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Forord
Statens vegvesen har som tiltakshaver igangsatt arbeidet med reguleringsplan for rv. 509
Transportkorridor vest i Sola og Stavanger kommuner.
Sola og Stavanger kommuner vil fastsette planprogrammet etter at dette har vært til offentlig
ettersyn. Deretter vil det bli utarbeidet reguleringsplan med konsekvensutredning, som også
vil bli lagt ut til offentlig ettersyn.

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn hos Sola kommune og Stavanger kommune
samt på www.sola.kommune.no og www.stavanger.kommune.no og på www.vegvesen.no.

Merknader sendes til:
Statens vegvesen Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger
eller til: firmapost-vest@vegvesen.no
Vennligst henvis til saksnummer 2012/114092

Kontaktpersoner i forbindelse med arbeidet er:
Statens vegvesen: Tore R. Johansen
Tlf: 915 81 222
e-post: tore.johansen@vegvesen.no
Sola kommune: Christian Meyer
Tlf: 51 65 34 39
e-post: christian.meyer@sola.kommune.no
Stavanger kommune: Anja Vik
Tlf: 51 91 28 98
e-post: anja.vik@stavanger.kommune.no
Planprogrammet har vært ute på høring og offentlig ettersyn i tidsrommet 23.03 – 13.05.2013
og er revidert med bakgrunn i innkomne merknader.
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1. Innledning
1.1 Bakgrunn for prosjektet
Transportkorridor vest er benevnelsen på en viktig hovedvegforbindelse gjennom den vestre
delen av Nord-Jæren. Korridoren tangerer og knytter sammen flere terminalområder og gir
dem tilknytning til E39. ”Transportkorridor vest” anses å være et dekkende navn for planen,
for å understreke at det må gjøres et helhetlig plangrep for transportkorridoren.
Planområdet strekker seg fra rv. 509 Flyplassvegen/ Sømmevågen i sør og fv. 409/E39 ved
Tastatorget/ Finnestadgeilen i nord. Dette planprogrammet gjelder bare riksvegdelen av
transportkorridor vest, fra Sør-Tjora til Sundekrossen, ca 7300 meter. Total veglengde for
riksvegdelen av Transportkorridor vest er ca 9500 meter.

Figur 1: Oversikt over hele Transportkorridor vest.
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Det er en prioritert oppgave både på nasjonalt og regionalt nivå å utvikle knutepunkter og
terminaler for å oppnå en effektiv gods- og persontrafikk og sikre god tilknytning mellom
terminalene/knutepunktene og det øvrige transportsystemet. Fylkesdelplan for langsiktig
byutvikling på Jæren, pkt. 3.3.2 sier følgende:
“Det overordnede hovedvegnettet, dvs. stamvegen E39 med tilknytninger mot viktige terminaler
(havner, godsterminal og flyplass), og rv. 44 fra Stangeland og sørover på Jæren skal utvikles med god
fremkommelighet for næringstrafikken”.
En reduksjon av transportbehovet gjennom bedre logistikk vil også redusere
klimautslippene fra denne sektoren. Dette følger også av lavutslippsutvalgets NOU 2006:18,
hvor det står følgende om transport;
”Reduksjon av transportbehovet gjennom bedre logistikk og byplanlegging”.
Hovedtyngden av godstransport i Sør-Rogaland går i dag langs E39. Rv. 509 StangelandSømmevågen-Risavika er også en vegstrekning med store godsstrømmer. I Nasjonal
Transportplan (2010-2019) nevnes viktigheten av god vegtilknytning til havnene for å
overføre gods fra veg til sjø.
I storbyområdet på Nord-Jæren er de viktigste terminalene lokalisert i søndre og vestre del
av storbyområdet.
En videreutvikling av rv. 509 mellom Sømmevågen/Flyplassvegen og fv. 409/E39 i
Randaberg er nødvendig både for å håndtere godstrafikken mellom de viktigste terminalene,
sikre god fremkommelighet for kollektivtransport (Tananger, Jåsund, Kvernevik) og hurtig
og sikker fremkommelighet for transportsyklister. Strekningen Sømmevågen-Hagakrossen
inngår i pilotprosjekt for tungbilfelt.
En rekke utbygginger som grenser til den aktuelle transportkorridoren, blant annet Jåsund,
Risavika havn og utviklingen av flyplassområdet, gjør at behovet for detaljerte avklaringer
av dimensjonering og innpassing i øvrig transportsystem er presserende. Videre planlegging
skjer gjennom reguleringsplanlegging.
1.2 Behov for planprogram og konsekvensutredning
Reguleringsplanen omfatter infrastrukturtiltak som beskrevet i forskrift om
konsekvensutredning vedlegg II, punkt
• 26. Motorveier og andre avkjørselsfrie veier som er forbeholdt motorisert trafikk
• 28. Veier med investeringskostnad mer enn 500 mill. kr.
• 37. Utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I dersom utvidelsen eller
endringen i seg selv overskrider omfangskriteriene i vedlegget.
Sola-Hafrsfjord inngår i vakre landskap i Rogaland som en del av slettelandskapet på LågJæren. Transportkorridoren går delvis gjennom kjerneområde for landbruk. Det er flere
registrerte kulturminner langs strekningen og potensiale for ytterligere funn er stort. Det er
også flere viktige områder for naturmangfold på strekningen. Flere av miljøkriteriene slår
også inn her.
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Med bakgrunn i §§ 2, 3 og 4 i forskrift for konsekvensutredning konkluderer Statens
vegvesen sammen med Sola og Stavanger kommuner med at planprosjektet vil være et
konsekvensutredningspliktig tiltak.
På dette grunnlag har man besluttet å gjennomføre en konsekvensutredning sammen med
reguleringsarbeidet.
1.3 Planprogram
Et planprogram er en plan for planleggingen, og er hjemlet gjennom KU-forskriften.
Planprogrammet fastsetter forutsetningene, målene, utredningsbehovet og angir
hovedprinsipp for løsning og hvilke tema som skal utredes i konsekvensutredningen.
Målsettingen for planprogrammet er å dokumentere kjent kunnskap om mulige
konfliktområder, og gi rammer for gjennomføringen av konsekvensutredningen.
1.4 Konsekvensutredning
En konsekvensutredning (KU) skal avklare konsekvensene for miljø og samfunn. Den skal
også avklare om og eventuelt på hvilke vilkår tiltaket bør gjennomføres.
Konsekvensutredningen fremmes sammen med reguleringsplanen, og bygger på godkjent
planprogram. Sammenlikningsgrunnlaget i konsekvensutredningen er et nullalternativ. Det
ble gjennomført en mini-KU i regionalplanen for Transportkorridor vest. Den anses ikke som
tilstrekkelig til å dekke KU-behovet for detaljregulering.
1.5 Reguleringsplan
En reguleringsplan er en formell plan etter Plan- og bygningsloven som angir arealbruken
innenfor planområdet og som gir det juridiske grunnlaget for erverv av grunn. Statens
vegvesen er forslagsstiller/tiltakshaver, mens Sola og Stavanger kommuner er plan- og
vedtaksmyndighet, samt ansvarlig myndighet etter KU-forskriften. Transportkorridor vest
planlegges som en detaljregulering.
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1.6 Saksgang ved reguleringsplan

Figur 2: Saksgang ved reguleringsplan
Denne reguleringsplanen vil følge løpet vist i figuren over, men vil i tillegg ha med følgende
generelle tema:
• Skisseprosjekt for Hafrsfjord bru
Skisseprosjektet skal velge hovedprinsipp for brualternativ.
• Forprosjekt for veg og transportsystemet
Forprosjektet skal velge endelig geometri for veg- og transportsystemet. I
henhold til regionalplan for Transportkorridor vest vil ny plan følge dagens
trase. Unntaket er mellom Haga og Jåsund, der forprosjektet skal ta
standpunkt til alternativ veglinje, som vist på plankartet til kommuneplanens
arealdel for Sola kommune (figur 2). Se punkt 7.1.2 for alle tema som inngår i
forprosjektet. I forprosjektet vil det også bli gjennomført en overordnet
vurdering av ikke-prissatte konsekvenser av tiltaket, som en del av grunnlaget
for valg av løsninger.
• Formingsveileder
• Regional grøntstruktur
Arbeidet med generelle tema vil starte rett etter at planprogrammet er vedtatt og vil være
fase 1 på reguleringsplanarbeidet. Fase 2 omfatter planbeskrivelse med
konsekvensutredning, plankart og reguleringsbestemmelser. Dersom det kommer innsigelse
til planen, kan det medføre at endelig vedtak av planen må gjøres av
Miljøverndepartementet. En innsigelse vil alltid medføre at sluttbehandling av planen
Rv. 509 Transportkorridor vest. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning
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normalt vil bli betydelig forlenget. Unntaket er dersom innsigelsen tas til følge, innsigelsen
trekkes, deler av planen som det er innsigelse til tas ut av planen eller at det oppnås enighet
gjennom forhandlinger mellom partene eller ved mekling. Mekling skal normalt
gjennomføres etter 2. gangs behandling av planen, men før kommunestyret/bystyret fatter
sitt vedtak.

Figur 3: Alternativ veglinje mellom Haga og Jåsund, som vist i kommuneplanens arealdel
1.7 Krav om konseptvalgutredning (KVU)
Statens vegvesen vurderer ikke at Transportkorridor Vest vil bli underlagt krav om KVU
fordi transportsystemet på Nord-Jæren er vurdert samlet i egen KVU (KVU for Jæren).
Denne er sist revidert i 10.10.2012. KVU er en faglig utredning som skal gjøres i tidlig fase.
For TKV foreligger det en vedtatt regional plan hvor trasé og transportkonsept er valgt og
vedtatt.
Rv. 509 Transportkorridor vest. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning
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2. Planstatus
Overordnede planer
2.1

Nasjonale planer og regionale planer

2.1.1
Nasjonal transportplan (2010-2019) med rutevise planer og handlingsprogram 2010-2013
(2019)

Strekningen inngår i rute 3 E18 mellom Oslo og Kristiansand og E39 fra Kristiansand til
Harestad nord for Stavanger, med tilknytninger. Rv. 509 fra Sømmevågen via Risavika til
Tjensvollkrysset på E39 i Stavanger inngår her. Prosjektet er ikke nevnt spesifikt.
2.1.2 Transportetatenes forslag til Nasjonal transportplan 2014-2023
Ved rammen på +45 prosent er det aktuelt med særskilte bypakkemidler til rv. 509
Sømmevågen – Risavika for å bedre adkomsten til Risavika og Sola dersom det blir enighet
om dette i ny Jærenpakke 2.
Den raske befolkningsveksten i byområdene gjør det mulig å skape en mer konsentrert
byutvikling og mer miljøvennlig transport. Dette er også helt nødvendig. Vi kan ikke bygge
oss ut av kapasitetsutfordringene med flere og bredere veger. I Transportetatenes forslag til
NTP heter det at transportbehovet i storbyene vil øke, og at transportøkningen må tas i
gange, sykkel og kollektivtransport. For å skape attraktive og funksjonelle byer som har god
mobilitet må det utvikles et kollektivtilbud med stor kapasitet og høy kvalitet og gode
løsninger for gående og syklende.
2.1.3 Transportplan for Jæren – Revidert handlingsprogram 2005-2015
Kollektivprosjekter
Kollektivfelt på rv. 509 er et av flere aktuelle kollektivprosjekter i revidert handlingsplan.
Kollektivfelt på rv. 44 er med også i gjeldende handlingsplan. På bakgrunn av den tunge
arealbrukssatsingen som i Fylkesdelplan for langsiktig byutvikling på Jæren er lagt til grunn
i disse aksene i byområdet, er det behov for en betydelig tyngre satsing på
kollektivinfrastruktur.
Regionalt sykkel- og gangvegnett
I handlingsplanen legges det til grunn en fortsatt offensiv satsing på utvikling av et
høyverdig gang- og sykkelvegsystem med videreutvikling av det overordnede regionale
sykkelvegnettet og bydelsruter.
Trafikksikkerhetstiltak
I handlingsplanen legges det til grunn en fortsatt offensiv satsing på spesielle
trafikksikkerhetstiltak.
2.1.4
•

Regionalplan for Jæren (vedtas 2013)
Deler av planområdet er i FDP Jæren vist som kjerneområde landbruk. I tillegg
krysser et belte med overordnet grønnstruktur planområdet
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•

•
•

Det overordnede hovedvegnettet, dvs. stamvegen E39 med tilknytninger mot viktige
terminaler havner, godsterminal og flyplass, og rv. 44 fra Stangeland og sørover på
Jæren, skal utvikles med god framkommelighet for næringstrafikk
Risavikaområdet som regional havn er et betydelig regionalt arbeidsplassområde,
som skal videreutvikles som nærings- og industriområde
Regionale sykkelruter har krav om separering fra gående og motorisert trafikk.

Figur 4: Utsnitt fra Regionalplan for Jæren
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2.1.5 Regionalplan for Transportkorridor Vest
Utvikling av fraktterminalen på Sola lufthavn, Ganddal godsterminal og Risavika havn som
logistikk-knutepunkt, samt utbygging av E39 som fergefri forbindelse nordover Vestlandet,
vil bidra til utviklingen av et logistikksenter for Vestlandet. Flyplassene utgjør ett av de
viktigste knutepunktene for persontransporten og krever god tilgjengelighet.
Trafikken er i dag høyere enn kapasiteten på store deler av rv. 509 og det oppstår derfor
trafikkavviklingsproblemer i rushtiden. Den største forsinkelsen i nåværende situasjon er i
grove trekk i retning Risavika om morgenen og fra Risavika om ettermiddagen.
Regionalplanen gir følgende anbefalt strategi for utvikling av transportkorridoren:
/Sitat:
Strekningene Sømmevågen-Risavika/Kontinentalvegen og Tananger Ring Sør – Kverntorget,
delstrekning 1, 3, 4 og 5 (delstrekning A, C og D i planprogrammet)
Fire kjørefelt etableres, hvorav to felt forbeholdes sambruk mellom kollektiv- og godstrafikk
(tungtrafikkfelt). For myke trafikanter planlegges det delt gang- og sykkelveg langs kjørevegen. I
tillegg skal det vurderes behov for egen sykkelveg langs kjørevegens motsatte side. Gang- og
sykkeltilbudet skal gis en gjennomgående standard uten hyppige systemskifter. Inkludert sykkelveg
bør det i den videre planleggingen settes av samlet vegbredde på minimum 33 meter.

Figur 5: Prinsipp for tverrprofil for delstrekning 1, 3 og 5 i Regionalplan for Transportkorridor vest.
Strekningen Risavika/Kontinentalvegen-Tananger Ring Sør, delstrekning 2 (delstrekning B i
planprogrammet).
Fire kjørefelt etableres, hvorav to felt forbeholdes sambruk mellom kollektiv- og godstrafikk
(tungtrafikkfelt) samt gang- og sykkelveg og eventuelt sykkelveg. Parallell samleveg/lokalveg øst for
riksvegen skal etableres med to kjørefelt og tosidig fortau eller gang- og sykkelveg. I kommunens
oversikts- og detaljplanlegging for strekningen bør det avsettes trafikkareal med samlet bredde på
minimum 33 meter for rv. 509 og minimum 14,5meter for samleveg/lokalveg for å ivareta funksjonene
som det skal legges til rette for.

Figur 6: Prinsipp for tverrprofil for delstrekning 2 i Regionalplan for Transportkorridor vest.
Anlegget skal utformes som veg
Planområdet er preget av dels åpent landskap, dels tettsteder. Det er ingen steder langs
transportkorridoren som har eller bør ha typisk gatepreg. Kortere strekninger kan ha en slik karakter,
Rv. 509 Transportkorridor vest. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning
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men det er ikke ønskelig å dele opp vegen i mange korte biter med ulik standard. Utformingen som en
veg legges til grunn for hele transportkorridoren.
Avkjørsler
Planen forutsetter at det foretas sanering av eksisterende avkjørsler. Detaljerte løsninger skal
behandles i forbindelse med reguleringsplaner. Rv. 509 med midtdeler skal være avkjørselsfri. Mindre
avkjørsler ledes til separate veger og føres til nærmeste kryss. Større avkjørsler anlegges som separate
adkomstveger med 5-6 meter bredde og ledes til nærmeste kryss.
Fartsgrense
Fartsgrensen er i dag på 50, 60 og 70 km/t. Fartsgrense på 70 km/t er ikke vanlig på nyanlegg og det
bør derfor skiltes med 60 eller 80 km/t. Målet om god framkommelighet tilsier at planen legger opp til
høyere fartsgrense enn det man har i dag på noen strekninger. På rv. 509 fra Sømmevågen til
Hafrsfjord bru anbefales 80 km/t med unntak av gjennom rundkjøringene, der det anbefales 60 km/t.
Underganger for gående og syklende
Alle løsninger skal ivareta kravene til universell utforming. På rv. 509 skal gående og syklende krysse
vegen planskilt. Plassering og utforming av planskilte kryssinger må vurderes spesielt og skal blant
annet sees i sammenheng med plassering av busslommer og tilstøtende gang- og sykkelveger. Det må
være planskilt kryssing ved alle busslommer, og det skal vurderes nødvendige kryssinger i en samlet
plan for gitte strekninger. Som hovedprinsipp skal kryssende gang- og sykkelveg gå under kjøreveg.
Fall på gang- og sykkelvegramper inn mot undergangene bør ikke overstige fem prosent (1:20). Det må
sikres gode siktforhold mot eventuelle gangvegkryss på hver side av undergangene, og innvendig
bredde og høyde må være tilfredsstillende for å gi et åpent og luftig preg. Undergangene skal være godt
opplyst for å skape trygghet.
Gang- og sykkelvegen bygges med minimum fire meter bredde.
Vegtrafikkstøy
Beregning av støy viser at det er behov for støyskjermingstiltak langs store deler av korridoren der det
er bebyggelse. Terrenget har betydning for utformingen på det enkelte sted og skjermingstiltak bør
gjennomføres på detaljnivå. Enkelte steder er det også behov for å støyskjerme enkeltbygg.
Busslommer
Busslommer skal være utformet slik at de ivaretar trafikksikkerhet i forhold til annen tungtrafikk.
/Sitat slutt.
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Figur 7: Delstrekning 1-6 i Regionalplan for Transportkorridor vest
2.1.6 Fylkesplan for Rogaland
Fylkestinget vedtok 01.11.2005 Fylkesplan for Rogaland 2006‐2009. Planen har bl.a. fokus på
styrking av miljøvennlig transport, gang‐ og sykkeltrafikk, reduksjon av utslippene til luft
fra transportsektoren og tilrettelegging for fysisk aktivitet i hverdagen.
Rv. 509 Transportkorridor vest. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning
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Et av satsingsområdene for planen er kommunikasjon. Her kommer også temaet
kollektivtrafikk opp. Hovedmålet under kollektivtransport er å ”styrke miljøvennlig transport i
storbyområdene, gjennom utvikling av et høyverdig kollektivsystem.” Som delmål ønsker man å
øke kollektivtrafikkens markedsandel: ”Kollektivtrafikkens markedsandel av de totale reiser
internt i fylket skal økes fra 7 % i 1998 til 12 % innen 2015. Dette skal skje på bekostning av andelen
bilreiser i områder der det er reell konkurranseflate mellom transportmidlene. For å nå målene er en
av strategiene å: ”øke attraktiviteten til kollektive reisemidler ved å utvikle og etablere et
markedsorientert, samordnet, godt synlig kollektivtilbud som er prismessig konkurransedyktig, har
høy frekvens, god framkommelighet og gode knutepunkter med god korrespondanse.”
2.1.7 Fylkesplan for samferdsel i Rogaland 2008-2019
Vedtatt i Fylkestinget 22.04.08. som en revisjon av FDP for samferdsel 2004 – 2015. Planen tar
for seg ulike tema ‐ transportkorridorer og knutepunkter, spesielle by‐ og
distriktsutfordringer, sikkerhet, miljø, kollektivtransport og gang‐ og sykkeltrafikk.
2.1.8 Strategiplan for kollektivtrafikk i Rogaland 2008-2020
Strategiplanen skal vise hvorfor og hvordan kollektivtransporten må utvikles for å bli et mer
konkurransedyktig alternativ til bruk av personbil. Som spesielt fremhevet
infrastrukturtiltak er kollektivfelt på rv. 509 langs Hafrsfjord samt at Hafrsfjord bru gir store
fremkommelighetsproblemer for bussen.
2.1.9 Konseptvalgutredning (KVU) for Jæren
Konseptvalgutredning for Transportsystemet på Jæren (oktober 2009) anbefaler at
bybanekonseptet legges til grunn for videre planlegging av transportsystemet på Jæren. Etter
vedtak av KVU i kommunene og i Rogaland fylkeskommune senhøsten 2012, er det uenighet
mellom kommunene og fylket om den framtidige løsningen for kollektivtransport omfatter
busway eller bybane. Flertallet i Stavanger bystyre ønsker bybanekonsept i kombinasjon
med en tett arealbrukspolitikk i sentrum, langs knutepunkt og langs kollektivaksene.
Flertallet i fylkestinget konkluderte med at et buswaykonsept skal legges til grunn for
framtidig transportsystem på Jæren. Storbyområdet på Nord Jæren har behov for et
høyverdig kollektivtransportsystem for å løse transportutfordringene i regionen, for å takle
trafikkveksten i tråd med nasjonale føringer i klimaforliket og i forslag til nasjonal
transportplan. Dette er det full enighet om, uenigheten gjelder bybane eller busway.
KVU-en skal sluttbehandles i Stortinget i 2013.
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2.2

Kommunale planer

2.2.1 Kommuneplan for Stavanger kommune
Kommuneplanens arealdel for Stavanger kommune 2006-2021 viser at området mellom
Hafrsfjord bru og Sundekrossen i stor grad er avsatt til boligbebyggelse. Området mellom
Revheimsvegen og Kvernevik Ring er avsatt til næringsbebyggelse. Arealet i sjøen er avsatt
til friluftsområde, og areal ved sjøen er avsatt til friområde.

Figur 8: Kommuneplanens arealdel for Stavanger kommune
Det pågår arbeid med ny kommuneplan 2014-2019.
Kommunal planstrategi for 2012-2015 er vedtatt. Den skal klargjøre hvilke planoppgaver
kommunen bør starte opp med for å legge til rette for en ønsket utvikling.
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2.2.2 Kommuneplan for Sola kommune
Kommuneplanen 2011-2022 ble vedtatt 22.9.11. Planen har lagt inn areal til høyverdig
kollektivtilbud langs kollektivtraseen fra Sømmevågen til Tananger bru. LNF-areal
dominerer i planområdet. Kommuneplanen viser trase for kurveutretting av ny rv. 509 ved
Haga. Det utarbeides egen kommunedelplan for Risavika, se punkt 2.2.3.

Figur 9: Kommuneplanens arealdel for Sola kommune
Det pågår arbeid med ny kommuneplan for Sola kommune. Kommunal planstrategi for Sola
kommune er vedtatt. Den skal klargjøre hvilke planoppgaver kommunen skal starte opp
med og videreføre for å legge til rette for den ønskede utviklingen i kommunen.
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2.2.3 Kommunedelplan for Risavika
Kommunedelplan for Risavika sikrer areal til ervervsområde som skal brukes til havne- og
energirelatert virksomhet som har behov for å være lokalisert i havnens nærhet. Planen
sikrer areal til utvidelse av rv. 509 med to kjørefelt. Vest for riksvegen er det avsatt areal til
bybane, og øst for riksvegen er det avsatt areal til ny lokal samleveg.
Miljøverndepartementet har fattet vedtak om at arealet avsatt til bybane endres til viktig
ledd i kommunikasjonssystemet. Trase for intern havneveg legges inn i planen.

Figur 10: Forslag til kommunedelplan for Risavika

2.3
Andre planer
Den reguleringsmessige statusen for denne delen av planområdet til transportkorridor vest
er vist i figurene under. I sør er større område avsatt til LNF-område. I og ved Risavika er
områdene regulert til næring og kontor/industri. Boligområdet på Snøda er regulert.
Området rundt Tananger Ring Sør er avsatt til offentlig bygg, idrettsformål og til
bensinstasjon. Området mellom Tananger/Haga og Jåsund er for det meste uregulert. Ved
Jåsund er et større boligområde regulert.
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Figur 11: Reguleringsplaner i Sola kommune

I Stavanger kommune er arealene innenfor planområdet i stor grad regulert til boligformål.
Området mellom Revheimsvegen og Kvernevik Ring er avsatt til bensinstasjon og kombinert
formål. Areal ved sjøen er regulert til friområde og park.

Figur 12: Reguleringsplaner i Stavanger kommune
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Plan 0431 Rv. 509 Sømmevågen vest og
Flyplassvegen (Sola)
Reguleringsplanen er første del av
Transportkorridor Vest. Planen omfatter ca
1,1 km langs rv. 509, og 1,1 km langs
Flyplassvegen.

Plan 0424 Rv. 509 Tanangervegen-kryss
Kolnesvegen/Sola Prestegårdsveg (Sola)
Plan 0424 skal opp til 1. gangs behandling
våren 2013. Planen omfatter ca 1,1 km langs
rv. 509. Begge disse reguleres som firefelts
veg (S7).
Figur 13: Plan 0431 og 0424

Plan 0393 Jåsund (Sola)
Plan 0393 Jåsund er reguleringsplan for
boligformål på Jåsund. Det er blant flere
knyttet følgende rekkefølgebestemmelse til
Jåsund-planen:
«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 er i denne planen regulert med fire
felt.
Figur 14: Plan 0393 Jåsund
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Plan 0454 Kollektivtrase Jåsund (Sola)
Plan 0454 er regulert for å sikre
kollektivtrafikken gode forhold på Jåsund.

Figur 15: Reguleringsplan for kollektivtrase Jåsund

Figur 16: Kollektivtraseen ved Jåsund sett i større sammenheng
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Plan 2350 Bråde-Hafrsfjord bru (Stavanger)
Plan 2350 er den videre forlengelsen av rv. 509 fra Hafrsfjord bru til Bråde, retning
Stavanger. Vegen foreslås regulert med fire kjørefelt, tosidig gang- og sykkelveg, og delvis
med sykkelfelt. Planen forventes vedtatt i 2013.

Figur 17: Plan 2350 Bråde-Hafrsfjord bru
Plan 2326 Områdeplan for Nore Sunde (Stavanger)
Plan 2326 er en områdeplan for Nore Sunde. Formålet med planen er å tilrettelegge for
bygging av boliger, offentlige bygg og næringsbygg

Figur 18: Planavgrensing for 2326 Nore Sunde
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3. Organisering - roller

Tiltakshaver og planforslagsstiller er Statens vegvesen Region vest. Planmyndighet for
reguleringsplan og konsekvensutredning er Sola og Stavanger kommune.
Planarbeidet med reguleringsplanen vil være organisert med en prosjektgruppe bestående
av Statens vegvesen. Det vil bli være samarbeid undervegs med spesielt Sola og Stavanger
kommuner, Fylkesmannen i Rogaland og Rogaland fylkeskommune, samt en
referansegruppe der blant annet Ressursgruppe Risavika og lokale lag kan inngå.

Prosjekteier

Prosjektledelse

Samarbeidsgruppe

Prosjektgruppe

Planmyndighet

Planmyndighet

Sola og Stavanger

Sola og Stavanger

Fylkesmannen i
Rogaland

Rogaland
fylkeskommune

Referansegruppe
Ressursgruppe Risavika
Lokale lag
Etc

Figur 19: Forslag til organisasjonsstruktur
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4. Mål for planarbeidet
4.1 Mål for prosjektet
Hovedmålet for prosjektet er å gi bedre kapasitet og fremkommelighet for næringstrafikk og
kollektivtrafikk på rv. 509, samt bedre trafikksikkerheten og støyforholdene i nærmiljøet
rundt lokale fasiliteter i området. I tillegg skal det legges til rette for å oppnå bedre
fremkommelighet og trafikksikkerhet for gående og syklende i området og langs rv. 509.
4.2 Effektmål
• Skape forutsetning for økt andel kollektivreiser.
• Bedre fremkommeligheten for næringstrafikken på rv.509.
• Forbedret gang- og sykkeltilbud, og økt andel transportsyklister
• Bedre fremkommeligheten for syklister uten konflikt med gående og kjørende
• Forbedret trafikksikkerhet på strekningen.
• Forbedret miljø, bedre støyforhold og minimerte negative konsekvenser for
nærmiljøet
• Skape forutsetninger for økt sjøvegs godstransport – bedre terminaltilknytninger.

4.3 Resultatmål
• Målsetting for planprogrammet er å dokumentere kjent kunnskap om mulig
konfliktområder, og gi rammer for gjennomføringen av konsekvensutredningen.
• Reguleringsplan med konsekvensutredning skal gi føringer for å utarbeide best
mulig plan som tar hensyn til ulike faktorer i området.
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5. Beskrivelse av planområdet
Planområdet omfatter rv. 509 Transportkorridor vest fra Sør-Tjora i Sola kommune og opp til
Sundekrossen i Stavanger kommuner.
Planområde/influensområde forslås som vist på figur 16. Endelig planavgrensing vil bli
redusert etter hvert og endelig avklart gjennom arbeid med forprosjekt for veg- og
transportsystem.

Figur 20: Planområde for Transportkorridor vest

5.1
Generelt
Riksvegdelen av Transportkorridor vest 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
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næringstrafikken fra Sømmevågen og flyplassen, til Risavika og nordover til E39 og
Dusavika. Innenfor planens influensområde er Risavika havn lokalisert. Det er også Snøda
boligfelt, Haga og Tananger ungdomsskole, kommunedelsenteren på Tananger, og
fremtidige utbyggingsområder på Jåsund.
5.2
Omtale av delstrekningene
A) Sør-Tjora – Kontinentalvegen
Vegstandarden er i dag tofelts veg med midtstripe og g/s-veg på østsiden på hele
strekningen. Det er noen avkjørsler og større boligveger med T-kryss. Krysset mellom
delstrekning A og B er en rundkjøring. Det er etablert to busstopp i hver retning. I
nordvestlig del av delstrekningen begynner næringsområdet ved Tananger.
B Kontinentalvegen - Tananger Ring Sør
Vegstandarden er tofelts veg med midtstripe, og langsgående g/s-løsning på østsiden, og
med g/s-løsning på deler av strekket også på vestsiden. Det er tre rundkjøring og flere
avkjørsler langs vegen. Det er fem busstopp i hver retning. Boligområdet på Snøda ligger
tett ved vegen. Her er også industriområdet i Risavika og Risavikva havn. I
krysningspunktet mellom delstrekning B og C finne vi kommunedelsenteret på Tananger,
med skoler og kirke.
C Tananger Ring Sør – Hafrsfjord bru
Vegstandarden på delstrekning C er lik de to foregående med tofelts veg og midtstripe, med
langsgående g/s-veg. Ved rundkjøringen ved Tananger kirke foretas det sideskift av g/svegen. Det er 4 busstopp nordover, og 3 i sørgående retning. Videre nordover på
delstrekning C er g/s-løsningen plassert på vestsiden. Det er mange småavkjørsler på denne
delstrekningen. På Jåsund er et nytt større boligfelt under utbygging.
D Hafrsfjord bru – Sundekrossen
Delstrekning D omfatter Hafrsfjord bru og videre forbindelse opp til Sundekrossen. Det er
g/s-løsning på vestsiden av bruen. Vegen er utformet som tofelts veg med midtstripe. På
nordsiden av brua er det et næringsområde tett ved vegen på vestsiden, med rundkjøring i
krysset mot Kvernevik. Delstrekningen og planområdet avsluttes i rundkjøringen i
Sundekrossen. På delstrekning D er det ingen direkteavkjørsler eller T-kryss, og det er anlagt
to planskilte kryssinger for myke trafikanter under rv. 509. Det er anlagt et busstopp i hver
retning med gode tilkoblinger. Vertikalkurvaturen på Hafrsfjord bru er ikke tilfredsstillende
i henhold til dagens vegnormaler. Hafrsfjord bru har vertikalkurvatur på 1000, mens
minimum vertikalkurvatur i henhold til håndbok 017 Veg- og gateutforming, er 4200 for S7.
Seilingshøyden på brua er 12 meter.
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Figur 21 Kart som viser de fire delstrekningene. Samlet veglengde langs dagens veg er ca 7,3 km.
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6. Beskrivelse av tiltaket og antatte virkninger
6.1 Geometrisk utforming og standardkrav
Dagens trafikk (ÅDT) varierer fra delstrekning til delstrekning, som vist i figur nedenfor. I
Sømmevågen er ÅDT over 25000. Nordover på første delstrekning er dagens trafikk 13500.
Ved Risavika er trafikken nede i ca 12 000 mens trafikktallet går opp igjen på delstrekning D
til over 13000. Andelen tunge kjøretøy er om lag 8 %. Med trafikkvekst etter prognosen i
NTP 2010-2019 vil man nå minimum 20 000 kjøretøyer pr. døgn i løpet av 2040 på de mest
trafikkerte strekningene. Trafikktall vil bli nærmere utredet i forprosjektet for veg- og
transportsystemet.

Figur 22: Dagens ÅDT på rv. 509
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Vegen skal bygges etter dimensjoneringsklasse S7 (ÅDT over 12 000) og fartsgrense 80 km/t.
På de fire delstrekningene er tverrprofil S7 gjennomgående, men totalt tverrprofil varierer
mellom delstrekningene grunnet ulike behov for sikring av tilstøtende arealer og
samleveger.

Figur 23: Valgt profil S7 (gjennomgående) (mål i m). Der det er tosidig g/s-løsning er tverrprofilet 34 m.

Figur 24: Tverrprofil for sykkelveg med fortau, og Samleveg Sa1 med tosidig fortau (mål i m)
Minimumsbredde for gang- og sykkelveg i kulvert eller bru skal være minimum 5 meter.
Myke trafikanter skal ha planskilt kryssing av rv. 509, fortrinnsvis i kulvert. Unntaksvis kan
kryssing skje i bru over vegen, det må da tilstrebes fri høyde minimum 5 meter.

Figur 25: Mulig tverrprofil delstrekning B.
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Delstrekning A Sør-Tjora – Kontinentalvegen planlegges med S7 standard + tosidig fortau og
sykkelveg og 3 meter rabatt, totalbredde 34 meter.
Delstrekning B Kontinentalvegen - Tananger Ring Sør planlegges med S7 standard + tosidig
fortau og sykkelveg og 3 meter rabatt. Sola kommune har vedtatt at det skal bygges intern
havneveg. Den interne havnevegen tas ikke med i reguleringsplan for transportkorridor vest.
Det skal mellom Risavika nord og Risavika sør etableres offentlig samleveg på vestsiden av
rv. 509 som en del av havneringen. I tillegg vil et areal på om lag 7 meter mellom denne
vegen og rv. 509 bli regulert til annet trafikkareal for å sikre eventuell trase til fremtidig
kollektivtrafikk. Det kan bli etableres samleveg med profil Sa1 også på østsiden av rv. 509 i
dette området. Totalbredde er her inntil 63 meter.
Delstrekning C Tananger Ring Sør – Hafrsfjord bru planlegges med samme standard som
delstrekning A, totalbredde 34 meter.
Delstrekning D Hafrsfjord bru – Sundekrossen planlegges som firefelts veg med g/s-løsning.
Det skal gjennomføres et skisseprosjekt som skal fastlegge hvilken bruløsning som skal
benyttes.
På hele eller deler av Transportkorridor vest er to av feltene tenkt til tungtransport i sambruk
med kollektivtrafikk. Oppgitte totalbredder er basert på tosidig gang- og sykkelvegsystem.
På deler av strekningen kan det blir gang- og sykkelveg bare på den ene siden. Dette vil
forprosjektet for veg- og transportsystemet komme nærmere inn på.

6.2 Alternativ som har vært vurdert
I Regionalplan for Transportkorridor vest ble alternative kryssinger av Hafrsfjord vurdert.
6.3 Antatte virkninger av tiltaket
Generelt
Regionalplan for Transportkorridor vest har på overordnet nivå gjennomført en
konsekvensvurdering. Nedenfor er det beskrevet en foreløpig og helt overordnet vurdering
av virkningene av tiltaket med bakgrunn i hva vi vet i dag. Konsekvensene av tiltaket
beskrives gjennom konsekvensutredningen og reguleringsplanens planbeskrivelse. Se 7.4
Valg av utredningstema for ytterligere informasjon.
Kollektivtrafikk
Kollektivtrafikken vil få bedret sikkerhet og fremkommelighet i ny situasjon.
Gående
Gående vil få bedret sikkerhet og fremkommelighet i ny situasjon.
Syklende
Syklende vil få bedret sikkerhet og fremkommelighet i ny situasjon.
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Næringslivstransport
Næringslivstransport vil få bedret fremkommelighet.

Personbil
Personbiltrafikk vil få bedret sikkerhet i ny situasjon.
Øvrig trafikk
Avkjørselssanering er en del av tiltaket. Dette medfører endret kjøremønster og stedvis
omlegging av lokalvegnettet, det vil være sanering av vegkryss og endret krysstype. Ny rv.
509 vil oppfattes som en større barriere enn dagens veg. Bygging av gode underganger vil
kunne motvirke en slik barrierefølelse.
Støy
Vegprosjektet kan utløse behov for støytiltak i henhold til Miljøverndepartementets
retningslinje T-1442. Det skal legges vekt på utformingen og plasseringen av eventuelle
støytiltak for best mulig tilpasning til traseen, slik at tiltaket bedrer støyforholdene for
naboer.
Anleggsperioden
Det skal gå trafikk på rv. 509 i hele anleggsperioden, og det vil det være nødvendig med
midlertidige omlegginger og trafikkreguleringer. Dette vil medføre noe ventetid og nedsatt
fremkommelighet i perioder.
Landskapsbilde/bybilde
Landskapet er åpent og terrenget er svakt hellende, med enkelte markerte koller. 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. På deler av strekningen er det god
utsikt mot Hafrsfjord. Hafrsfjord er registret som vakkert landskap med stor
opplevelsesverdi. Området midt på strekningen, rundt Risavika, er tettest bebygd, med
bolig- og næringsområde. Det står et par bygninger langs vegen med verneverdi eller stor
opplevelsesverdi som bør forsøkes bevart.
Nærmiljø og friluftsliv
Boligområdene på Haga, Snøda og Sunde er vanlige boligområder, og har middels verdi.
Området ved Tananger ring sør, vest for rv. 509, er preget av service- og offentlige
funksjoner, har høy bruksfrekvens, og høy verdi. Det er det viktigste området med hensyn til
nærmiljø innenfor planområdet, og må i størst mulig grad bevares, og areal her bør ikke
omdisponeres. Langsgående gang- og sykkelveg og turveger er viktige element i
planområdet. Ny veg vil øke barrierefølelsen mellom begge sider av vegen.
Aktuelle avbøtende tiltak er god støyskjerming for ikke å redusere kvaliteten på uteområder,
samt tilrettelegging for kryssing av vegen, enten i kulvert eller bru. En bør tilstrebe at
vegutvidelsen blir tatt på områder med lav verdi.
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Naturmiljø
Planområdet ligger på Tanangerhalvøya, på ett forholdvis smalt landområde mellom
Hafrsfjord og Nordsjøen. Både Hafrsfjord og strandlinjen, og våtmarksområder på land er
viktige leveområder for fugl. Ett våtmarksområde ligger tett inntil eksisterende veg, og vil
trolig bli berørt. Rådyr har også tilholdssted i dette området, med både yngle- og
beiteområder på begge sider av vegen. Ny firefelts veg vil trolig utgjøre en barriere for rådyr.
I tillegg til at Hafrsfjord er viktige områder for fugl, er fjorden i seg selv er en verdifull
naturtype. Dette må tas hensyn til ved valg av rensemetode og utslippspunkt for
overflatevann fra veg.
Kulturmiljø
Planområdet strekker seg gjennom et kulturlandskap med en stor tetthet av kulturminner
som dateres fra vår tid og tilbake til den første pionerbosetningen etter siste istid. I selve
planområdet er det i kulturminnebasen Askeladden registrert 20 lokaliteter med automatisk
fredede kulturminner. I Sefrak, det landsdekkende registeret over eldre bygninger, er det
registrert 13 stående bygninger med verneverdier. Det ligger også en listeført kirke i
Tananger, og i området er det rekke steingarder. Potensialet for at det skal være bevart ikke
kjente, automatisk fredede kulturminner i planområdet er stort.
Naturressurser
Økt totalbredde og omlagte adkomstveger vil medføre forbruk av dyrket mark. Deler av
planområdet ligger innenfor langsiktig grense for landbruk, og er definert som kjerneområde
for landbruk. Mange stikkveger/jordbruksveger har i dag direkte avkjørsel til rv. 509. Ny veg
vil føre til at disse blir stengt, og at adkomst til jordbruksareal blir lagt om.
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7. Konsekvensutredning – forslag til planprogram
7.1 Generelle tema som skal utredes
I fase 1 av reguleringsarbeidet skal det gjennomføres utredninger og veiledere som vist i
punkt 7.1.1-7.1.4. Skisseprosjektet for Hafrsfjord bru samt forprosjekt for veg- og
transportsystemet skal behandles politisk i Sola og Stavanger kommune. Fase 2 av
reguleringsarbeidet består av formell planprosess med KU.
7.1.1 Skisseprosjekt for Hafrsfjord bru
Det skal utarbeides et skisseprosjekt for å avklare hvilket bru-prinsipp en skal gå videre med
i reguleringsfasen for delstrekning D. Skisseprosjektet skal også avklare bruas seilingshøyde.
Det er 4 hovedprinsipp.
1 – Ny bru ved siden av eksisterende ombygd bru. I dette alternativet benyttes eksisterende
bru til to kjørefelt og g/s-veg. Dette alternativet krever behandling av fravik fra vegnormalen.
2 – 2 nye bruer.
3 – 1 ny bru som erstatter dagens
4 – Ny bru ved siden av eksisterende ombygd bru. I dette alternativet benyttes dagens bru til
gang og sykkel.
I forhold til de ulike brualternativene skal det utredes eventuell fjerning av eksisterende
fyllinger. Skisseprosjektet bør greie ut om fjordutløpet kan restaureres til opphavelig dybde
og bredde
Skisseprosjektet skal avklare om ny bru skal bygges øst eller vest for dagens bru. Andre
prinsipp er også aktuelle. Relevante ikke-prissatte konsekvenser skal vektlegges i
vurderingen.

Figur 26: Bruprinsipp 1i skisseprosjektet for Hafrsfjord bru
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Figur 27: Bruprinsipp 2 i skisseprosjektet for Hafrsfjord bru

Figur 28: Bruprinsipp 3 i skisseprosjektet for Hafrsfjord bru

Figur 29: Bruprinsipp 4 i skisseprosjektet for Hafrsfjord bru
7.1.2 Forprosjekt veg- og transportsystem
I regionalplan for Transportkorridor vest er det vedtatt at ny veg skal følge dagens trase.
Forprosjekt for veg- og transportsystem skal vise varianter av vegutvidelse. Mellom Haga og
Jåsund skal det vurderes en alternativ veglinje (vist i figur under punkt 1.6). Forprosjekt for
Rv. 509 Transportkorridor vest. Planprogram for reguleringsplan med konsekvensutredning

35
veg- og transportsystemet skal vise en overordnet trafikkanalyse. Det skal vise viktige
transportknutepunkt, anbefale hvilke dimensjoneringsparameter som skal legges til grunn
for de ulike delstrekningene, og det skal vise ulike kryssløsninger.
Videre skal arealbehov for vegutvidelse av hovedveg dokumenteres gjennom arealregnskap,
og det skal vise hvordan samleveger og bolig- og landbruksadkomster kan løses.
Forprosjektet skal også vise løsningsforslag og krysningspunkter for myke trafikanter, og
bestemme gang- og sykkelvegstandard, herunder en- og tosidig.
Forprosjektet skal anbefale byggegrenser fra vegen. I tillegg skal kollektivløsning for buss
utredes, samt tungbilfelt og spesialtransport. Pilotprosjektet for tungbilfelt strekker seg fra
Sømmevågen til Hagakrossen. I forprosjektet for veg- og transportsystemet skal en også
vurdere om tungbilfeltet skal videreføres til Sundekrossen. Det skal vise en eller flere
alternative plasseringer av kontrollplass for tyngre kjøretøy på strekningen. Det vil bli lagt
opp til et forbud for traktorer og landbruksmaskiner å ferdes langs rv. 509 der det finnes
alternative kjøreruter. Forprosjektet skal vise mulige alternative transportruter for slike
kjøretøyer.
I forprosjekt for veg- og transportsystem skal det gjennomføres en overordnet KU for de
ikke-prissatte tema, og en økonomisk vurdering av de ulike varianter.
Behov for rensebasseng og andre metoder for rensing av vann skal avklares, i henhold til
Statens vegvesens håndbok 261 Vannbeskyttelse i vegplanlegging og vegbygging.
7.1.3 Formingsveileder
Det skal utarbeides en formingsveileder for hele riksvegdelen av transportkorridor vest.
Innledningsvis skal den inneholde en strekningsanalyse. Den skal inneholde overordnete
mål for strekningen og hovedgrep for estetikk og landskap, med mål, trafikantens
opplevelse, fremtidens byer, universell utforming, materialpalett, vegetasjon og kunstnerisk
utsmykning. Det skal være en landskapsbeskrivelse som omhandler
landskapskarakter/inndeling og attraksjoner. Det skal også være et kapittel om
vegutforming, som viser hovedprinsippene for strekningene, midtdeler, sideterreng og
beplantning og grøntanlegg.
Veilederen vil omtale konstruksjoner, herunder bruer, kulverter, støttemurer, trapper og
Hafrsfjord bru. Vegutstyr blir også omtalt, herunder støyskjermer, busslommer/leskur,
rekkverk og gjerder, skilt, skiltutstyr og skiltplassering, vegbelysning, effektbelysning og
belegg.
7.1.4 Regional grøntstruktur
Det skal gjennomføres en overordnet landskapsvurdering og kartlegging av biologisk
mangfold. Viktige naturmangfoldsområder, områder for friluftsliv, grøntkorridorer og
grønne «lunger» skal kartfestes og vurderes. Dette gjelder også for grøntbelter langs
strandsone og vassdrag, viktige turområder og turveger.
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I regional grøntstruktur skal det også være en kartlegging av stille områder og lekeområder,
det skal vises sammenheng mellom g/s-kryssinger og grøntstruktur. Hensynssoner skal
vises. Det skal også foreslås avbøtende tiltak.
Regional grøntstruktur gjennomføres på et overordnet nivå, og vil inngå som
underlagsmateriale til utredningene i KU i tema naturmiljø, nærmiljø og friluftsliv, og
landskap.
7.2 Alternativ som skal utredes
Det foreligger ett hovedalternativ som skal utredes. Dette er en utvidelse av dagens trase til 4
felt, derav 2 felt forbeholdt kollektiv og tungtransport, samt løsning for gang og sykkel. Det
vil være ulike varianter av utvidelsen. Utvidelsen kan gjøres lik på begge sider av dagens
senterlinje, eller det kan være en større utvidelse på ene siden avhengig av stedlige forhold,
som også nevnt i Regionalplan for Transportkorridor vest. Endelig løsning vil bli avklart i
forprosjekt for veg- og transportsystemet. Endelig løsning skal konsekvensutredes.
Deler av strekningen mellom Haga og Jåsund vurderes lagt øst for dagens veg.
Standard er omtalt i kapittel 6, og vil bli videre utredet gjennom forprosjekt for veg- og
transportsystem. Valg av standard og løsninger og begrunnelse for dette skal fremgå av
planbeskrivelsen/konsekvensutredningen.
7.3 Metode
Som del av reguleringsplanen skal det utarbeides en konsekvensutredning. I konsekvensutredningen skal viktige virkninger av tiltaket vurderes, og det skal legges vekt på
beslutningsrelevante tema.
Utredningen gjennomføres med utgangspunkt i forskrift om konsekvensutredning fra juni
2009 og Statens vegvesens håndbok 140: Konsekvensanalyser. Håndboken gir anbefalinger for
hvilke konsekvenser som skal og bør vurderes. I tillegg angir den metode for utredninger.
Siden det ikke foreligger valg mellom alternative løsninger gjennomføres det ikke en
fullstendig samfunnsøkonomisk analyse av prissatte konsekvenser (nytte/kost).
Anleggskostnader skal likevel beregnes, i henhold til Statens vegvesens håndbok 217
Anslagsmetoden.
I konsekvensutredningen gjøres en analyse av relevante ikke-prissatte konsekvenser.
Hovedalternativet skal vurderes opp mot 0-alternativet (dagens situasjon uten tiltak med
fremskrevet trafikk).
7.4 Valg av utredningstema
Forskrift om konsekvensutredninger angir i vedlegg III tema som skal vurderes i en
konsekvensutredning. Det er oppgitt at tema skal være beslutningsrelevant i den enkelte sak
og at det skal redegjøres for samvirke mellom de tema som blir utredet. Med bakgrunn i
dette er det vurdert hvilke tema som er aktuelle for dette tiltaket som vist i tabell nedenfor.
Disse er utdypet i teksten.
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Tema
Forurensning (klimagassutslipp, annet
utslipp til luft, forurensing av jordbunn og
vann)
Transportbehov, energiforbruk og
energiløsninger,
Kulturminner og kulturmiljø
Naturens mangfold (dyre- og planteliv)
Landskap
Sikring av jordressurser / jordvern (herunder
driftsmessige ulemper for landbruk)
Samisk natur- og kulturgrunnlag
Befolkningens helse og helsens fordeling i
befolkningen
Tilgjengelighet til uteområder og gang- og
sykkelvegnett
Kriminalitetsforebygging

Vurdering
Vurderes vedr. støy. Støy utredes som eget
tema
Vurderes for transportbehov. Tiltaket er et
samferdselstiltak. Havn og sjøverts ferdsel
inngår her delvis.
Vurderes. Det er registrert en del
kulturminner i området.
Vurderes.
Vurderes.
Vurderes. Inngår i tema naturressurser.
Vurderes ikke. Blir ikke berørt.
Vurderes.
Vurderes. Inngår i tema nærmiljø og
friluftsliv.
Vurderes ikke, men omtales i
planbeskrivelsen.
Vurderes. Inkluderes i ROS-analysen.
Vurderes.
Vurderes.
Vurderes. Inkluderes i tema landskapsbilde

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. PBL. § 4-3
Risiko ved havstiging
Barn og unges oppvekstvilkår
Der det er relevant skal det gis en beskrivelse
av arkitektonisk og estetisk utforming,
uttrykk og kvalitet
For planer som kan føre til vesentlig
Vurderes ikke.
påvirkning av konkurranseforholdene skal
konsekvensutredningen omfatte vurdering
av dette
Tabellen viser oversikt over tema som kan være med i en konsekvensutredning og hvilke som anses
som relevante for dette tiltaket.

7.4.1 Utredningstema
Generelt
Alle tema skal sammenlignes med 0-alternativet (dagens veg uten tiltak, med forventet
trafikkvekst). Mellom Hagakrossen og Jåsund vil det foreligge alternative løsninger som
også skal vurderes. Se 6.3 Antatte virkninger av tiltaket for hva en antar er virkningene av
tiltaket.
Trafikale virkninger, fremkommelighet og trafikksikkerhet for alle grupper
Det skal redegjøres for dagens trafikksituasjon, forventet trafikkvekst og fremtidig
trafikkavvikling. Det skal redegjøres for forholdene for gående og syklende.
Trafikksikkerheten skal vurderes for alle trafikantgrupper. TS-revisjon kan her være aktuelt.
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Det skal videre gjennomføres en overordnet vurdering av de trafikale konsekvensene i
anleggsperioden.
Metode: Dagens trafikk fremskaffes ved hjelp av tellinger. Fremtidig trafikk (2035) vurderes
med bakgrunn i framskrivning av dagens trafikk etter prognoser i NTP, samt resultater fra
trafikkmodell (TASS5) eller lignende.
Trafikale virkninger, fremkommelighet og trafikksikkerhet for ulike trafikantgruppene
omtales. Avbøtende tiltak beskrives.
Landskapsbilde
Tema landskapsbilde handler om estetiske verdier i landskapet og menneskers visuelle
opplevelse av omgivelsene. Temaet tar for seg både hvordan tiltaket er tilpasset eller
påvirker landskapet, og hvordan landskapet oppleves sett fra vegen.
Metode: Konsekvensene for alle løsningene skal vurderes ved hjelp av befaringer,
kartmateriell, evt. landskapsmodeller, flyfoto, skråfoto og evt. andre kjente data, bl.a. NIJOS
sin beskrivelse av landskapsregioner i Norge. Landskapet i planområdet skal beskrives, og
viktige elementer som skal inngå er landform/terrengform, vegetasjon, vann og vassdrag,
bebyggelse, veger, kraftlinjer, utsiktspunkter og andre egenskaper. Verdivurdering og
sårbarhetsvurdering, omfangsvurdering og vurdering av konsekvens skal utføres i samsvar
med håndbok 140.
Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.
Nærmiljø og friluftsliv
Nærmiljø omfatter helheten i menneskenes daglige livsmiljø og er stort sett knyttet til bolig,
skole, sentrumsliv, nærfriluftsliv mv. Helse, trivsel, sosialt liv og vilkår for fysisk aktivitet og
rekreasjon i nærområdet er viktige elementer i dette. Temaet er i denne sammenheng
avgrenset til de fysiske omgivelsene dvs. hvordan de ulike alternativene påvirker de fysiske
forholdene for de som bor i og bruker området.
Metode: Relevante forhold knyttet til nærmiljø og friluftsliv skal dokumenteres ut fra
informasjon og kunnskap som foreligger i offentlig etater, lag og organisasjoner, og ut fra
egne befaringer i området. Sosiale samlingssteder, friluftsområder, turstier, badeplasser,
skoler, barnehager m.m. skal kartlegges og omtales og verdivurderes ut fra bl.a. beliggenhet,
brukere og brukerfrekvens.
Virkninger som skal omtales:
• arealinngrep i viktige områder
• barrierevirkninger
• virkninger for gående og syklende
• Sjøverts ferdsel
Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.
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Naturmiljø
Tema naturmiljø omhandler naturgrunnlaget, naturtyper og det biologiske mangfoldet
knyttet til de ulike naturtypene.
Metode: Verdifulle naturtyper og naturområder skal kartfestes, beskrives og verdisettes ut
fra kjente datakilder og egne befaringer/vurderinger. Særlig områder knyttet til vann,
vassdrag og våtområder er sentrale. Leveområder og hekkeområder for dyr og fugler, med
særlig vekt på truede arter skal registreres.
Rødlistede terrestre og maritime plantearter i plan- og influensområdet skal kartlegges.
Omfang og konsekvenser av tiltaket skal vurderes i forhold til:
• arealinngrep i områder som er verdifulle for naturmiljøet
• nærføring til naturområder som kan gi konsekvenser for det biologiske mangfold
• påvirkning på verneområder i nærheten
• fare for forurensing av vann, vassdrag og sjø. Påvirkning på kjemisk og økologisk
tilstand i ferskvann og sjø iht. vannforskriften, og forhold til regional
vannforvaltningsplan samt fare for uttørking av myrer og våtmarker. Forslag og
vurdering av avbøtende tiltak og muligheter for etablering av erstatningsarealer med
tilsvarende naturmiljø skal omtales
Dette temaet omfatter også vurderinger i forhold til naturmangfoldloven.
Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.
Kulturminner og kulturmiljø
Begrepene kulturminner og kulturmiljø er definert i Kulturminneloven. Kulturminner er alle
spor etter menneskelig aktivitet i det fysiske miljø, inkludert lokaliteter det knytter seg
historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Kulturmiljø er definert som ”område der
kulturminne inngår som del av en større sammenheng”.
Temaet deles inn i:
• Automatisk fredete kulturminner (kulturminner fra før 1537)
• Nyere tids kulturminner
• Kulturmiljø og kulturlandskap
Metode: Kjente kulturminner skal kartfestes og beskrives, og det skal vurderes hvor det er
stor sannsynlighet for å finne flere, ikke kjente, automatisk fredete kulturminner (potensialevurdering). Landskapet og kulturlandskapets historiske verdi skal omtales.
Omfang og konsekvens av tiltaket skal vurderes i forhold til:
• Inngrep i verdifulle kulturminner og kulturmiljø
• Nærføring som reduserer verdien av kulturminner/kulturmiljø
• Oppdeling (visuell og fysisk) som reduserer sammenhenger i kulturmiljøet
• Påvirkning i form av støy og forurensing som fører til redusert verdi av kulturminner
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I samarbeid med fylkeskommunen skal behandlingen av kulturminner og kulturmiljø, og
områder med stort potensial for nye funn som blir berørt av tiltaket følges opp videre i
reguleringsplanfasen med forundersøkelser/prøvestikking. En forutsetter at
Kulturminnelovens § 9 om undersøkelsesplikt mv. blir oppfylt i forbindelse med
reguleringsplanarbeidet.
Naturressurser
Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk,
fiske, havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
Med ressursgrunnlaget menes de ressursene som er grunnlaget for verdiskaping og
sysselsetting innen primærproduksjon og foredlingsindustri. Vurderingen av
ressursgrunnlaget omfatter både mengde og kvalitet. Vurderingen omfatter imidlertid ikke
den økonomiske utnyttelsen av ressursen, dvs. bedriftsøkonomiske forhold. Det er forhold
knyttet til den samfunnsmessige (samfunnsøkonomiske) nytten/verdien av ressursene som
her skal belyses.
Med fornybare ressurser menes vann, fiskeressurser i sjø og ferskvann, og andre biologiske
ressurser. Med vannressurser menes ferskvann (overflatevann og grunnvann), kystvann, samt
deres anvendelsesområder.
Med ikke-fornybare ressurser menes jordsmonn og georessurser (berggrunn og løsmasser)
samt deres anvendelsesmuligheter.
Metode: Relevante forhold knyttet til naturressurser skal dokumenteres ut fra informasjon
og kunnskap som foreligger. Planens konsekvenser for landbruket og tapt landbruksjord må
utredes.
Aktuelle virkninger som skal omtales for Transportkorridor vest:
• arealinngrep i viktige områder, herunder arealregnskap for tap av landbruksjord skal
dokumenteres
• eventuelle produksjonstap og eventuell driftsomlegging for de ulike eiendommene som
blir direkte berørt av tiltaket
• eventuelle endringer i atkomst til landbrukseiendommer
Forslag og vurdering av avbøtende tiltak skal omtales.
Støy
Støy skal beregnes og vurderes i henhold til Miljøverndepartementets retningslinje T-1442.
Videre må det utredes hvilke avbøtende tiltak som kan gjennomføres for å redusere
støyulempene. Området ligger i gul støysone fra flytrafikk, og sumstøy må utredes.
Planforslagets konsekvenser for nærmiljø med tanke på luftkvalitet og økt støynivå skal
vurderes.
Øvrig forurensing
Planforslagets konsekvenser med hensyn lokale forurensinger og vibrasjoner skal vurderes.
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Risiko ved havstigning
Planområdet ligger i og ved sjøen. Dette kan bety at det er en viss risiko forbundet med
havstigning. Risikoen for episoder med oversvømmelse o.l. skal innarbeides i ROS-analysen.
Barn og unges oppvekstvilkår
Forholdet til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen”
kreves vurdert i alle plansaker. Dette gjelder spesielt hvis området som planlegges i
utgangspunktet er regulert til noen form for lek eller opphold eller benyttes av barn og unge
i dag. Temaet blir vurdert i KU-temaet nærmiljø og friluftsliv.
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen blir utredet i KU.
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Figur 30: Store deler av planområdet ligger i gul støysone fra flytrafikk

ROS-analyse
Det skal gjennomføres en ROS-analyse. Analysen skal omhandle beredskap og ulykkesrisiko,
jf. PBL. § 4-3, samt også risiko ved havnivåstigning.
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8. Gjennomføring av planarbeidet
Plannivå
Planen fremmes som en reguleringsplan med tilhørende konsekvensutredning for tiltaket.
Planprogram
Som første formelle ledd i arbeidet med reguleringsplanen skal det utarbeides et
planprogram. Målsetting for planprogrammet er å dokumentere kjent kunnskap om mulig
konfliktområder, og gi rammer for gjennomføringen av konsekvensutredningen.
Generelle utredninger
Det skal utarbeides fire generelle utredninger. Det er skisseprosjektet for Hafrsfjord bru,
forprosjektet for veg- og transportsystemet, formingsveilederen og en utredning for regional
grøntstruktur. Se for øvrig kapittel 7.
Konsekvensutredning
Formålet med konsekvensutredning er å sikre at miljø, naturressurser og samfunn blir tatt
hensyn til i arbeidet med planen. Statens vegvesen vil utarbeide konsekvensutredningen i
samsvar med planprogrammet som Sola og Stavanger kommune vedtar.
Konsekvensutredningen vil bli innarbeidet sammen med reguleringsplanens planbeskrivelse.
Videre planprosess
Reguleringsplan med konsekvensutredning vil bli lagt ut til offentlig høring når
planforslaget er ferdig. På grunnlag av det som blir belyst i konsekvensutredningen og
innkomne merknader vil planforslaget fullføres. Sola og Stavanger kommuner kan deretter
ta saken opp til endelig politisk behandling og vedtak. Det legges opp til at planen fremmes
som én reguleringsplan. Det tas imidlertid høyde for at en eller flere delstrekninger kan
trekkes ut og fremmes separat hvis dette er mer hensiktsmessig med hensyn til optimal
fremdrift. Dette er spesielt aktuelt for delstrekninger der kollektivfelt er en forutsetning for å
få realisert boligbygging etc. (rekkefølgebestemmelser). De fire generelle utredningstemaene
vil legges sammen som vedlegg når reguleringsplanen legges ut på høring.
Tidsplan
Forslag til planprogram legges ut til offentlig ettersyn andre kvartal 2013. Når
planprogrammet er fastsatt starter fase 1 av reguleringsplanen opp. I fase 1 inngår
skisseprosjektet for Hafrsfjord bru, forprosjektet for veg- og transportsystem,
formingsveileder og regional grøntstruktur. Fase 2 av reguleringsplanen består av å fremme
formelle planer. Fase 2 tar minimum 2 år å gjennomføre. Fremdriften forutsetter at det ikke
oppstår spesielle problemer i prosessen. Innspill og hendelser som en per i dag ikke har
oversikt over kan forlenge prosessen vesentlig. I følge ny planlov vil en endring av
planforslaget etter høring medføre en ny høringsrunde for de som blir berørt av en slik
endring. Videre kan vedtaksprosessen bli vesentlig lengre dersom det kommer innsigelse
mot det alternativet som planmyndigheten ønsker å vedta.
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Figur 31: Antatt fremdriftsplan.
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9. Informasjon og medvirkning

Statens vegvesen og planmyndighetene har som målsetting å gi god informasjon om
planarbeidet, slik at alle parter har god innsikt i prosessen og i foreslåtte løsninger og
konsekvenser av disse. Gjennom informasjonsarbeidet ønsker man å oppnå lokal
medvirkning i planarbeidet. Slik informasjon vil først og fremst bli gitt gjennom
informasjonsmøter/åpen kontordag og andre møter med spesielt interesserte og med berørte
myndigheter.
Statens vegvesen har som tiltakshaver hovedansvaret for utarbeidelse av forslag til
reguleringsplan, og vil i samarbeid med Sola og Stavanger kommuner stå som
hovedansvarlig for informasjon om planarbeidet. I forbindelse med offentlig høring og
politisk behandling av planen er det Sola og Stavanger kommuner som er hovedansvarlig for
informasjon.
Informasjon legges ut på prosjektets egen hjemmeside på
http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv509tkvest, Sola kommune sine hjemmesider
www.sola.kommune.no og Stavanger kommune sine hjemmesider
www.stavanger.kommune.no. Gjennom informasjonsarbeidet ønsker man å oppnå lokal
medvirkning i planarbeidet.
Kontaktpersoner er Tore R. Johansen (Statens vegvesen), Irene Hegre (Sola kommune) og
Anja Vik (Stavanger kommune). Kontaktpersonene vil følge opp henvendelser i forbindelse
med planarbeidet. Det vurderes å flytte prosjektledelsen til anleggskontoret i Sømmevågen,
for å komme nærmere planens område og beboere.
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10. Innkomne merknader

Det er kommet inn merknader fra 24 adressater.
Statens vegvesen har gjort en oppsummering av innkomne merknader og kommet med
kommentarer:
Nr

Avsender

1

Rune Birger Olsen

Innspill/merknad
• Det er referert til ulike saksnumre
• Forhold vedrørende plan 0431
• Samtidig anleggsarbeid sør og nord for
Tananger

Kommentar
Riktig saksnummer for denne reguleringsplanen
er 2012127492
Framtidig vegløsning medfører at vegen vil gå i
skjæring der vi i dag har en relativt bratt bakke.
Dette medfører at framtidig veg på stedet er mye
slakere og med et stigningsforhold som vil bli på i
underkant av 4 %.
Vi vil ha stort fokus på trafikkavvikling i
anleggsperioden på hele Transportkorridor vest.

2

Selvaag bolig

• Gjør oppmerksom på at Jaasund AS sammen
med Jåsund utviklingsselskap AS har
utarbeidet reguleringsplan 0393 i Sola
kommune. Planen omfatter også rv. 509 i øst.
Rundkjøringen inn til feltet er bygd for 4-felt.

Tas til orientering.

3

Byggtek

• Ber om å få tilsendt nødvendig informasjon

Nødvendig informasjon om planarbeid sendt

4

Kristin Øye Gjerde

• For trafikk fra Risavika og flyplassen vil en
alternativ løsning være via Solasplitten til E39
og deretter Eiganestunnelen.
• Ved utredning av ny bru må også tunnel under
Hafrsfjord utredes.
• En underskriftskampanje på minsak.no har fått
220 underskrifter som støtter dette.

Regionalplan for Transportkorridor vest legger
føringer for valgt løsning på rv.509. Tunnel under
Hafrsfjord ble silt bort under arbeid med
regionalplanen.
Underskriftskampanjen tas til orientering.

5

Ingrid og Sigurd Bratlie

• Opplyser om at eiendom gnr 6/bnr 58 i Sola
kommune er solgt til Follo eiendomsutvikling

Tas til orientering, vi har sendt e-post til ny eier.

6

Lyse

• Lyse har eksisterende nett langs hele
strekningen
• Kan være aktuelt med fellesgrøft i deler av
traseen
• Viktig at Lyse blir involvert tidlig i prosessen.
• Konsesjonssøknader til NVE kan ta tid.

Tas til orientering

7

Atrium AS

• Ønsker å beholde dagens trafikkbilde og
arealdisponering ved bensinstasjon i
Hagakrossen
• Ønske om at inn- og utkjøringen opprettholdes,
og bevare dagens sikt.

Vi vil forsøke å ta hensyn til bensinstasjon, men
adkomst til stasjonen blir mest sannsynlig endret.

8

Hagakrossen Eiendom
AS

• Viktig å opprettholde den gode adkomsten til
bensinstasjonen, og at anleggsarbeidet ikke
påvirker bensinstasjonens drift.

Se kommentar over

9

Ådne Mæland

• Regner med at tiltaket vil beslaglegge mye
dyrka mark. Foreslår tiltak for å redusere
inngrepet:
• Bygg kjørefelter tett uten felt mellom, adskilt
av autovern/midtdeler
• Viktig å legge forholdene godt til rette for
syklistene med en sykkelbane. Ønske om at
gamle brukar over Hafrsfjord benyttes til
sykkelbane
• Minst mulig tilførselsveger
• Kollektivtilbud lite brukt her. Ønske om
innstramming ved bruk av rushtidsavgift

Kjørefelt og vegløsning for øvrig vil bli utført iht.
Statens vegvesens håndbøker.
Vi legger til rette for separate sykkelveger. Krav
om avkjørselsfri 4-felts veg vil medføre behov for
en del tilførselsveger. 2 av 4 felt reserveres til
kollektivfelt.
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Nr

Avsender

10a

Rogaland
fylkeskommune
v/ kultur

10b

11

Rogaland
fylkeskommune
v/ regionalplan

Gunnar Jåsund

Innspill/merknad

Kommentar

• Det er registrert en rekke automatisk freda
kulturminner innenfor planområdet. Det er
nødvendig å befare planområdet før endelig
uttale kan gis. Pga stort planområde foreslår
kulturseksjonen at en befaring gjennomføres
når planforslaget er mer avgrenset i størrelse.
Kulturseksjonen ønsker å få tilsendt mer
avgrenset kartmateriale før befaring
gjennomføres.
• Nyere tid kulturminner: Det er en listeført kirke
i Tananger, i tillegg er det registrert flere
verneverdige bygninger innenfor planområdet.
• Kjente kulturminner innenfor og i nærheten av
planområdet må kartfestes og beskrives. Det
skal også vurderes hvor stor sannsynlighet det
er for å finne automatisk freda kulturminner
(potensial-vurdering) innenfor planområdet.
• kulturminnelovens § 9 om
undersøkelsesplikten.

Tas til orientering. Vi vil ha nødvendig dialog
med
fylkeskommunen vedrørende videre
befaringer og kulturhistoriske registreringer.

• Begrensningen i bruk av matjord ved
kjørevegutvidelse, samleveger, gang- og
sykkelvegnett og nye kryssløsninger må
tillegges stor vekt. Videre vil støyulempene
måtte utredes for å kartlegge nødvendigheten
av tiltak. Fylkesrådmannen minner om at
reguleringsplanen må ha forutsetningen om en
intern havneveg gjennom Risavika med i de
tilpasninger som skal gjøres.
• Planprogrammet fanger opp de forhold som
nærmere skal utredes i denne planen.
Fylkesrådmannen har ut over de føringer som
allerede er gitt i regionalplanen for tiltaket,
ingen ytterligere innspill på dette nivå i
planprosessen.

Forprosjekt for veg- og transportsystemet vil ha
fokus på begrensing i bruk av matjord. Blant
annet vil vi vurdere behov for en- og tosidig
gang- og sykkelveg. Vi vil forsøke å optimalisere
vegløsningen, herunder begrensinger i behovet
for samleveger. Støyulemper vil bli utredet med
egen støyrapport og støykart, og det vil bli
skissert nødvendige avbøtende tiltak.

• Det gjøres hevd på eierrettigheter til skjæret
som brua i dag er fundamentert på.
• Privat båtplass må ivaretas.
• På bruk 1/24 er det løst inn areal for utvidelse
til fire felt. Det må legges slik til rette at ikke
ytterligere areal må innløses.

Tas til orientering.

Når forprosjekt for veg- og transportsystemet er
ferdig, vil vi ha bedre oversikt over arealbruken
til vegsystemet.

Denne planen vil ikke ta med intern havneveg i
Risavika. Vi vil imidlertid opprettholde offentlig
samleveg i området.

Vi kan ikke garantere at ikke ytterligere areal må
innløses.
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Nr

Avsender

12a

Stavanger kommune

Innspill/merknad
• Strekning 5 og 6 i neste planområde må
utarbeides med samme standard, dvs fire felt
helt ut til E39.
• Det må vurderes minimum 4 felt over
Hafrsfjord i tillegg til eventuelle kollektivfelt.
• På strekningen Hafrsfjord bru – Sundekrossen,
bør det vurderes gateprofil og fartsgrense 50
km/t.
• Vurdere om fjerning av nåværende fylling
under Hafrsfjord bru gir bedre
vanngjennomstrømming, og dermed bedre
rekreasjonsmiljø i og rundt fjorden.
• På grunn av at det går tungtrafikk på
strekningen, vil det ikke være aktuelt med
sykkelfelt her. Det må vurderes en løsning som
skiller gående og syklende i tråd med
overordnede mål.
• I omtalen av delstrekningene bør det beskrives
tydeligere hvordan forholdene er i dag. Dette
med tanke på kollektivholdeplasser, samt
koblingen til holdeplassene, gang- og
sykkeltilbudet, underganger og støyskjermer.
• Direktøren mener at tiltak som kan bidra til en
reduksjon av CO² må synliggjøres i
planprogrammet.
• Busstopp i Kvernevikvsvegen

Kommentar
Vi forholder oss til regionalplan for
transportkorridor vest som rammeplan for videre
planlegging. Dette innebærer 2-felts løsning på
delstrekning 5 og 6. På delstrekning 4 er det i
regionalplanen anbefalt S7. En eventuell endring
med hensyn til delstrekning 4, 5 og 6 må
kommunen selv ta opp med Rogaland
fylkeskommune.
Det er flere hensyn som må tas i forhold til
vurdering av fjerning av nåværende fylling under
Hafrsfjord bru. Tidligere bruløsning kan f.eks ha
status som kulturminne. Dessuten kan det være
behov
for
å
beholde
fyllingene
for
fundamentering av ny bru. Dette vil imidlertid bli
nærmere vurdert i skisseprosjekt for ny Hafrsfjord
bru.
Vi vil se på en løsning som skiller gående og
syklister, og separert fra annen trafikk.
I omtale av delstrekningene vil vi beskrive
tydeligere hvordan forholdene er i dag med
hensyn til kollektivholdeplasser mv. Dette vil
imidlertid bli grundigere omtalt og vurdert i
forprosjektet.
Tiltak som kan bidra til reduksjon av CO2
synliggjøres nærmere i det videre planarbeidet.
Busstopp i Kverneviksvegen blir ikke nærmere
vurdert i nåværende plan.

12b

Stavanger kommune
v/ park og vei

• Presiserer at alle trafikkarealer må utformes i
samsvar med kommunalteknisk veinorm for
Jæren. I reguleringsbestemmelsene skal det
fremgå at tekniske tegninger og avvikssøknad
for trafikkarealer (private/kommunale) skal
sendes til Stavanger kommune ved Byggesak
for gjennomsyn.
• Viktig å ivareta hovedturvegforbindelse under
Hafrsfjord bru. Viktig med gode
tverrforbindelser mellom boligområdene på
begge sider av rv. 509.
• Konsekvenser for fuglelivet bør utredes.
• FM Rogaland koordinerer for tiden prosjektet
«Kartlegging av marine naturtyper» i
Rogaland. Vi anbefaler derfor å ta kontakt med
miljøvernavdelingen i fylkesmannen for å
innhente informasjon om eventuelle
registreringer av verdifulle naturtyper i
planområdet.

Statens vegvesens vegnormaler skal legges til
grunn siden dette er en riksveg. Når det gjelder
samleveger
legger
vi
til
grunn
dimensjoneringsklasse Sa1 i samsvar med
håndbok 017. Her er vi imidlertid åpen for at
kommunalteknisk veinorm kan legges til grunn.
Tiltaket vil, ifølge Temarettledning HO-1/2006
og HO-1/2011 fra Statens bygningstekniske etat,
bli detaljert avklart i reguleringsplan. Anlegget er
planlagt etter veglovens regler og dette fører til at
reglene i Plan- og bygningsloven kapittel 20-25
og 27-31 ikke gjelder, med unntak av § 29-5
(Tekniske krav) og § 29 (Krav til produkter til
byggverk) med tilhørende deler av teknisk
forskrift som gjelder så langt de passer.
Bestemmelsene i plan- og bygningsloven § 29-2
(visuelle kvaliteter) og § 29-3 (Krav til universell
utforming og forsvarlighet) gjelder i tillegg. Dette
gjelder for opparbeidelse av samferdselsanlegg.
Kommunen
skal
derfor
bare
godkjenne/kvalitetssikre tekniske planer for
anlegg som skal overtas av kommunen.
Vi vil ta hensyn til hovedturvegforbindelsene
under Hafrsfjord bru. Vi vil se på planskilte
kryssinger for myke trafikanter i forprosjektfasen.
Konsekvenser for fuglelivet inngår som naturlig
del av deltema naturmiljø i KU.
Prosjektet vil ha løpende dialog med
fylkesmannen i Rogaland.

12c

Madla bydelsutvalg

• Saken tas til orientering.

Tas til orientering.
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Nr

Avsender

13

Jordvernutvalget
Rogaland

14

Brad Folsom

15

Syklistenes
landsforening
Rogaland

Innspill/merknad
i

i

Kommentar

• Plangrunnlag for å planlegge et av de mest
arealkrevende anleggene i Rogaland synes noe
tynt.
• Fremkommelighet for personbil blir oppgradert
for mye
• Fornuftig å tenke GS på bare en side gjennom
landbruksområdene
• Pilotprosjektet bør ikke videreføres etter
Hagakrossen. En videreføring vil kunne svekke
kollektivaksen Jåsund-Tananger ring.
• Kontrollplass må anlegges i
utbyggingsområdene, og ikke i
landbruksområder.
• Landbrukstrafikken må kunne bruke vegnettet.
• Dimensjoneringsklasse S6 med 60-sone kunne
blitt benyttet fremfor S7 med 80-sone. Det ville
redusert arealforbruk til parallellvegsystemet,
som følge av at kryss kan plasseres nærmere
enn 1000 meter.
• Besparelsen i reisetid er liten, og 60 km/t er
bedre for saktegående kjøretøy.
• Til KU må et jordsmonnskart legges til grunn
for vurdering av konsekvenser av
jordbruksareal. Arealregnskapet må også
omfatte areal til vegomlegginger, areal mellom
vegbaner, og underganger.
• Jordvern og driftsulemper for landbruk blir
omtalt under KU. Vi foreslår at temaet må
omtales som eget avsnitt/utredningstema.
• Sikker kryssing for vilt i landbruksområdene
må omtales.
• Påvirkning av vann i Hafrsfjord må tas med.

Regionalplan er vedtatt av Rogaland fylkesting,
og
er
rammeplan
for
planleggingen.
Fremkommelighet for personbil blir marginalt
forbedret i ny plan. Når det gjelder GS-veg blir
det nøye vurdert i forprosjekt for veg- og
transportsystem. Her vil vi forsøke å optimalisere
løsningen. Pilotprosjekt for tungbil, kontrollplass
og landbrukstrafikk vil bli vurdert i ovennevnte
forprosjekt. Der det ikke er tilgjengelige
omkjøringsveger vil landbrukstrafikk kunne nytte
riksveg.

• Bekymring for at huset som i dag ligger i en
blindveg skal få alt trafikken fra 200 boliger
forbi. Bekymret mht støy og trafikksikkerhet,
da det er mange barn i området.

Uttalelsen må rettes til tiltakshaver. Vi kan for
øvrig ikke garantere at samleveg som fører til
kryss ikke vil gå forbi eiendommen i fremtiden.
Samleveier blir avklart gjennom forprosjektet.

• Tanangerområdet har mange arbeidsplasser
hvor potensialet for sykling er stort dersom
forholdene legges optimalt til rette.
• Viktig med god tilknytning mellom sykkelstier
i planområdet og videre nordover med
Randaberg og Stavanger.
• Ved utforming av over- og underganger må
sikkerhet, fremkommelighet og god sikt
vektlegges. Det må tas spesielle hensyn til
transportsyklistenes behov for hastighet og
sikkerhet.

Planen legger til rette for bedre fremkommelighet
og sikkerhet for syklende og gående. Vi vil i
planen kun fokusere på langsgående gang- og
sykkelveger til riksvegen, samt nødvendige
planskilte kryssinger. I forprosjektet vil vi også se
på nødvendige tilknytninger til andre gang- og
sykkelveger i området.

Regionalplan for transportkorridor vest anbefaler
fartsgrense 80 km/t legges til grunn mellom
Sømmevågen og Hafrsfjord bru, unntatt gjennom
rundkjøringene der det anbefales 60 km/t. I og
med at et av hovedformålene med planen er å
tilrettelegge for tungbil og kollektivtrafikk må
dimensjoneringsklasse S7 opprettholdes.
Vi henviser til planprogrammet der det skal
fremlegges arealregnskap for forbruk av
landbruksjord.
Jordvern og driftsulemper omtales samlet under
utredningstema naturressurser. Viltkryssing og
påvirkning av vann blir vurdert under
utredningstema naturmiljø.
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Nr

Avsender

16a

Sola kommune

Innspill/merknad
• Ønske om tillegg til punkt 2.1.2
• Det må drøftes hvorvidt planer/føringer som er
kommet etter regionalplan for transportkorridor
vest vil innvirke på prosjektets mål, prioritering
og endelig tiltak.
• Info om arbeid med nye kommunale planer.
• Beskrivelse av planområdet er i hovedsak en
beskrivelse av dagens veganlegg. Ønske om
også å beskrive innhold i influensområdet.
• Kapittel 6 Beskrivelse av tiltaket mangler en
del, blant annet avkjørselssanering, omlegging
av lokalvegnett, krysstype mm.
• Den interne havnevegen skal ligge på sjøsiden
av næringsarealene. Funksjonen til dagens
Risavika havnering som offentlig samleveg for
næringsområdet må opprettholdes.
• Kapittel 6.3: Antatte virkninger for naturmiljø
og landbruksdrift mangler.
• Vi er negative til at en skal trekke ut enkelte
tema til eget forprosjekt.
• Det vil foreligge valg mellom forskjellige
løsninger som vil kunne ha vesentlige
økonomiske konsekvenser, for eks. valg og
standard av krysstype, bru, undergang,
støyskjerming osv. Det bør fremkomme i
planprogrammet at KU-arbeidet skal
synliggjøre de økonomiske konsekvenser av og
mellom disse valgene.
• Kriminalitetsforebygging, Risiko ved
havstigning og Barn og unges oppvekstvilkår
må vurderes
• Naturressurser: Om det kun er konsekvenser
for landbruk som skal vurderes bør det fremgå
tydeligere av dokumentet ellers må virkningene
på havbruk osv. tas med.

Kommentar
Spørsmål vedrørende tillegg i 2.1.2 er i varetatt.
Målformuleringene er presisert i tråd med
ønskene fra Sola kommune. Info om nye
kommunale planer er tatt med.
Beskrivelse av planområdet er nærmere beskrevet
med innhold i influensområdet.
Kapittel 6 er oppdatert etter ønske fra Sola
kommune.
Dagens Risavika havnering vil bli opprettholdt
med ny samleveg på vestsiden av rv. 509.
Kapittel 6.3 er oppdatert.
Vi har gode erfaringer med forprosjekt i
forbindelse med reguleringsplanlegging. Dette er
en arbeidsform Statens vegvesen har valgt som
bidrar til mer rasjonell planframdrift. Sola
kommune har selv sagt at de har gode erfaringer
med gjennomføring av forprosjekt på andre
planer innen Transportkorridor vest. Vi vil vise til
plan 0424 og 0431 der det i begge disse planene
ble gjennomført forprosjekt. Dette bidro til
avklaringer som gjorde videre planlegging
enklere.
Når det gjelder økonomiske konsekvenser i
forhold til ulike alternativer, så vil dette bli
synliggjort i forprosjektet og i skisseprosjektet.
Både Stavanger og Sola kommune vil få
forprosjekt og skisseprosjekt til politisk
behandling. Disse vil senere også kunne inngå
som deldokumentasjon til planbeskrivelse og KU.
Kriminalitetsforebygging vil bli omtalt i
planbeskrivelsen. Risiko ved havstigning og barn
og unges oppvekstvilkår vil bli tatt med i KU.
Første del er sitat vedrørende naturressurser
hentet fra Statens vegvesens håndbok 140 om hva
tema Naturressurser gjelder. Deretter beskrives
hva som gjelder spesielt for TKV. Det er gitt ny
tittel på overskriften for å presisere forskjellen på
hva som er generelt for tema, og hva som er
spesielt for TKV.

16b

Sola
kommune
kommunalteknikk

17

Norske Shell

18

BYGG-KON

v/

• Utbyggingsområdet må ta hensyn til
eksisterende kommunal VA-infrastruktur. VAledninger i området har et anstrengt forhold til
havnivå og oppstuvning i ledningsnettet.

Som en del av forprosjekt for veg- og
transportsystemet vil eksisterende kommunal VAinfrastruktur bli kartlagt, herunder behov for
nødvendige omlegginger.

• Shell konstaterer at foreslåtte planområdet
omfatter store deler av Shells tomt for lager av
drivstoff. Shell forutsetter at dette ikke vil
hindre videre funksjonell drift av lageret.
• Risavika Havnering må opprettholdes i sin
nåværende form for å sikre en hensiktsmessig
ankomst til Shells lager.
• Shell stiller seg positivt til samarbeid i det
videre arbeid for å sikre en funksjonell
utvikling av næringsområdet i Risavika.
• Vi ønsker å understreke vår interesse for å
holde god kommunikasjon og samarbeid rundt
denne prosessen for en effektiv og god
avklaring.

Vi regner ikke med at planløsningen vil hindre
videre funksjonell drift av drivstofflageret, men
adkomstforholdene til anlegget kan bli endret.

• Viser til reguleringsplan fra 2008 der det er
regulert areal til parkering, ubebygd sone og
skråningsareal til veg. Det er et ønske om å
beholde dagens parkering.

Ny vegløsning er arealkrevende. Vi kan ikke
garantere at det ikke vil bli behov for inngrep i
dagens parkeringsareal. Vi vil imidlertid få
avklart dette gjennom forprosjektet.

Vi tar sikte på å opprettholde en offentlig
samleveg i området.
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Nr

Avsender

19

Fiskeridirektoratet

Innspill/merknad
• Har ingen merknader til planforslaget

Tas til orientering.

20

Brannvesenet

• Viktig å vurdere hele området i Risavika under
ett, spesielt med tanke på Shells deponi,
tankpark og drivstoffterminal.

Tas til orientering.

21

Jernbaneverket

• Ingen merknader knyttet til selve planområdet.
Viser for øvrig til behovet for god og effektiv
infrastruktur mellom Risavika og godsterminal.

Tas til orientering.
Planen vil bidra til en sikring av god og effektiv
infrastruktur mellom Risavika og godsterminalen.

22

Fylkesmannen
Rogaland

• Fylkesmannen støtter vegprosjektet sine
hovudmål om endra reisemiddelfordeling og
auka framkommelegheit til fordel for
kollektivtransport, sykling og gange, og
næringstrafikk.
• Kapasitetsutfordringane for transportsystemet
på Nord-Jæren må skje ved kollektivutbygging,
meir sykling og gange, ikkje gjennom auka
kapasitet og fortrinn for privatbil.
• Planarbeidet må synleggjere at endring av
reisemiddelfordeling til fordel kollektivreiser,
sykling og gange, blir lagd til grunn i
planleggingsføresetnadane om framtidig trafikk
(ÅDT).
• Fylkesmannen støttar ein meir optimalisert
tverrprofil og løysing for syklande og gåande
på austsida av Rv 509 på delstrekning B.
• Fylkesmannen er open for ein dialog om val av
austre trase og ei god samfunnsmessig løysing
ved Haga –Jåsund, som i sum gir eit avgrensa
arealforbruk bl.a. ved at det blir vurdert
sanering av eksisterande bustadar og deler av
eksisterande riksveg i området
• Gode løysingar som reduserar
barriereverknaden av veganlegget må
prioriterast.
• Naturverdiar som ligg ved eksisterande bru må
sikrast, medrekna holmen aust for brua som er
viktig for ternehekking, slik vi kjenner det.
• Hafrsfjordkryssinga bør greie ut om
fjordmunninga bør restaurerast. Gitt at utløpet
er innsnevra pga av vegtiltak, utfylling, brufot
og liknande, kan dette gje noko meir
utskiftinga av vatn i Hafrsfjord som vil vere
positivt for vasskvaliteten i fjorden. Smale
straumrike sund og grunntvassområde er
viktige naturtypar med høgt biologisk
mangfald. Det er difor ikkje aktuelt å vide ut
eller senke fjordmunninga meir enn det som
kan definerast som restaurering tilbake til
opphaveleg nivå.
• Fylkesmannen meiner tosidig sykkelveg i
områda A, C og sørlege delar av B, ikkje er i
tråd med nasjonale og regional viktige
jordverninteresser i området. Fylkesmannen
rår i frå tosidig sykkelveg for strekningane A,
C og sørlige delar av B. Vi varslar at motsegn
til dette kan bli aktuelt.
• Fylkesmannen føreset at landbrukstrafikk får ei
løysing på det planlagde veganlegget. Vi
varslar motsegn til ei løysing som ikkje legg
til rette for dette.
• Fylkesmannen vil særleg nemne at dei mest
utsette bustadane langs vegen må få skjerma
(<55dBA) uteplassar opp til 25 m2, dersom
ikkje særlege grunnar gjer dette umogleg. Jf
diskusjonen om støyskjerming av Solasplitten.

Vi er enig i de 6 første punktene, og tar de til
orientering.

i

Kommentar

Vi vil ta med at planarbeidet for kryssing av
Hafrsfjord skal greie ut om fjordutløpet kan
restaurerast til opphavleg djupn og breidde for å
få betre vannutskifting. Naturverdier rundt
Hafrsfjord bru vil bli behandlet under tema
naturmiljø.
Vi vil som en del av forprosjektet utrede behovet
for tosidig gang og sykkelveg innenfor de ulike
delstrekningene.
Vi tar stilling til en- eller tosidig GS-løsning i
forprosjektet.
Landbrukskjøretøyer skal kunne benytte rv. 509
der det ikke er omkjøringsmuligheter.
Vi vil legge til grunn støybestemmelse i samsvar
med meklingsresultat fra plan 0431 i Sola
kommune: «Ved skjerming av uteplass skal det
tilstrebes at eksisterende opparbeidet uteplass blir
skjermet for å sikre gode kvaliteter for
uteopphold. Det tilstrebes en skjermet uteplass på
25 m2. Størrelsen på skjermet uteplass skal være
minst 9 m2, jfr. veileder til T‐1442 (2012).
Størrelsen på skjermet uteplass skal avgjøres ut
fra lokal stedstilpasning i samråd med aktuelle
grunneiere og kommunen.»
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Nr

Avsender

23

Kystverket

24

Miljøverndepartementet

Innspill/merknad

Kommentar

• Dersom ny rv. 509 legger beslag på dagens
Risavika havnering oppfordrer Kystverket til at
det også planlegges og opparbeides
forbindelsesveg mellom havneavsnittene i nord
og sør.
• Dersom eksisterende bru skal bestå må ny bru
planlegges med lik eller høyere
friseilingshøyde. Dersom eksisterende bru skal
fjernes anbefaler vi at seilingshøyden blir
hevet.
• Tema havn og sjøvertsferdsel mangler i
utredningsprogrammet. Forventning om at det
vurderes hvilke konsekvenser tiltaket kan få i
forhold til Risavika havn og sjøvertsferdsel når
det gjelder farvannskryssingen (Hafrsfjord
bru).

Vi vil som en del av prosjektet legge til rette for
offentlig samleveg på vestsiden av rv. 509
mellom Risavika nord og Risavika sør. I tillegg
kommer intern havneveg mellom Risavika nord
og Risavika sør. Dette må løses i egen
reguleringsplan.

• Vi ber om at fylkesmannens høringsuttalelse
legges til grunn for det videre planarbeidet
• Vi ber om at behovet for kapasitetsøkningen
utredes i lys av målsettingene i NTP, og at det
spesielt går frem hvordan utbyggingen vil bidra
til å nå målsettingen for persontrafikken.
• Vi ber videre om det sikres at
konsekvensutredningen gir et tilfredsstillende
grunnlag for å vurdere bestemmelsene i
naturmangfoldloven §§ 8 til 12, jamfør
naturmangfoldloven § 7.
• Vi viser for øvrig til Miljøverndepartementets
avgjørelse av kommunedelplan Risavika i brev
15.06.2012.
• følgende (markert i STOR tekst) tilføyes i pkt
7.4.1 Naturmiljø:
• PÅVIRKNING PÅ VERNEOMRÅDER I
NÆRHETEN
• fare for forurensning av vann og vassdrag OG
SJØ. PÅVIRKNING PÅ KJEMISK OG
ØKOLOGISK TILSTAND I FERSKVANN
OG SJØ IHT VANNFORSKRIFTEN, OG
FORHOLD TIL REGIONAL
VANNFORVALTNINGSPLAN SAMT FARE
FOR UTTØRKING AV MYRER OG
VÅTMARKER. Forslag og vurdering av
avbøtende tiltak OG MULIGHETER FOR
ETABLERING AV
ERSTATNINGSAREALER MED
TILSVARENDE NATURMILJØ skal omtales

Fylkesmannens høringsuttalelse vil bli lagt til
grunn for det videre planarbeidet.

Ny bru vil
seilingshøyde

bli

planlagt

med

minst

lik

Havn og sjøvertsferdsel er etter det vi kan se ikke
et eget utredningstema. Vi vil imidlertid ha en
omtale av dette under tema transportbehov og
tema friluftsliv.

Vi tar stilling til en- eller tosidig GS-løsning i
forprosjektet. Men vi kan naturlig nok ikke
forskottere ønsket om ensidig gs-løsning på
omtalte delstrekninger.
Når det gjelder støy vil vi legge til grunn
støybestemmelse i samsvar med meklingsresultat
fra plan 0431 i Sola kommune
Vi vil utrede behovet for kapasitetsøkningen i lys
av NTP, herunder hvordan dette prosjektet bidrar
til reduksjon i personbiltrafikken.
Spørsmålet vedrørende naturmangfoldloven tas til
etterretning.
Vi vil ta hensyn til MDs avgjørelse vedrørende
kommunedelplan for Risavika i nødvendig grad i
planarbeidet.
Tilføyelse til punkt 7.4.1 i planprogrammet tas til
etterretning.

Planprogrammet er revidert med bakgrunn i de innkomne merknadene som er tatt til følge.
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11. Vedlegg
Alle uttalelser til planprogrammet vedlegges saken til behandling:
Nr.
01a
01b
02
03a
03b
03c
03d
03e
04a
04b
04c
05a
05b
06
07a
07b
08
09
10a
10b
11
12a
12b
12c
12d
12e
13
14a
14b
15
16a_1
16a_2
16b
16c
17
18
19
20
21
22a
22b
22c
22d
23
24a
24b

Navn
Rune Birger Olsen
Svar til Rune Birger Olsen
Selvaag bolig
Byggtek AS
Svar til Byggtek AS
Byggetek AS
Byggtek AS
Svar til Byggtek AS
Kristin Øye Gjerde
Kristin Øye Gjerde
Kristin Øye Gjerde
Ingrid og Sigurd J. Bratlie
E-post til Follo Eiendomsutvikling
Lyse
Atrium AS
Vedlegg Atrium AS
Hagakrossen Eiendom AS
Ådne Mæland
Rogaland fylkeskommune
Rogaland fylkeskommune
Gunnar Jåsund
Stavanger kommune
Epost til Stavanger kommune
Stavanger kommune
Stavanger kommune
Stavanger kommune
Jordvernutvalget i Rogaland
Brad Folsom
Vedlegg Brad Folsom
Syklistenes landsforening
Sola kommune
Sola kommune
Sola kommune
Sola kommune
AS Norske Shell
Bygg-Kon
Fiskeridirektoratet
Brannvesenet i Sør-Rogaland
Jernbaneverket
Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Svar til Fylkesmannen i Rogaland
Fylkesmannen i Rogaland
Kystverket
Miljøverndepartementet
Miljøverndepartementet

Dato:
26.03.13
02.04.13
10.04.13
23.04.13
26.04.13
28.04.13
27.05.13
11.06.13
28.04.13
13.05.13
13.05.13
29.04.13
29.05.13
26.04.13
08.05.13
08.05.13
08.05.13
07.05.13
08.05.13
14.05.13
13.05.13
02.04.13
02.04.13
13.05.13
13.05.13
18.03.13
08.05.13
08.06.13
08.05.13
13.05.13
26.02.13
26.02.13
21.02.13
20.03.13
10.05.13
14.05.13
13.05.13
14.05.13
21.04.13
27.05.13
27.05.13
27.05.13
04.06.13
29.05.13
03.07.13
04.07.13
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Ressursavdelinga
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Trygt fram sammen

