaget ikke gir
negative konsekvenser for skolekapasitet, barnehagedekning eller på annen måte gir negative konsekvenser
for sosial infrastruktur. Derimot er disse forholdene tatt hensyn til ved plassering av underganger, utforming
av gang- og sykkelveger m.m.
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Universell utforming og tilgjengelighet

Alle tiltak innenfor reguleringsplanen utformes i tråd med prinsippene om universell utforming. Det vises til
reguleringsbestemmelsene, og gjeldende håndbøker og veiledere i Statens vegvesen. For universell
utforming legges det bl.a. til grunn stigningsforhold i hovedsak 1:20 (dvs. fem prosent stigning). Håndbøkene
tillater syv prosent stigning på korte strekk. En skal i størst mulig grad anlegge naturlige ledelinjer som er
godt integrert i anlegget. Dette kan ha både funksjonelle, estetiske og økonomiske fordeler.
Videre er det iht. reguleringsbestemmelsene krav til bl.a. taktile (følbare) ledelinjer for synshemmede o.a.
Taktile ledelinjer kan være nødvendig der det ikke er kanter. I tillegg til skal det tas spesielle hensyn til
allergikere i planlegging av vegetasjon i forbindelse med anleggene. Også dette er en del av den universelle
utformingen. Planforslaget vurderes å gi positiv konsekvens for universell utforming og tilgjengelighet.

7.2.9

Konsekvenser for næringsinteresser

En del av bakgrunnen for Transportkorridor vest er å etablere en veg med mulighet for prioritering av
godstrafikk. Dette gjelder spesielt sørfra, dvs. fra Ganddal via Forus, Solasplitten, flyplassen og via TKV til
Risavika og videre nordover i retning Stavanger og Dusavik. Det ytterste kjørefeltet i hver kjøreretning vil
derfor bli forbeholdt buss og tyngre kjøretøy. Dette vil medføre bedre framkommelighet for lastebil og buss
enn i dagens situasjon, der disse deler kjørebanen med personbiltrafikk. Det vurderes derfor at
Transportkorridor vest vil gi positiv konsekvens for næringsdrivende i området, bl.a. i den planlagte
utbyggingen som skal skje i Risavika og andre områder langs korridoren. I dette ligger også mulighet for økt
volum for sjøverts gods.
Anleggelse av TKV kan føre til endring av adkomstveger og dermed kundegrunnlag for noe
næringsvirksomhet. Dette gjelder for eksempel Shell-stasjonen i Hagakrossen, en mindre virksomhet (utslag
av bark og jord) ved Melingsvegen og fiske- og rekeutsalget ved Hafrsfjord bru. Ev. nedlegging av
virksomheter vil kunne redusere antall arbeidsplasser lokalt. Det kan vurderes om det bør søkes å finne
erstatningsarealer for slike virksomheter.

7.2.10 Kriminalitetsforebyggende tiltak
Sjekkliste fra Kriminalitetsforebyggende råd (jfr. startpakke i Sola kommune) vurderes som mest egnet ved
utforming av bolig- eller næringsområder. Det er allikevel vurdert følgende forhold, med bakgrunn i
sjekklisten:
 Økt bredde på underganger for trygghetsfølelse. Iht. formingsveileder for Transportkorridor vest skal
ingen underganger utformes med bredde mindre enn 5,5 meter i bunn. Dette innebærer en vesentlig
økning fra svært mange av dagens underganger. For de lengste undergangene og for underganger
med vesentlig trafikk er det lagt til grunn type to av underganger som framkommer av
formingsveilederen, og som har bredde 8,5 meter i bunn.
o Det bør tilstrebes spesielle vurderinger i senere detaljutforming (byggeplan) for anleggene
som leder ned mot undergangene (ramper, skråningsutforming mot ramper mv.) for å ivareta
trygghetsfølelse, sosial kontroll, hærverk osv., spesielt på avsidesliggende områder eller
underganger som er mindre brukt.
o Et viktig element vil være god belysning.
 Det er gjort vurderinger ang. plassering av støyskjerm og sykkelveg med fortau. I tettbygde strøk har
man kommet fram til at støyskjerm bør plasseres i rabatt mellom hovedveg og sykkelveg med fortau,
slik at sistnevnte blir liggende på skjermet side og mot bebyggelsen. Dette innebærer at skjermene
kommer tett på støykilden, og dermed får størst effekt. Dermed blir også syklister og gående
skjermet fra trafikkstøy. Løsningen innebærer også at syklister og gående går på den siden av
skjermen der det er en del sosial overvåkning/kontroll. Dette forventes å resultere i lavere grad av
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hærverk osv. Utenfor tettbygde strøk, primært på parsell 1, er det vurdert som hensiktsmessig at
støyskjermene står på utsiden av sykkelveg med fortau, slik at det er mulig med sosial kontroll fra
bilveg til sykkelveg med fortau.

7.2.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Det meste av veganlegget reguleres til offentlige vegarealer som vil bli eid, driftet og vedlikeholdt av Statens
vegvesen, iht. rutiner for riksveganlegg. Noen sideveger vil bli kommunene sitt ansvar. I Sola kommune vil
dette gjelde eksempelvis nye samleveger fra krysset ved Kontinentalvegen fram til hhv. Nordre Hogstadveg
og Risabergvegen, ny samleveg fra krysset i Hagakrossen til Snødevegen, og ny trase for Melingsvegen,
Ausebakkvegen og Myklebustvegen. I Stavanger kommune vil nytt kommunalt veganlegg hovedsakelig
begrenses til den omlagte Buseneset. Kontinentalvegen er i dag kommunal veg, men vil bli omklassifisert til
minimum fylkesveg fram til Tankvegen. Det må gjennom planprosessen klarlegges om, og i tilfelle hvilke,
konstruksjoner skal overtas av kommunene.
Det bemerkes også at det er en rekke utbyggingsområder langs traseen som har som krav at TKV skal være
avklart før (videre) utbygging kan finne sted. Dette gjelder bl.a. Jåsund og Myklebust, der begge
utbyggingsområdene har en begrensning på å bygge inntil 500 boliger inntil TKV er avklart, Haga Vest,
Ørnaberget, og utbyggingsområdene på Risa. Dersom TKV ikke avklares vil disse utbyggingsområdene
stoppe opp. Dette vil gi indirekte negative økonomiske konsekvenser for kommunen i form av færre
innbyggere/redusert befolkningsvekst, mindre byggeaktivitet og mindre skatteinngang.

7.2.12 Gjennomførbarhet
I vedtatt planprogram, kapittel 7.3, framkommer det at det ikke skal gjøres en fullstendig kost-/nytteanalyse
siden det ikke foreligger valg mellom alternative løsninger. Kostnadene med etablering av anlegget er
beregnet etter Anslagsmetoden. Det vil bli gjennomført nytt Anslag i forbindelse med vedtak av
reguleringsplanen.
Det er ingen forhold ved detaljreguleringen som skulle tilsi at den ikke er gjennomførbar. Det vises til kapittel
5.13 for redegjørelse av behandlingsforløp, mulige faser for anleggsetablering og mulige
finansieringsløsninger. Utover dette vurderes ingen omkringliggende faktorer eller faktorer utenfor
planområdet å påvirke når planen kan realiseres.

7.2.13 Forholdet til overordnede planer
Tiltaket planlegges med utgangspunkt i vedtatt regionalplan for Transportkorridor vest. Det er avvik fra
regionalplanen, for eksempel ved at kryssene ved Kontinentalvegen og i Hagakrossen er gjort om til
toplanskryss. Bussveien-prosjektet har kommet inn som ny premissgiver i løpet av forprosjektet og framover,
men det vurderes å være oppnådd enighet med Rogaland fylkeskommune om forholdet mellom
Transportkorridor vest og Bussveien. Planforslaget vurderes å være i tråd med forslag til Bypakke NordJæren, og legger også til rette for å oppnå målene om nullvekst. Utover dette vurderes det ikke å være avvik
mellom reguleringsplanen og overordnede planer.

7.2.14 Reduksjon av CO2
Iht. planprogrammet, og innspill 12a fra Stavanger kommune i saksframlegget til direktøren av KBU i
høringen, skal det vises tiltak som kan bidra til reduksjon av CO 2. Det vurderes at planforslaget bidrar til
reduksjon av CO2 ved at det tilrettelegges for mer sykling og gange og tilrettelegging for bruk av
kollektivtransport, som på sikt da vil bidra til redusert personbilbruk.
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7.3

AVVEINING AV VIRKNINGER

Metoden for konsekvensanalyse i håndbok V712 er primært beregnet for å analysere og sammenligne
konsekvensene av ulike traseer innenfor et planområde. I dette tilfellet er det konsekvensene av bare en
trase som skal analyseres. I stor grad følger traseen eksisterende veg, og berører derfor primært miljøer som
allerede har nærføring til eksisterende veg. Det foretas derfor ikke rangering av traseer, eller rangering av
konsekvenser av planforslaget. Det er vurdert at planforslaget har følgende konsekvenser:

7.3.1.1 Ikke-prissatte konsekvenser
Tema

Samlet konsekvens

6.1.1 Landskapsbilde

Middels negativ (--)

6.1.2 Nærmiljø og friluftsliv

Ubetydelig (0)

6.1.3 Naturmangfold

Liten positiv (+)

6.1.4 Kulturmiljø

Liten til middels negativ (- / --)

6.1.5 Naturressurser

Stor negativ (---)

7.3.1.2 Andre konsekvenser
Det vurderes at planforslaget gir positive konsekvenser for:
 6.2.1 Trafikale virkninger, framkommelighet og trafikksikkerhet for alle grupper
 6.2.2 Støy og luftforurensning
 6.2.5 Barn og unges oppvekstvilkår
 6.2.6 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
o Nærings- og arbeidsliv, mer aktiv hverdag, forbedret trafikksikkerhet
 6.2.8 Universell utforming og tilgjengelighet
 6.2.9 Konsekvenser for næringsinteresser
o Økt framkommelighet
 6.2.13 Forholdet til overordnede planer
 6.2.14 Reduksjon av CO2
Det vurderes at planforslaget ikke gir spesielle konsekvenser for:
 6.2.3 Øvrig forurensning (ivaretas i byggeplan)
 6.2.4 Risiko- og sårbarhetsanalyse (ivaretas i byggeplan)
 6.2.7 Sosial infrastruktur
 6.2.10 Kriminalitetsforebyggende tiltak
 6.2.11 Økonomiske konsekvenser for kommunen
o Dersom planforslaget derimot ikke gjennomføres vil en rekke planarbeider og
utbyggingsområder stoppe opp pga. rekkefølgekrav, noe som på sikt vil kunne gi negative
konsekvenser for arealutvikling, befolkningsutvikling og kommuneøkonomi
 6.2.12 Gjennomførbarhet
Det vurderes at planforslaget gir negative konsekvenser for:
 6.2.6 Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
o Økt stress for beboere som mister eiendom eller bolig, eller knyttet til verditap som følge av
arealinngrep, støyskjerming m.m.
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7.3.1.3 Oppsummering og anbefaling
Det foreligger kun ett forslag til reguleringsplan. Gjennom tidligere planvedtak er det forutsatt at
oppgradering av TKV skal følge dagens riksveg 509 Tanangervegen og Revheimsvegen. Konsekvensene av
tiltaket er beskrevet i det foregående.
Det er ikke gjennomført samfunnsøkonomisk analyse av prosjektet, men det er gjennomført
kostnadsberegning iht. Anslag-metoden i forbindelse med forprosjektet. Det er gjennomført
konsekvensutredning av ikke-prissatte konsekvenser. Konsekvensutredningen viser at planforslaget har
negative konsekvenser på landskapsbilde, kulturminner og naturressurser (her landbruk), og ubetydelig eller
positiv konsekvens for hhv. nærmiljø og friluftsliv og naturmangfold.
De ikke-prissatte må ses i sammenheng med øvrige konsekvenser. Det vurderes at realiseringen av TKV vil
gi positive konsekvenser for trafikkbildet for en rekke trafikantgrupper. Prosjektet fører til høy måloppnåelse
ved at busstrafikk får vesentlig bedre forhold. Prosjektet inngår i Bussveien. Dette medfører igjen positive
konsekvenser for trafikkbelastningen og miljøet, ved at flere gis mulighet for å ta buss med høy
framkommelighet og standard.
Planforslaget gir også vesentlig økt framkommelighet og forutsigbarhet for næringstrafikken i regionen, og gir
dermed positive konsekvenser for konkurransekraft, næringsutvikling, skatteinntekter m.m. Planforslaget gir
også vesentlig forbedret gang- og sykkeltilbud, som gir positive virkninger på miljø, folkehelse og
trafikkavvikling. Det gir også vesentlig forbedret trafikksikkerhet. Videre gir planforslaget positive
konsekvenser for støy og luftkvalitet, positive konsekvenser for barn og unges oppvekstvilkår, universell
utforming og tilgjengelighet, og tilrettelegger for reduksjon av CO2.
I et overordnet perspektiv gir planforslaget positive konsekvenser for næringsinteresser ved at det
tilrettelegges for økt framkommelighet for næringstrafikk. Dette kan igjen gi positive virkninger for
skatteinngang, befolkningsutvikling og folkehelse, ved at flere får mulighet for arbeid. Planforslaget vurderes
å bidra til måloppnåelse av overordnede planer, bl.a. regionalplan for Jæren, viktige elementer i Bussveien
og Bypakke Nord-Jæren.
Reguleringsplanen for TKV er en viktig forutsetning for en rekke pågående og planlagte utbyggingsområder
langs korridoren, som Ørnaberget, Litle Risa, Haga Vest, Jåsund og Myklebust, og manglende
gjennomføring av TKV vil medføre stans disse områdene. Dette vil gi negative konsekvenser for
arealutvikling, boligutbygging og befolkningsutvikling, og således påvirke skatteinngang og dermed påvirke
kommuneøkonomien.
Planforslaget har også noen negative sider ved at behovet for innløsning av grunn og boliger kan medføre
stress og dermed påvirke helsen til de som blir berørt. I mindre målestokk er det noen næringsvirksomheter
som blir negativt påvirket ved at de får andre adkomstforhold eller innskrenking av eiendommene, og
dermed mister en del av kundegrunnlaget. For disse kan det vurderes avbøtende tiltak i form av erstatning
eller søk etter alternative løsninger eller tomter.
Statens vegvesen anbefaler at ut fra dette at reguleringsplan for Transportkorridor vest, slik den er
presentert i denne planbeskrivelse og med tilhørende reguleringsbestemmelser, plankart, tegningshefte og
øvrige vedlegg, legges fram for behandling i planutvalgene i hhv. Sola og Stavanger kommune.
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Innspill til ytre miljø-plan

Ytre miljø-plan (YM-plan) skal etableres som separat dokument for prosjekter i byggefase og i fasene drift og
vedlikehold. For fylkes- og kommune(del)plan og reguleringsplan skal ytre miljø være en del av planen og
inngå i alle plandokumenter og i prosjektets kvalitetsplan. Reguleringsplanen skal inneholde en
oppsummering av miljøkvaliteter som skal videreføres til byggeplanen.
Temaene under er vurdert og må følges opp og konkretiseres i ytre miljø-plan ved utarbeidelse av byggeplan
for tiltaket. Da skal miljømål og krav identifiseres, og tiltak for hvordan miljømål og krav overholdes blir
beskrevet og ivaretatt i prosesser og tegninger.
Tema
Håndtering av masser

Problemstillinger/vurderinger
-

-

Støy

-

I forbindelse med utarbeidelse av byggeplan skal det utarbeides en
massedisponeringsplan som viser hvor og hvordan overskuddsmasser
fra planområdet kan disponeres.
Massedisponeringsplanen skal inneholde en kartoversikt over hvor
overskudd av matjordlag fra lokaliteter med automatisk freda
kulturminner deponeres.
Retningslinjen T-1442/2012 om støy i arealplanlegging skal legges til
grunn for gjennomføringen av reguleringsplanen.
Det må vurderes støytiltak for anleggsfasen.
Det skal tas hensyn til sumstøyproblematikk (vegtrafikkstøy og flystøy)
ved vurdering av støytiltak.

Vibrasjoner

-

I byggeplanfasen må plan for ytre miljø beskrive tiltak for at krav
vedrørende vibrasjoner overholdes i anleggsperioden.

Luftforurensning

-

I byggeplanfasen må det beskrives tiltak for å redusere utslippet av
klimagasser og unngå støvproblemer i anleggsfasen. Dette innebærer
blant annet krav til rutiner for skjerming av anleggsområdet, rengjøring,
vanning, feiing etc. Det innebærer også å beskrive tiltak for å redusere
utslipp fra anleggsutstyr og krav til tiltak for redusere transportbehov.

Forurensning av jord og
vann

-

I byggeplanfasen må det beskrives tiltak for å unngå utslipp fra
anleggsområdet,
eksempelvis
fra
vaske-,
oppstillingsog
reparasjonsområder for maskiner, uhellsutslipp mv.
Det må i plan for ytre miljø identifiseres krav og tiltak for oppfølging og
vedlikehold av renseanlegg i anleggsfasen.
Det må gjennomføres miljøteknisk grunnundersøkelse før graving i
området ved Shell-stasjonen i Hagakrossen. Dersom det påvises
forurensning må det utarbeides tiltaksplan.
Det bør vurderes gjennomføring av miljøteknisk grunnundersøkelse for

-

-
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Naturmangfold
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å avdekke om det kan ha vært lekkasjer fra drivstoffledninger ved Shells
tankanlegg i Risavika.
I plan for ytre miljø må det tas hensyn til at det er påvist avfall/urene
masser i framkant av utfylte landbruksareal som grenser til
våtmarksområdet ved Kvitemyr og hvor ny vegtrase er planlagt.
Ved utforming skal det generelt vektlegges at veganlegget blir tilpasset
terreng og kulturlandskap.
Areal-/terrenginngrep skal minimeres.
Det skal utarbeides rigg- og marksikringsplan.
Støyskjermer skal utformes bevisst og i kombinasjon med grønne
vegger og skjermvegetasjon.
Elementer som er viktige for landskapets karakter bør gjenskapes og
integreres i landskapsutformingen rundt det nye veglandskapet.
Formingsveileder for Transportkorridor vest skal legges til grunn ved
utforming av veganleggene.
Støyskjermer skal utformes bevisst og i kombinasjon med grønne
vegger og skjermvegetasjon.
Rundt skoler og aktivitetsmiljøer anbefales oppmykende beplantinger i
tilknytning til skjermene. Her bør vegetasjon med god diversitet som
busker og trær av ulike høyder, blomstring, høstfarger og tekstur brukes
for å motvirke de visuelle virkningene av støyskjermene.
Det bør etableres lyssjakter i underganger for å gi en åpnere følelse og
mer naturlig lys inn i undergangene.
For byggeplanfasen må det beskrives tiltak for å sikre framkommelighet
i området under anleggsperioden og for å redusere negativ konsekvens
av anleggsarbeidet for brukere av nærliggende områder.
Fordrøynings-/sedimentasjonsbasseng eller anleggsarbeidet knyttet til
etablering av slike skal i minst mulig grad berøre areal innenfor
landbruksområder.
Ledning fra rensebasseng ned mot Strandnesvågen skal legges ned
skånsomt. Vegetasjon innenfor naturreservatet skal berøres i minst
mulig grad.
Grøfter som leder overvann fra veg til rensebassenget må være tette
slik at vegvann ikke «lekker ut» i tilgrensende areal.
For byggeplanfasen må det beskrives tiltak for å unngå utslipp og
avrenning til omgivelsene. Dette er spesielt viktig i sårbare områder som
Strandnesvågen naturreservat.
Tørrmur og fyllinger i sjø skal etableres på en slik måte at forholdene for
mink ikke blir optimale. Det skal ikke legges opp til «store hulrom» i
murene.
I forbindelse med etablering av ny Hafrsfjord bru skal det vurdere om
det kan legges duk og pukk/grus nederst som et beskyttende lag/pute.
Det må vurderes mudring av stedegen masse under planlagt midlertidig
utfylling. Mudret masse skal brukes til restaurering av bløtbunnområdet
etter at arbeidene er fullført. Det skal også vurderes mulighet for bruk av
siltgardin/lenser. Anleggsarbeid skal søkes gjennomført mest mulig på
fjærende sjø, dvs. når det er strøm utover.
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I
byggefasen
skal
kulturminner
håndteres
i
tråd
med
reguleringsbestemmelser til Transportkorridor Vest, jfr. særskilt §§ 2.8,
8.6, 8.7 og 9.3, og arkeologisk rapport, og i samarbeid med Rogaland
fylkeskommune og Arkeologisk Museum.
Bautasteinlokalitet Pigghella (ID: 54278) på gnr. 1 bnr. 67 ved Hafrsfjord
bru skal gjerdes inne i anleggsperioden. Krav til inngjerding av øvrige
kulturminner, og spesielle hensyn knyttet til dette, framkommer av
reguleringsbestemmelsene § 2.8.
Massedisponeringsplan til prosjektet (utarbeides i byggeplanfase) skal
inneholde en kartoversikt over hvor overskudd av matjordlag fra
lokaliteter med automatisk freda kulturminner deponeres.
Før matjord blir fjernet fra opphavseiendommen skal det tas prøver for
påvisning av eventuell forekomst av gul/hvit potetcystenematoder
(potetål). Eventuell smittet jord skal behandles i tråd med «Forskrift om
planter og tiltak mot planteskadegjørere».
Innenfor regulerte anleggs- og riggområder bør det vurderes
bakkeplanering 1:8 for å sikre at sidearealene kan brukes til maskinell
landbruksdrift.
Skråningene mot fordrøynings-/sedimentasjonsbasseng skal utformes
slik at minst mulig landbruksareal går tapt.
Prinsipp for mellomlagring, tilbakeføring av matjord, flytting av
jordsmonn og oppbygging av nye jordbruksareal skal ta hensyn til
anbefalinger i Bioforsk Rapport 12. 2015.
Det skal utarbeides en rigg- og marksikringsplan som beskriver hvordan
vegetasjon og terreng i anleggsperioden skal sikres. Denne skal også
inneholde en plan for mellomlagring og tilbakeføring av matjord.
Terrenginngrep skal gjøres så skånsomt som mulig. Detaljerte planer
for terrengbehandling og landskapsforming skal foreligge til byggeplan.
Planene skal redegjøre for eksisterende og nytt terreng og
vegetasjonsbruk.

Energiforbruk

-

Det må identifiseres tiltak for reduksjon av energiforbruk til aktiviteter i
anleggsfasen og reduksjon av energibruken for prosjektet som helhet
gjennom valg av materialer etc. (livsløpsanalyser).

Materialvalg og
avfallshåndtering

-

Det skal beskrives tiltak for at materialer som inneholder helse- og
miljøfarlige stoffer unngås så langt det er mulig.
Det skal stilles krav til kildesortering og avfallsplan og beskrives tiltak for
at dette gjennomføres iht. krav.
I byggeplanfasen må det gjennomføres miljøkartlegging av bygninger
og konstruksjoner som skal rives. Det skal utarbeides
miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan for riveobjektene.
Det bør vurderes å ta vare på murer/steingjerder som går tapt, til bruk i
nytt anlegg.
Det bør vurderes å gjenbruke asfalt og andre materialer der det er
aktuelt/mulig.
Det skal unngås bruk av planter som kan framkalle allergiske reaksjoner
Tiltak skal planlegges i tråd med formingsveileder for Transportkorridor
vest.

-

-
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