
 

 

Saksprotokoll 
 
Utvalg: Kommunestyret   
Møtedato: 19.09.2019 
Sak: 34/19  

 
Resultat: Annet forslag vedtatt 
 
Arkivsak: 14/440 
Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av transportkorridor vest: 2. 

gangs behandling og endelig vedtak planid 2014003 
 
Vedtak: 
1. Randaberg kommune vedtar Detaljregulering av transportkorridor vest, planid 2014003, i henhold til plan- 

og bygningsloven § 12-12, med følgende endringer: 

- Infrastruktursoner H140_8 til 13 med tilhørende bestemmelse § 11.3, knyttet til fremtidig 

firefeltsvei, tas ut av reguleringsplankart og planbestemmelser. 

- Kommunestyret presiserer at trafikksikkerhetstiltak og støyskjermer/tiltak for å redusere støy ved 

Gnr/Bnr 60/449 (Rikets sal) er viktige for å skape en barriere mot veien og ber derfor Statens 

Vegvesen vurdere dette i prosjekteringsfasen.  

- Kommunestyret ber om at Statens Vegvesen i prosjekteringsfasen også vurderer å forsøke å legge 

overkant veg i nivå med, eller like over nivå med dyrka mark på sida av veg for å unngå 1:8 

skråning for gjenoppretta dyrka mark. 

 

2. Deler av følgende reguleringsplaner oppheves og erstattes av denne reguleringsplanen (enkelte ting 

midlertidig): 

a. Reguleringsplan – trafikksikring Goa skole, planid 2007002 

b. Reguleringsplan for Endrestø, planid 1984001 

c. Reguleringsplan for Endrestø nord, planid 1988002 

d. Reguleringsplan for friområde langs Hålandsvannet, planid 1995001 

e. Reguleringsplan for næringsområde langs Randabergveien, planid 1998003 

 

 
Behandling: 
 

Representanten Jarle Bø (Sp) la frem følgende forslag til vedtak:  
Randaberg kommune vedtar Detaljregulering av transportkorridor vest, planid 

2014003, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12, med følgende endringer. 

Planen vedtas fra kommunegrensen i Stavanger til ny trase går ut av dagens veitrase 

mot F476.  

Infrastruktursoner H140_8 til 13 med tilhørende bestemmelse § 11.3, knyttet til 

fremtidig firefeltsvei, tas ut av reguleringsplankart og planbestemmelser.  

Det fremmes ny reguleringsplan for videre veitrasé for transportkorridor mot E39 
innenfor dagens trase på F409 mot E39. 

 

 

Krf la frem følgende forslag til vedtak: 
3. Randaberg kommune vedtar Detaljregulering av transportkorridor vest, planid 2014003, i henhold til plan- 

og bygningsloven § 12-12, med følgende endringer: 



 

 

a. Innsigelsen fra Fylkesmannen i Rogaland tas ikke til følge. I tråd med Kommuneplanutvalgets 

vedtak i sak 31/19, møte 5.9.2019 vedtar Kommunestyret at trase nordøst for Goa Skole ved myra i 

Svarthola endres tilbake tilsvarende høringsutkastet, for å spare landbruksjord. Det søkes gjennom 

mekling med fylkesmannen å finne en løsning. 

b. Infrastruktursoner H140_8 til 13 med tilhørende bestemmelse § 11.3, knyttet til fremtidig 

firefeltsvei, tas ut av reguleringsplankart og planbestemmelser. 

c. Kommunestyret presiserer at trafikksikkerhetstiltak og støyskjermer/tiltak for å redusere støy ved 

Gnr/Bnr 60/449 (Rikets sal) er viktige for å skape en barriere mot veien og ber derfor Statens 

Vegvesen vurdere dette i prosjekteringsfasen.  

d. Kommunestyret ber om at Statens Vegvesen i prosjekteringsfasen også vurderer å forsøke å legge 

overkant veg i nivå med, eller like over nivå med dyrka mark på sida av veg for å unngå 1:8 

skråning for gjenoppretta dyrka mark. 

 

4. Deler av følgende reguleringsplaner oppheves og erstattes av denne reguleringsplanen (enkelte ting 

midlertidig): 

a. Reguleringsplan – trafikksikring Goa skole, planid 2007002 

b. Reguleringsplan for Endrestø, planid 1984001 

c. Reguleringsplan for Endrestø nord, planid 1988002 

d. Reguleringsplan for friområde langs Hålandsvannet, planid 1995001 

e. Reguleringsplan for næringsområde langs Randabergveien, planid 1998003 

 

 

Representanten Thor Geir Harestad (Uavhengig) la frem følgende forslag til vedtak: 

Saken utgår. 

 

 
 
Votering:  
 
Representanten Thor Geir Harestad (Uavhengig) sitt forslag fikk stemmen til 
Harestad og falt. 
 
Representanten Jarle Bø (Sp) sitt fremlagte forslag fikk stemmene til Gunnar Hiim 
(Ap), Helge Todnem (Krf),  Mdg og Sp og falt. 
 
 
Krf sitt fremlagte forslag, første setning, fikk stemmene til Mdg og Thor Geir Harestad 
og falt. 
Krf sitt fremlagte forslag 1a fikk stemmene til Sp, Krf, Gunnar Hiim (Ap),Thor Geir 
Harestad (uavhengig) og falt. 
Krf sitt fremlagte forslag 1b vedtatt mot stemmene til H og Frp. 
Krf sitt fremlagte forslag 1c vedtatt mot stemmene til Frp. 
Krf sitt fremlagte forslag 1d enstemmig vedtatt. 
Krf sitt fremlagte forslag punkt 2 enstemmig vedtatt. 
  
 
Kommuneplanutvalgets tilrådning fikk ingen stemmer og falt. 
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