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1 PLANENS HENSIKT 

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bygging av ny E39 som firefelts motorveg fra Bue 

i Bjerkreim kommune til Ålgård i Gjesdal kommune. Tiltaket vil bidra til bedre framkommelighet og 

trafikksikkerhet i området. 

2 FELLESBESTEMMELSER FOR HELE PLANOMRÅDET 

§2.1 Estetikk og landskapsforming 

Estetisk veileder utarbeidet av Nye Veier AS, datert 15.02.2018, og estetisk oppfølgingsplan til denne 

detaljreguleringen, datert 09.04.2021, legges til grunn for utformingen av områdene. 

§2.2 Materialbruk og terrengbehandling 

I prosjekteringen skal det redgjøres for eksisterende og nytt terreng. Områdene skal etter ferdigstillelse 

framstå som landbruksarealer. Prinsippet om naturlig revegetering skal følges der hvor det skal etableres 

ny vegetasjon i prosjektets randsoner og dersom randsoner må repareres eller forsterkes. 

All terrengbehandling skal utføres ut fra prinsipper om naturlik terrengforming. Alle områder som blir 

utsatt for kjøring med større anleggsmaskiner, riggområder, områder for midlertidig massehåndtering og 

andre terrenginngrep skal istandsettes senest ett år etter åpning av veganlegget. 

§2.3 Kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner skal arbeidet øyeblikkelig 

stanses og kulturminnemyndigheten i Rogaland fylkeskommune varsles, jf. lov om kulturminner av 9. 

juni 1978 nr. 50 (kulturminneloven) § 8. 

§2.4 Støy/støyskjerming 

Gjeldende retningslinje T-1442 for behandling av støy i arealplaner legges til grunn for gjennomføring av 

anlegget. Ved prosjektering av anlegget skal det gjennomføres støyvurderinger for støyfølsom 

bebyggelse. 

§2.5 Ytre miljø 

Det etableres et overvåkingsprogram for vannresipienter som skal følges opp før, under og etter 

anleggsfasen. Overvåkingsprogrammet skal medvirke til at økologisk og kjemisk tilstand i vassdrag 

opprettholdes. Ved all massehåndtering må fare for spredning av fremmede arter, inkludert 

planteskadegjørere på landbruksarealer, vurderes. Det må foretas en kartlegging før anleggsstart og 

etterkontroll etter åpning av anleggene. 

§2.6 Vassdrag 

For å hindre at løsmasser blir ført videre ut i omgivelsene, skal det gjøres nødvendige tiltak for å hindre 

avrenning av finstoff til vann. Basert på vannovervåkning og utslippstillatelse fastsettes det grenseverdier 

for og etableres tiltak mot direkte og indirekte utslipp til vassdrag. Dette inkluderer også 

partikkelspredning ved permanent og midlertidig utfylling i vassdrag slik at påvirkning er innenfor 

akseptable og fastsatte grenseverdier. 

Utslipp av skadelige stoff fra anleggsarbeidet til vassdrag skal til enhver tid unngås. Rigg- og 

anleggsområder skal om nødvendig utformes med oppsamlingsmuligheter for forurensede stoffer. I 

anleggsperioden må det sikres løsninger for å hindre mulig forurensning av vassdrag ved store 

nedbørsmengder. 

§2.7 Massehåndtering og matjord 

Matjord som blir berørt skal tas vare på, mellomlagres separat og tilbakeføres til areal som kan brukes til 

jordbruksproduksjon i nærområdet. Prinsippene fra massedisponeringsplan datert 16.04.2021 skal legges 

til grunn ved gjennomføring av veianlegget. NIBIO sin norm for jordflytting legges til grunn for flytting og 

utlegging av massene. 
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3 BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 

§3.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 

a) LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L) 

Området inngår i midlertidig anleggs- og tiltaksområde eller midlertidig bygge- og anleggsområder ved 

bygging av ny E39. Etter at planen er gjennomført skal bestemmelsene og retningslinjene i 

kommuneplanens arealdel legges til grunn ved tiltak innenfor områder regulert til formålet. 

b)              LNFR-formål kombinert med andre hovedformål (LAA) 

Innenfor området LAA1 kan det tas ut sprengsteinmasser til bygging av ny E39 og/eller legges ut 

løsmasser og jordmasser som mulig tilretteleggingsareal for landbruk. Området skal etter at 

anleggsarbeidene er ferdige framstå som landbruksareal. 

4 BESTEMMELSER TIL BESTEMMELSESOMRÅDER (§ 12-7 nr.1) 

§4.1 Bestemmelsesområder 

a)             Midlertidig bygge- og anleggsområde, # 

Innenfor området tillates etablering av midlertidige masselager, terrengarbeider og tilrettelegging av 

landbruksområder, atkomstveger, landbruksgjerder med videre. 

Området skal istandsettes til det formålet som framgår av plankartet senest ett år etter at E39 er åpnet. 

Bestemmelsesområdet oppheves når E39 er ferdigstilt. 

b) Masseuttak og/eller tilretteleggingsareal for landbruk, # 1_1 

Innenfor området kan det tas ut sprengsteinmasser og/eller legges ut løsmasser og jordmasser som 

mulig tilretteleggingsareal for landbruk. 

Ferdig oppfylt/tilbakeført terreng bør ha en helning på mellom 1:100 og 1:5 for dyrka jord og mellom 1:5 

og 1:3 for beite. Regionalplan for massehåndtering på Jæren 2018 – 2040 og NIBIO sin norm for 

jordflytting legges til grunn for flytting og utlegging av massene. Ferdig opparbeidede områder skal gis 

naturlige avslutninger og være tilpasset omgivelsene slik at de framstår som en naturlig del av 

landskapet. Masseuttak skal avsluttes ved åpning av E39 og områdene skal istandsettes senest ett år 

etter at E39 er åpnet. Bestemmelsesområdet oppheves når veganlegget er ferdigstilt. 

5 REKKEFØLGEBESTEMMELSER (§ 12-7 nr. 10) 

§5.1 Miljøplan 

Det skal utarbeides en miljøplan som sikrer at man har etablert prosedyrer for blant annet rensing av 

avløpsvann fra anleggsdriften, håndtering av avløpsvann fra anlegget, inklusiv håndtering av drensvann 

og overflatevann som kommer inn i områder det arbeides på, som ivaretar naturverdier på en forsvarlig 

måte under gjennomføring av anlegget og gir føringer for utforming av arealer som grenser mot vann. 

§5.2 Naturmangfold 

Det skal utføres supplerende kartlegging av fremmede skadelige/uønskede karplanter i siste vekstsesong 

før anleggsstart. Eventuelle funn fra kartlegging skal markeres i marksikringsplan, og skal inngå i 

miljøplan for prosjektet, og følges opp i anleggsfasen. 


