
Fra: Tveit, Ellen 
Sendt: 8. februar 2018 09:03 
Til: Aleheim, Åse 
Emne: RE: Forslag til reguleringsplan for Fv 47 Fagerhei-Ekrene 
 
Av kulturminne er Søre Våge bru frå 1869, med steinkvelving som ligg under dagens sykkelsti, det mest 
verdifulle me kjenner til langs traseen. Torvhidleren, ved noverande avkøyring til Gullvegen, bør òg 
nemnast. Dette er elles eitt av områda der me ikkje fekk rekruttert lokalkjende registratorar i samband 
med kulturminneplanen, så det kan òg vera uregistrerte kulturminne som me burde kjend til i området. 
 
Ellen 
 
From: Aleheim, Åse  

Sent: Tuesday, February 06, 2018 10:52 AM 
To: Ragnhildstveit, Geir; Kendel, Kim Dhondup; Enerstvedt, Tore Johann; Tveit, Ellen; Liknes, Marit; 

Vikse, Vidar; Steen, Petter 

Subject: Forslag til reguleringsplan for Fv 47 Fagerhei-Ekrene 

 
Til dykk som har kompetanse på landbruk, plan, brann, kultur, friluftsliv og til barnerepresentanten og 
folkehelsekoordinatoren 
 
Det har kome forslag om reguleringsplan for Fv 47 Fagerheim-Ekrene. Denne skal vurderast lagt fram for 
offentleg ettersyn i HTN 5. mars (innleveringsfrist for meg 19. feb.) 
 
Eg oppmodar de til å sjå på forslaget (i første hand plankart og føresegner og ev. planomtalen) for å 
vurdera om det er noko vi bør få justert før planen vert lagt ut på høyring. 
 
Har de merknader til planforslaget må eg ha dei før arbeidsdagen er slutt førstkomande torsdag slik at eg 
kan ta dei med til møte på fredag. Eg skal i møte om planen med Haugesund på fredag morgon og eg har 
invitert Bjarne, Kenneth, Frederik og Anders til arbeidsmøte om planen same dag kl. 13. 
 
Alle plandokument ligg i journalpostid 18/91 i websak. Noter at i plankartet er det side 7-12 som gjeld for 
Sveio (resten er vegstrekninga i Haugesund). 
 
Vedlagt ligg plankart for Sveio og planføresegner. Planomtalen kan vera interessant å sjå på men den er 
for stor for å leggja ved her. 
 

Med helsing 

 
Åse Aleheim 
Samfunnsplanleggjar 
Plan- og næringsavdelinga 
Telefon:  53 74 80 66 
E-post: ase.aleheim@sveio.kommune.no  <mailto:ase.aleheiml@sveio.kommune.no>  
 

 



Telefon sentralbord:  53 74 80 00 
www.sveio.kommune.no <http://www.sveio.kommune.no/> 
postmottak@sveio.kommune.no <mailto:postmottak@sveio.kommune.no> 
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NVEs generelle uttalelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for Fv47 

Fagerheim - Ekrene - Haugesund og Sveio kommuner 

 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 10072018 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 

bygningsloven.  

 

NVE prioriterer å gi uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 
problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i 
arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt 
ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.  
NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til NVEs veileder 2/2017 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging, og øvrig 

veiledningsmateriell på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan. 
 
NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 
skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. 
Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

 

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region Sør kontaktes med en konkret 

forespørsel. 

 

 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_01.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_01.pdf
http://www.nve.no/arealplan


 
Side 2 

 

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Svein Arne Jerstad 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:     

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Hordaland 

 



-----Original Message----- 
From: Torstein Våge <to-vaag@online.no <mailto:to-vaag@online.no>>  
Sent: Thursday, August 30, 2018 9:58 AM 
To: postmottak@sveio.kommune.no <mailto:postmottak@sveio.kommune.no> 
Subject: Fagerheim Ekrene 
 
Ny veg Fagerheim / Ekrene Støyskjerm for eiendom 73 / 8. 
 
Forventer at det blir montert støyskjerm mot min eiedom 73 / 8 pga meget  
stor trafikk. 
 
Har målt støyen til langt over det som er tillatt støygrense noe som er  
svært plagsomt for oss. 
 
Håper dette kan bli lagt til i plan for ny riksveg. 
 
Mvh Torstein Våge. 
 
Tlf 90508065 
 
 



SVEIO KOMMUNE

mam 2, /VI

0  6  S EFT 2018
Leif  Haukås

Kvednaneset 6 LTL 8 l tl'l?) Grad.
5550 Sveio Arkiv Sbh

Sveio kommune KOPI

v/ Åse Aleheim

5550 Sveio Kvednaneset 04.09.2018

U'ITALE TIL DETAUREGULERING FOR  FV47  FAGERHEIM-EKRENE

Eg syner til motteke høyringsbrev dagsett 10.07.2018, dykkar ref 16/ 1763, med høyringsfrist

14.09.2018.

Underteikna er grunneigar  i  planområdet, og har dei seinare åra investert meir enn 1,5 millioner

kroner i etablering og tilrettelegging av Best-stasjonen på Ekrene. Denne stasjonen vert direkte råka

av føreslått kryssløysing, samstundes som at påkøyrsleveg i nordleg retning delar tomta i to — langs

sitt smalaste stykke  — og gjer heile eigedomen ubrukeleg.

Som eigar av 72/21 finn eg den føreslåtte kryssløysinga å vera særs arealkrevjande generelt, og i

høve til det trafikkgrunnlaget som knyter seg til Ekrene spesielt. Den føreslåtte vegstandarden H5

med toplanskryss verkar og som ei overdimensjonering når ein ser på nyleg gjennomførte

vegprosjekt, der t.d. avkøyringa til Årabrot er løyst frå FV47 med rundkøyring og ordinær

avkøyrsleløysing. Denne vegen har ei langt høgare belastning av så vel tunge køyrety som

personbilar.

Det er i hovudsak transport og arbeidspendling mellom Sveio og Haugesund som for Sveio sin del gjer

at FV47 må oppgraderast. Den føreslådde kryssløysinga vil auke den opplevde avstanda frå FV47 til

næringsområda på Ekrene, og den høgare vegstandarden kan samstundes medføre auka

handelslekkasje grunna kortare køyretid til større handelsområde. Samla sett vil forslaget altså både

råke min Best-stasjon direkte, men også indirekte svekke moglegheitene for etableringar på Ekrene

næringspark.

Planarbeidet bør justerast slik at avkøyrsleløysinga til Ekrene vert basert på avkøyrslefelt og T-

kryssløysing. Tll dette kan underteikna stille grunn fritt i sør. På denne måten vert ikkje 72/21 råka på

same måten som føreliggande planforslag, og ein sikrar at Best-stasjonen på Ekrene kan bestå.

Utan ein bensinstasjon på Ekrene vert området enno mindre aktuelt for nyetableringar enn tilfellet er

idag, og slik planane no føreligg stimulerer ein heller til å styrke Kvala som handelssentrum grunna

aukande handelslekkasje sørover.

i —  ', ‘r’

LeifHaukås /  å/[Z/d'

Gnr 72 bnr 21 m. fl.
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lkoen Eiendom AS
Ekrene Næringspark 15

5550 Sveio

September 12, 2018

Sveio Kommune

Postboks 40

5559 Sveio

Merknad til plan om Fv. 47 F agerheim—Ekrene

Viser til møte  i  kommunestyresalen den 5. september —1 8 og påfølgende møte hos
Statens Veivesen i Rennesøygate 16 med Sverre Lønning og Henry Damman den 6.
september.

Vi vil med dette komme med innvending til detaljreguleringsplanen som er foreslått
angående permanent erverv av Gnr. 72 B.nr. 185 tilhørende lkoen Eiendom as
(oppført som Total lnvest i Grunnervervslisten lia Statens Veivesen).
Her er det tegnet inn et akselerasjonsfelt som vil berøre vår næringseiendom
betydelig.  I  tegningene som foreligger er hverken næringsbygg eller næringsområdet
vårt tatt hensyn til, da disse kartene ikke er oppdatere fra Sveio Kommunes side.

Vi har per i dag opparbeidet dette området for parkering av kundebiler. Ved et
eventuelt erverv av området, vil dette gå ut over den daglige driften av Vår
virksomhet. Vi er avhengig av å kunne komme rundt verkstedet med store kjøretøy på
inntil 19 meter per dags dato, og vi må også ta høyde for å kunne komme rundt med
modulvogntog med en lengde på 25,25 meter, noe som nå kan bli aktuelt med den nye
og forbedrede infrastrukturen som det legges til rette for på Vestlandet.
Med 606 kvm mindre parkering som er forslått å erverve, har vi ikke lenger mulighet
til det.

Vi vil med dette ytre et sterkt ønske om at den nye trasen kan legges 4-5 meter lenger
vestover, slik at den således ikke kommer i konflikt med vår eiendom og vår
virksomhet.

Da vi kjøpte denne eiendommen i 2013, ble vi aldri opplyst om et eventuelt erverv av
eiendommen hverken fra selger eller Sveio kommune. Når tomten skulle opparbeides
måtte vi også ta noe av kostnaden for legging av overløpsrør på dette området av
eiendommen.

Annet som er verdt å merke, er at lkoen Eiendom fikk uanmeldt besøk av konsulent
Vorrå fra Haugaland Vekst (innleid selskap av Sveio Kommune), der han ønsket
fremdriftsplan for opparbeiding/beplantning av skåning mot  F.V.  47. Vi stiller derfor
spørsmål med den påfølgende mail angående dette og kommunikasjonen mellom
Sveio Kommune og eiendomshaver.

Med vennlig hilsen

Kristian og Kjell Kristian Saltvedt lKOEN EIENDOM AS

LAST HAUGESUND AS



From: fmhopostmottak@fylkesmannen.no <mailto:fmhopostmottak@fylkesmannen.no> 
<fmhopostmottak@fylkesmannen.no <mailto:fmhopostmottak@fylkesmannen.no>>  
Sent: Wednesday, September 12, 2018 11:41 AM 
To: postmottak@sveio.kommune.no <mailto:postmottak@sveio.kommune.no> 
Cc: hfk@hfk.no <mailto:hfk@hfk.no>; firmapost-vest@vegvesen.no 
<mailto:firmapost-vest@vegvesen.no> 
Subject: Uttale - offentleg ettersyn - Sveio - Fv 47 Fagerheim - Ekrene - Oppgradering av vegstandard - 
Detaljreguleringsplan 

 

 

Sveio kommune                                                                      

Bergen 12. september 2018 

Vår ref:  16/11964 

Dykkar ref:  

 

 

Uttale til detaljplan for fv. 47 Fagerheim - Ekrene 

 

Vi viser til utsending frå Sveio kommune datert 10.07.18. Denne uttalen gjeld den delen av 

detaljplanen som ligg innanfor Hordaland fylke og Sveio kommune.  

 

Fylkesmannen sitt hovudinnspel er at vidare planbehandling følgjer opp dei faglege tilråingane på 

naturmangfald. Det vil seie at traseframføring av fylkesvegen blir gjennomgåande lagt som 

føreslått ved offentleg ettersyn, men med små justeringar for å redusere dei negative verknadene 

på registrerte naturtypar langs og i vegtraseen. Naturregistreringane bør danne premiss for val av 

vegalternativ. 

 

Med venleg helsing 

Morten Sageidet 

seniorrådgjevar 

Fylkesmannen i Hordaland 

kommunal og samfunnsplanavdelinga 

tlf: +4755572057 

www.fylkesmannen.no/Hordaland <http://www.fylkesmannen.no/hordaland> 
Abonner på nyhende frå Fylkesmannen 



<http://www.fylkesmannen.no/Hordaland/Abonnere-pa-nyhende> 
Send melding til Fylkesmannen <https://www.fylkesmannen.no/melding> 
 

 



 

 

Geir Bjarne Våge 

Tittelsnesvegen 475 

5550 Sveio 

geibjar@hotmail.com 

Tlf. 489 90 335 

 

12. september 2018 

Sveio Kommune, 

Postboks 40, 

5559 Sveio 

postmottak@sveio.kommune.no 

 

 

Merknad til planforslag til bygging av ny FV 47 mellom Haugesund og Sveio, 

Fagerheim til Ekrene 

Viser til Statens vegvesen sitt forslag til reguleringsplan med konsekvensutredning på FV 

47 mellom Haugesund og Ekrene som er ute på offentlig høring. 

Vi bor øst for FV 47 like nord for planområdets endepunkt. Det er to boliger med 

felles avkjørsel og busstopp på østsiden av FV 47 lokalisert 220 meter nord for 

eksisterende kryss mellom FV 47 og FV 541, Gullvegen. Omtrent 130 meter nord for 

den private avkjørsel er det bakketopp før vegen går videre i lang nedoverbakke til 

avkjørsel fra FV 47 mot Vågedalen.  

Vi frykter at flytting av opprinnelig avkjørsel til Gullvegen vil føre til enda høyere 

gjennomsnittshastighet forbi vår avkjørsel og farligere forhold for både fotgjengere og 

biler som skal til og fra eiendommene.  

Veien er skoleveg for våre barn. De har tilbud om skoleskyss med buss, men må krysse 

vegbanen når de kommer fra skolen om ettermiddagen.  

Våre barn har ikke mulighet til å gå eller sykle til skole, fritidsaktiviteter, eller venner på 

en trygg måte. Venner har tilsvarende ikke mulighet til å komme på besøk til våre barn 

uten å bli kjørt med bil. Vi har tre alternative forslag til tillegg til reguleringsplanen: 

 

• 1: Forlenge sykkel og gangsti fra Tittelsnesvegen 475 / 479 til Ekrene Næringspark 

eller til toplanskrysset ved Næringsparken.  

• Foreslår at sykkel og gangstien går parallelt med FV 47 fra privat avkjørsel til 

grense mot Ekrene Næringspark. Deretter retning sørøst til etablert veg med 

fortau på næringsparken, total lengde 200-225 meter. Fortau på næringsparken 

vil bli tilknyttet sykkel og gangsti ved nytt toplanskryss. 

• Eventuelt foreslås det at sykkel og gangsti går parallelt med FV 47 fra privat 

avkjørsel og til toplanskryss. 



 

 

•  Med tilknytting til planlagt sykkel og gangsti vil myke trafikanter ha tilgang til 

trygg veg til skole, fritidsaktiviteter og venner. 

• 2: Stenge avkjørsel fra Tittelsnesvegen 475 / 479 og legge ny sideveg fra boligene til 

Ekrene Næringspark.  

• Foreslår at vegen går parallelt med FV 47 fra privat avkjørsel til grense mot 

Ekrene Næringspark. Deretter retning sørøst til etablert veg med fortau på 

næringsparken, total lengde 200-225 meter.  

• I tillegg til å gi myke trafikanter en trygg adkomst til sykkel og gangsti vil en 

kunne fjerne en risikofylt privat avkjørsel fra FV 47. Det er omtrent 130 meter til 

bakketopp og det kan oppstå farlige trafikksituasjoner med kjøretøy som skal 

svinge til og fra FV 47 på denne avkjørselen. 

• 3: Lage forenklet gangsti langs FV47 mellom Ekrene Næringspark og 

Tittelsnesvegen 475 / 479  

• Vi kjenner til at det i enkelttilfeller er åpnet opp for å lage forenklede gangstier 

for å sikre trygg adkomst steder der det ikke er rom i budsjetter for å bygge 

fullverdige løsninger. Dersom det ikke er rom for alternativ 1 eller 2 planene er 

det ønskelig å vurdere å lage en forenklet gangsti i trygg avstand til FV 47. 

Vi håper våre innspill til reguleringsplanen kan bli hensyntatt. Hovedgrunn er barn og 

unges mulighet til en sikker skoleveg og mulighet til å delta på sosiale aktiviteter med 

venner.  

Dersom planen blir fullført uten foreslåtte tillegg vil vår bolig bli eneste husstanden 

langs FV 47 med skolebarn tilhørende Vikse krinsen som ikke har tilgang til sykkel og 

gangsti. 

Med muligheten å stenge avkjørsel til FV 47 vil det og gi en tryggere veg for biltrafikken 

på FV 47 generelt. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Geir Bjarne Våge 



Hilde og Audun Lønning 

Rophusvegen 10 

5550 Sveio 

 

 

Sveio kommune  

Postboks 40 

5559 Sveio         Ekrene, 12.09.18 

 

 

 

Innspill til detaljregulering for FV 47 Fagerheim – Ekrene 

Vi viser til brev datert 10.07.18 der vi gis mulighet til å komme med innspill til planforslaget 

for FV 47 Fagerheim – Ekrene. Denne planen er stor og omfattende og vi vil opplyse dere om 

at vi er eiere av GNR 73/BNR 1 og GNR 72/BNR 6, og at vi blir sterkt berørt av denne 

planen. 

 

Våre innspill: 

1) Vi ønsker at masser, som matjord og stein, fra vår eiendom på dette prosjektet blir 

flyttet til egnet område på vår eiendom. Dette for å kompensere for tapt dyrket mark i 

prosjekt traseen. Vi har markert område på kartet der vi ønsker at ny dyrket mark skal 

opparbeides. Se vedlegg 1. Det området som vi ønsker opparbeidet til ny dyrket mark 

vil vi ha ”klart til bruk”. Det vil si ferdig inngjerdet, drenert, stein er fjernet, og sådd i, 

innen prosjektperioden er ferdig. Den fòr mengden vi taper i prosjektperioden vil vi ha 

kompensert. Vi ønsker at prosjektets ledelse må søke om alle godkjennelser. Traktor 

vei til ny slåttemark må opparbeides. 

 

2) Vi ønsker at vår eiendom som blir berørt i prosjektet blir gjerdet inn, grinder og fe 

underganger blir satt opp slik at vi kan frakte dyr og utstyr fra den ene eiendommen 

vår til den andre. Grinder og fe underganger må være tilpasset for gående og kjørende 

(traktor med slåtte utstyr). Grindene må være delt i to: en for gående med automat 

lukking og en for traktor. Dette er en nødvendighet for å sikre at dyrene ikke kommer 

ut i et område med mange voksne og barn som ferdes i turområdene på vår eiendom. 

Dette har vi erfaringer med fra tidligere prosjekt. Dette ønsker vi gjennomført fordi vei 

prosjektet deler vår eiendom i flere stykker og den nye veien hindrer oss i å bruke 

gjenstående areal til landbruk dersom vi ikke får området nord for FV 541 inngjerdet, 

og får fe undergang. Vår eiendom som blir berørt i dette prosjektet må inngjerdes i 

anleggsperioden slik at vi kan opprettholde vår drift med husdyr.  

 



3) Vi ønsker at vårt areal blir inngjerdet nord for FV 541 som kompensasjon for annet 

tapt beite areal. 

 

4) Vi ønsker støyskjerming oppå støpt mur ved Gjeringstjørn. 

 

5) Vi ønsker at overvannet skal tas hensyn til i dette prosjektet. Overvann på vår eiendom 

er allerede et stort problem, selv med middels nedbør. Ved gjennomføringen av dette 

prosjektet vil det bli et større problem siden det vil bli enda større asfalterte flater. Da 

vil flomtoppen komme tidligere og vare lengre. Hele elveløpet fra Ekrene 

industriområde og til Viksefjorden må gjøres noe med i dette prosjektet for å finne ut 

hva som skal til for å frakte vannet raskere ut i Viksefjorden. Elven må også 

steinsettes for å holde på massene og unngå at vannet vasker ut i sidene.  

 

6) Vi ønsker at hele vår eiendom som blir berørt av dette prosjektet blir innløst til 

markedsverdi, også restområdet. Dette ønsker vi fordi området vil bli inneklemt og 

kan ikke brukes til noe annet. 

 

7) Vi ønsker at krysset ned til Rophus tilbakeføres til slik det var før. Dette for å øke 

fremkommeligheten for større kjøretøy.  

 

 

Vi håper våre innspill blir tatt til følge. Dersom noe er uklart ønsker vi å bli kontaktet. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hilde og Audun Lønning (brevet er ikke signert siden det er sendt inn elektronisk) 

 

 



VeÅ\
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From: linda.kristin.larsen <linda.kristin.larsen@gmail.com <mailto:linda.kristin.larsen@gmail.com>>  
Sent: Thursday, September 13, 2018 9:29 PM 
To: postmottak@sveio.kommune.no <mailto:postmottak@sveio.kommune.no> 
Subject: Merknader til reguleringsplan FV47 Fagerheim-Ekrene 

 

 

 

Som eier av gnr 72/5 og 72/40 har jeg følgande merknader til planen: 

 

1. Den nye traseen deler eiendommen min i to. Det hadde vært ønskelig at traseen ble flytta mest 

mulig i grense mot øst. Dette for å beholde mest mulig av innmark på side som gårdsbygningene.  

 

2. Kulvert for jordbruksvei under FV47 ved profil 4825  

Veien som er tegnet inn fra gårdstun og til kulvert bes flyttet helt i grense mot nabo i sør 72/63. 

Grunnen til dette er at slik veien er planlagt kommer den i konflikt med septiktank. Og i tillegg 

blir jordstykket delt i to på ugunstig måte som vanskeliggjør å nytte dette til beite o.a. Det er 

ønskelig å samle mest mulig av jordstykket mot driftsbygning.  

 

Det kan være nyttig å komme på befaring på plassen for å finne best mulig løsning.  

 

3. Støyskjerming 

Ber om at det blir etablert støyskjerming på begge sider av FV47 langs min eiendom. 

 

4. Inngjerding 

Det må settes opp gjerde langs hele traseen på begge sider pga av dyr som går på beite.  

 

Ta gjerne kontakt med meg om noe er uklart. 

 

Mvh 

Linda Kristin Larsen  

Mob 92282734 

 

 

 

 

 

 

 
Sendt fra min Samsung Galaxy-smarttelefon. 



Anne Grethe og Åge Miljeteig 

Rophusvegen 11 

5550 Sveio 

 

Sveio Kommune 

Postboks 40 

5559 Sveio 

 

                                                                                                         Ekrene 14.09.18. 

 

Innspill til detaljregulering for FV 47 Fagerheim-Ekrene 

Vi er eigere av GNR 73 – BNR 10 og ønsker å komme med noen innspill til 

detaljreguleringen. 

Hvordan vil dere sette opp støyskjerming for oss som blir berørt av trafikken på 

den nye vegen. Der vil bli mer støy nå, fordi vegen vil komme høyere. 

Vi vil ha støyskjerming oppå støpt mur ved Gjeringstjørn, så langt nord at vi ikke 

blir berørt av mer støy av all trafikken. 

Vi ønsker og at Rophuskrysset tilbakeføres til sånn det var før, sånn at når vi 

krysser FV 47 har sikt så langt nord at det er trygt å krysse. Nå er sikten for 

liten, noe Statens Vegvesen har innrømt. 

Vi ønsker og at sykkel/gangsti må bygges på de strekningene der hvor den 

mangler fram til Kvala hvor ny veg er kommet. Det holder ikke at gamlevegen 

skal fungere som sykkel/gangsti. Det er ingen tjent med. 

Mvh 

Anne Grethe og Åge Miljeteig (brevet er ikke signert, fordi det er sendt inn 

elektronisk) 
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Arkiv Sbh-
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Fråsegn til offentleg ettersyn  av detaljregulering for fv 47  Fagerheim
-  Ekrene  -  Sveio  kommune

Vi viser til brev datert 10.7.2018 om høyring av forslag til detaljregulering for fylkesveg 47 mellom
Fagerheim i Haugesund og Ekrene i Sveio kommune. Hovudføremålet i planen er vegføremål og eri
hovudsak i samsvar med kommuneplan då ny vegtrase er markert i kommuneplankartet. Kommunen har
vurdert at planen utløyser krav om konsekvensutgreiing.

Hordaland fylkeskommune vurderer planforslaget ut i frå fylkeskommunens sektoransvar og målsettinger i
regionale planar.

For utfyilande planfaglege råd viser vi til internettsidene våre: www.hordaland.no/ lan.

Vurdering
Statens vegvesen har utarbeida forslag til reguleringsplan med konsekvensutgreiing for bygging av ny
fylkesveg 47 mellom Haugesund og Sveio. Planområdet strekker seg frå Fagerheim i Haugesund til Ekrene
i Sveio.

Frå Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følgjer ny trase i stor grad eksisterande fylkesveg. Frå det
nye krysset på Saltveit er vegen lagt på austsida av eksisterande fv. 47, kryssar til vestsida ved Vikse,
før den kryssa dalen ved Søre Våge på bru. Frå Søre Våge ligg den nye vegen aust for dagens veg eit
stykke, før den følgjer eksisterande fylkesveg fram til Ekrene. På Ekrene får eksisterande fv. 47 ny
tilkopling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter frå dagens kryss.

Underalternativa 1A, 1B og1C er ulikt utforma på delstrekninga mellom Fagerheim og Halsane.

.  l alternativ 1A går vegen i dagen frå Fagerheim til Halsane med en 50 m lang miljøtunnel ved
Halsane.

-  l  alternativ 15 går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane.
.  l alternativ 1C går vegen i dagen frå Fagerheim til Halsane utan kort miljøtunnel eller tunnel.

Statens vegvesen anbefaler alternativ 1A som har nest høgast netto nytte, men samtidig noko mindre
negative konsekvensar for dei ikkje prissette tema. l konsekvensutgreiinga er strekninga delt i to
delstrekningar der det berre er delstrekning 2  som gjeld Sveio kommune. På delstrekning 2  er det berre
fremma eit trasealternativ og skilnadene i alternativa over gjeld då først og fremst i Haugesund kommune.

Kulturminneo kulturmil'ø
Vi viser til Dykkar brev datert 10.07.2018 med ovanfor nemnde sak til offentleg høyring, samt tidlegare
korrespondanse knytt til gjennomføring av arkeologisk registrering. Fylkeskonservatoren i Hordaland
fylkeskommune har vurdert saka som regional sektorstyresmakt innan kulturminnevern.



i samband med oppfyllinga av undersøkingsplikta etter kulturminnelova  §  9. blei den arkeologiske
registreringa utført i perioden 18. -20. september 2017. Det blei ikkje påvist automatisk freda kulturminne
innafor planområdet i Sveio kommune. Vi har difor ingen avgjerande merknader i saka, ut over at ein ved
opparbeiding av vegareala søkjer å bevare mest mogleg av kringliggjande kulturlandskapstrekk som
steingardar og ruinar.

Elles gjer vi merksam på meldeplikta etter kulturminnelova § 8, 2. ledd. Dersom automatisk freda
kulturminne som gjenstandsfunn, flekkar med trekol eller konstruksjoner blir avdekt under gjennomføring av
tiltaket, må dette straks meldast til Fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune, og alt arbeid stansast
til rette forvaltningstyresmakt har vurdert funnet. Slik gransking vil bli utført mindre enn tre dagar etter at vi
har fått melding om mogelege funn.

Friluftsliv

Konsekvensutgreiinga viser at konsekvensane for nærmiljø og friluftsliv er «liten negativ», men at tilgjenge

for friluftsliv og trafikktryggleiken for mjuke trankantar kan verta noko redusert i anleggsperioden.

Mogelegheitene til å nytte friluftsområder på tvers av fylkesvegen vert noko meir utfordrande, da den nye
vegen berre kan bli kryssa på nokre utvalde punkt. Vegen vil auke barriereverknaden for brukarane. På den

andre sidan vert nye kryssingar meir trahkksikre, noko som er positivt.

Landskap
l delstrekninga som gjeld Hordaland og Sveio kommune er det berre fremma ein alternativ trasé. Den nye
traseen ligg delvis som ein utviding av eksisterande fylkesveg og delvis i områder som i dag er uberørt av
dagens veg. Her gir utbygging av ny veg store endringar i terreng og landskapets karakter, og særleg i
kryssområda. Etter Hordaland fylkeskommune si vurdering vil eit planskilt kryss gi store landskapsinngrep

og visuell påverknad over større avstandar og konsekvensane av tiltaket kunne vore redusert ved andre

krysstypar.

Samferdsel

Strekninga er ein del av Haugalandspakken som har til formål å utvikle transportsystemet på Haugalandet.

Det er sju kommunar involvert i pakka, og strekninga vi her uttaler oss til ligg i Sveio kommune. Det ligg
totalt 2,7 mrd i pakken, og heile strekninga som no er på høyring er vurdert å koste ca. 700 mill. kr.

Strekninga er omlag 6,5 km lang, og inneber ei omlegging av fv. 47. Med unntak av kryss ved Saltveit og

Ekrene vil strekninga vere avkøyringsfri.

l  Regional  transportplan for Hordaland er det eit viktig prinsipp at utbetringar av eksisterande vegnett skal

prioriterast framfor nye prosjekt, og at det ved utbetringar vert lagt opp til ein nøktern standard.

Fylkeskommunen er kjent med at alternativ løysing for toplankryss ved Ekrene har vore drøfta i prosjektet,

og at alternative løysingar ikkje er vurdert som optimale. Hordaland fylkeskommune har i liten grad vore

involvert i denne diskusjonen, og er ikkje kjent med dei vurderingane som er gjort.

Som vegeigar kan vi ikkje rå til løysingar som fordyrar eit vegprosjekt utan at behovet er tilstrekkeleg

dokumentert. Vi kan ikkje sjå at dette er tilfelle for kryssløysinga ved Ekrene. ADT for dette krysset er

modellert til vere 6900 i 2040,og det er under kravet på 8000 ÅDT i Håndbok N100. Hordaland

fylkeskommune vil difor sterkt rå i frå å etablere eit toplankryss ved Ekrene. Dette bind opp midlar i

prosjektet som kunne gitt betre samfunnsnytte ved anna bruk. Hordaland fylkeskommune har behov for
nærare avklaring kring økonomi og behov i prosjektet og ber om at detaljregulering for strekninga

Fagerheim  -  Ekrene snarleg vert drøfta i Fylkesvegrådet.

Konklusjon

Hordaland fylkeskommune rår i frå forslag til reguleringsplan ut i frå omsynet til økonomi i prosjektet og

landskapstilpassing. Vi ber om at kryssløysinga på Ekrene vert endra i planen. Vi ber også om at saka
snarleg vert drøfta i Fylkesvegrådeti Hordaland for nærare avklaring kring økonomi og behov i prosjektet.
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Eva Katrine Taule
fagleiar kommunal plan

Hans-Christian Engum
seniorrådgjevar

Brevet  er  godkjent elektronisk  og har  derfor inga underskrift.

Saksbehandlar:

Hans-Christian Engum, Seksjon  for plan, REGIONALAVDELINGA

Tore  Slinning,  fylkeskonservator, KULTUR— OG IDRETI'SAVDELINGA

Gunhild Raddum, transportplanseksjonen, SAMFERDSELSAVDELINGA
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