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Forord 

 
Statens vegvesen har som tiltakshaver utarbeidet forslag til reguleringsplaner for fv. 47 Fagerheim - 
Ekrene, et planområde som strekker seg fra Fagerheim i Haugesund kommune og til Ekrene i Sveio 
kommune. Prosjektet er en del av Haugalandspakken. 

Det ble varslet oppstart 1. gang av reguleringsplanarbeid 01.12.2005. Forslag til planprogram for 
planarbeidet ble sendt på offentlig høring til etater og berørte parter januar 2007. Planprogrammet ble 
vedtatt i Haugesund kommune den 29.04.2008 og i Sveio kommune den 14.04.2008. Den 14.09.16 ble 
det varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på ny, på grunn av tiden som har gått, samt endringer 
av løsninger i prosjektet. 

Formålet med prosjektet er, gjennom utbedring/ omlegging av fv. 47 Fagerheim - Ekrene, å bidra til 
bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord. 
Planen gjelder oppgradering av vegstandarden på strekningen Fagerheim - Ekrene, som har en lengde 
på ca. 6,5 km.  

Det er utarbeidet en felles planbeskrivelse med konsekvensutredning for planforslaget, som er lik for 
både Haugesund kommune og Sveio kommune. Reguleringsplankartene R001 - R007, R101 - R102 
og R201– R202 gjelder for Haugesund kommune. Reguleringsplankartene R008- R011 gjelder for 
Sveio kommune. Det er laget egne planbestemmelser for hver av de to kommunene.  

Reguleringsplan med konsekvensutredning legges ut til offentlig ettersyn med minimum 6 ukers frist 
for å komme med innspill og merknader til planforslaget. Deretter vil det bli gjort eventuelle 
justeringer på planen, før den skal behandles og vedtas i Haugesund kommune og Sveio kommune.  

 
Statens vegvesen Region vest  
Haugesund, desember 2017 

 

Sveio kommune 

Detaljreguleringsplan for fv. 47 Fagerheim – Ekrene var lagt frem til 1. gangs behandling i 
"Hovudutval teknisk/næring" 05.03.2018, sak 010/18. Planen ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn 
i tidsrommet 13. juli - 14. september.   

Det kom inn 11 innspill og merknader til planforslaget i Sveio kommune. Merknadene er oppsummert 
og kommentert av tiltakshaver, samt at alle merknader og innspill blir lagt ved i sin helhet til 
sluttbehandling av planforslaget. Det er gjort noen justeringer i planforslaget med bakgrunn i vedtak 
fra 1. gangs behandling, innspill og merknader.  

Etter høring og offentlig ettersyn får planforslaget en annen saksgang i Sveio kommune enn i 
Haugesund kommune. Detaljreguleringsplanen legges frem for sluttbehandling for delstrekningen i 
Sveio kommune, før planforslagets delstrekning i Haugesund, er klar til sluttbehandling. Det betyr at 
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det vil kunne komme noen endringer på den delen av tiltaket som ligger i Haugesund kommune, etter 
at planen er sluttbehandlet i Sveio kommune.  

Endringer som er gjort i planmaterialet til Sveio kommune etter 1. gangs behandling er: 

› Plankart: 
› Tatt inn hensynssone for kulturmiljø på gamle Søre Våge bro. 
› Tilpasset arealformål etter justerte grøftebredder. 
› Endret byggegrense ved Ekrene næringsområde til 30 m. 
› Tatt inn en liten justering på landbruksvegen på Søre Våge. 
› Oppdatert dato. 

 
› Planbestemmelser: 

› Oppdatering av revisjonsdato, samt dato på plankart. 
› Lagt til hensynssone for kulturmiljø. 
› Flyttet § 9.1 c) til fellesbestemmelser, som blir nytt pkt. 3.7. 
› Tatt inn et nytt avsnitt i pkt. 5.1 om at Sveio kommune skal involveres med tanke på 

løsninger for teknisk infrastruktur. 
 

› Tekniske tegninger: 
› Som følge av revidert håndbok N100 og N200 fra Statens vegvesen, etter at planen var til 1. 

gangs behandling, har de fylkeskommunale vegene fått endret grøftebreddene med 
tilhørende skråningsutslag.  

› Landbruksveg på Søre Våge er justert noe.  
› De tekniske tegningene er revidert med disse endringene, med unntak av GH-tegningene 

(overvann) og Z-tegningene (støy), da disse vil bli revidert ved behov i byggeplan.  
 

› Rapporter: 
› Temarapport for kulturmiljø er revidert etter at kulturminnemyndighetene har gjort 

arkeologiske undersøkelser, og kommet med uttale til planforslaget.  
› Temarapport for naturressurser er revidert for delområdene i Sveio kommune, etter justering 

av tekniske planer. Endringene er svært små og får ikke noe å si for vurdering av 
konsekvenser av tiltaket. I temarapport for naturressurser er det satt inn nye tabeller som gjør 
rede for arealregnskapet i Sveio kommune både for jordbruksareal og skogbruksareal. 
Ettersom det ikke er avklart hvilke endringer som blir aktuelle i Haugesund før 
sluttbehandling i Sveio kommune, er ikke det samlede arealregnskapet oppdatert.  

› De andre temarapportene for ikke-prissatte temaer, samt fagrapportene er ikke revidert.  
Endringene i planforslaget er ikke vurdert til å være så store at det anses nødvendig å 
revidere rapportene, utover de som er nevnt ovenfor. 

 
› Planbeskrivelsen: 

› I forordet er det oppsummert hvilke endringer som er gjort i planmaterialet etter 1. gangs 
behandling av planforslaget.  

› Arealtabell i kap. 5.1.3 er oppdatert etter justering av plankartet. Sveio kommune ønsket 
arealtabell kun for Sveio kommune, noe som er tatt inn i planbeskrivelsen. Da saksgangen er 
ulik i Haugesund kommune og Sveio kommune er det ikke tatt inn oppdatert arealtabell for 
Haugesund kommune i denne versjonen. Ettersom det ikke er aktuelt å gå videre med 
alternativ 1B og 1C er det ikke gjort oppdateringer på arealtabellene for de to alternativene. 
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› Kap. 7.2.5 Kulturmiljø er oppdatert med nytt sammendrag, ettersom temarapport for 
kulturmiljø er oppdatert etter at kulturminnemyndighetene har gjort arkeologiske 
undersøkelser, og kommet med uttale til planforslaget. 

› Når det gjelder kap. 7.2.6 Naturressurser er ikke det samlede arealregnskapet oppdatert, 
ettersom det ikke er avklart hvilke endringer som blir aktuelle i Haugesund før 
sluttbehandling i Sveio kommune. Oppdatert arealregneskap for Sveio kommune finnes i 
temarapporten.   
 

› Modell 
Det er ikke gjort oppdateringer på Infraworks-modellen, ettersom det kun er mindre endringer 
som er gjort i planforslaget. 
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1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 

Strekningen fv. 47 Fagerheim - Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. 
Haugalandspakken er en utbyggings- og finansieringsplan med sikte på utvikling av transportsystemet 
på Haugalandet. Dette transportsystemet omfatter hovedsakelig en standardheving av de to viktigste 
transportårene gjennom regionen, E134 mellom Haugesund og Etne og fv. 47 mellom syv involverte 
kommuner (Etne, Haugesund, Bokn, Karmøy, Sveio, Tysvær og Vindafjord).  

Formålet med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene å bidra 
til bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på den ca. 6,5 km lange strekningen. 

1.2 Om planforslaget 

 

Figur 1-1: Oversiktskart som viser alternativene fra Fagerheim til Ekrene. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra 
www.miljostatus.no) 

Ny fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene er planlagt med standardklasse H5. Dette er en to-felts veg med 
midtdeler, samt at det skal være et forbikjøringsfelt i hver retning. Vegen skal være avkjørselsfri. Det 
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er planlagt toplanskryss på Saltveit og på Ekrene. Vest for Håvåsen er det foreslått ett område for 
deponi av utskiftningsmasse.  

Fra Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følger ny trasé i stor grad eksisterende fylkesveg. Fra det 
nye krysset på Saltveit er vegen lagt på østsiden av eksisterende fv. 47, krysser til vestsiden ved Vikse, 
før den krysser dalen ved Søre Våge på bru. Fra Søre Våge ligger den nye vegen øst for dagens veg et 
stykke, før den følger eksisterende fylkesveg frem til Ekrene. På Ekrene får eksisterende fv. 47 ny 
tilkobling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter fra dagens kryss.  

Gang- og sykkelveg vil ligge på østsiden av fv. 47 fra Fagerheim, før den krysser under fylkesvegen 
ved Førlandsvegen og kobler seg på eksisterende gang- og sykkelveg til Vikse. Mellom Vikse og Søre 
Våge er det ikke planlagt separat gang- og sykkelveg. På denne strekningen må man benytte 
eksisterende fv. 47, men trafikken blir sterkt redusert fra dagens trafikktall. Fra Søre Våge er det gang- 
og sykkelveg fram til Rophusvegen i dag. Fra Rophusvegen nord til toplanskrysset ved Ekrene er det 
planlagt ny gang- og sykkelveg langs med eksisterende fv. 47.  

Underalternativene 1A, 1B og1C er ulikt utforma på delstrekningen mellom Fagerheim og Halsane.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m lang miljøtunnel ved 
Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. 
› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

0-alternativet 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ der dagens veg sammenlignes med ulike 
utbyggingsalternativ. 0-alternativet defineres som dagens veg med forventet trafikkøkning i år 2040, 
og med eventuelle tiltak i forhold til oppfyllelse av gjeldende støyforskrifter. Konsekvensutredningen 
bygger på gjeldende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner.  

1.3 Konsekvensanalyse 

Prissatte konsekvenser 

I den samfunnsøkonomiske beregningen vises økt nytte som positive tall. Negative tall viser at 
samfunnet vil få ulemper som følge av tiltaket, dvs. negativ nytte. Det samme gjelder for investeringer 
og andre økte kostnader som belaster offentlige budsjett for samfunnet. Dette kan f. eks. være 
kostnader til vedlikehold og drift, og disse vises som negative tall i tabellen. 

Tabell 7-1 viser anleggskostnader for alternativene, disse er fastsatt ved anslagsmetodikk. Tallene er 
oppgitt i millioner kr. med prisnivå 2017. Anleggsperioden er satt til 3 år for alle tre alternativene. 

Tabell 1-1 Anleggskostnader 

Alternativ 1A 1B 1C 

Anleggskostnad 

(mill. 2017-kr) 
700,11 777,35 676 
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Netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) viser hvor mange kroner man får igjen pr. krone bevilget over 
offentlig budsjett. 

Tabell 1-2 Resultater fra nytte-/kostnadsberegninger. 

Komponenter  

(1000 kr diskontert) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Trafikanter og transportbrukere 982 450   982 450   982 450  

Operatører  -236 167   -236 167   -236 167  

Det offentlige  -665 681   -748 645   -642 908  

Samfunnet   forøvrig  34 529   17 686   39 180  

Netto nytte (NN)  115 131   15 324   142 554  

Netto nytte per budsjettkrone (NNB)  0,17   0,02   0,22  

 
Tabellen viser at det er alternativ 1C som kommer best ut i nytte-/kostnadsberegningene, med en 
positiv netto nytte på 142,6 mill. kr., og en netto nytte per budsjettkrone på 0,22. Dårligst ut kommer 
alternativ 1B, med en netto nytte på 15,3 mill. kr., og en netto nytte per budsjettkrone på 0,02. Det er 
hovedsakelig større anleggskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader som slår negativt ut for 
alternativ 1B. Alternativ 1A har en netto nytte på 115 mill. kr., noe som gir en netto nytte per 
budsjettkrone på 0,17. 

Ikke prissatte konsekvenser 

Ikke prissatte temaer er landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturmangfold, kulturmiljø og 
naturressurser. Nedenfor presenteres en samlet vurdering av om alternativene er negative eller positive 
i forhold til alternativ 0 for alle de ikke-prissatte temaene (Tabell 7-23). 

Tabell 1-3 Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser. For hvert alternativ og tema vises konsekvensgrad og 
rangering. 

Fagtema Alternativ 0 Alternativ 1 Ref. 

  Underalt. 

1A 

Underalt. 

1B 

Underalt. 

1C 

 

Landskapsbilde  - - / - - - 

2 

- - / - - - 

1 

- - / - - - 

2 

Fra kap. 7.2.2 

Nærmiljø og friluftsliv  - 

2 

- 

1 

- 

3 

Fra kap. 7.2.3 

Naturmangfold   - - / - - - 

2 

- - / - - - 

1 

- - - 

3 

Fra kap. 7.2.4 

Kulturmiljø 

 

 - - / - - - 

1 

- - / - - - 

1 

- - / - - - 

1 

Fra kap. 7.2.5 



 

FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 

12 

 

Den samlete vurderingen gir negativt bidrag til netto nytte for alle underalternativene (1A, 1B og 1C) i 
forhold til alternativ 0. Alternativ 0 er gitt best rangering. Det er relativt små forskjeller mellom de 
ulike underalternativene. Alternativ 1 med underalternativ 1A og 1B kommer likt ut når det gjelder 
samlete konsekvenser, men underalternativ 1B er gjennomgående rangert bedre eller likt med 1A for 
alle fem fagtema. Med utgangspunkt i rangeringene for de ulike fagtema, er underalternativ 1B rangert 
som nr. 2. Underalternativ 1C har større negative konsekvenser for tema naturmangfold enn 1A og 1B, 
i tillegg til at det er rangert dårligst for flere av de fem fagtemaene, og er derfor gitt dårligst rangering 
totalt sett med nr. 4.   

Samfunnsøkonomisk sammenstilling og rangering 

Alle underalternativene (1A, 1B og 1C) havner i gruppe II, der konsekvensene for prissatte tema er 
positive, mens de er negative for de ikke-prissatte konsekvensene. Den samlede samfunnsøkonomiske 
vurderingen vil da bli en avveining av om netto nytte er større enn de samlede ulempene for ikke-
prissatte tema. 

Tabell 1-4 Sammenstilling av summen fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.  

 Alternativ 0 Alternativ.1 

  Underalt. 1A Underalt. 1B Underalt. 1C 

Prissatte virkninger 

Netto nytte (netto nåverdi) i kroner   115 131   15 324   142 554  

Netto nytte pr. budsjettkrone   0,17   0,02   0,22  

I. Rangering prissatte  4 2 3 1 

Ikke-prissatte virkninger 

Samlet vurdering  Negativ Negativ Negativ 

II. Rangering ikke-prissatte 

konsekvenser 

1 3 2 4 

Samlet samfunnsøk. vurdering 0 Usikker 

avveining - 

heller mot 

positiv 

Usikker 

avveining - 

heller mot 

positiv 

Usikker 

avveining - 

heller mot 

positiv 

III. Samlet samfunnsøk. rangering 4 1 3 2 

 

For alternativ 1 med underalternativ 1A, er netto nytte for de prissatte tema positiv. De ikke-prissatte 
tema for 1A kommer alle ut med negative konsekvenser. De største konfliktene er knyttet til 
landskapsbilde, naturmangfold og kulturmiljø. For 1A er det vurdert slik at en netto nytte på 115 mill. 

Naturressurser  

 

 - - 

2 

- - 

1 

- - 

3 

Fra kap. 7.2.6 

Samlet vurdering  Neg. Neg. Neg.  

Rangering 1 3 2 4  
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kroner gir så positive konsekvenser for de prissatte-temaene at de er større enn de negative ulempene 
knyttet til de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativet vurderes derfor å være positivt for samfunnet.  

For alternativ 1 med underalternativ 1B, er netto nytte på 15 mill. kr, noe som gir positive 
konsekvenser for prissatte-tema. Ikke-prissatte tema kommer alle ut med negative konsekvenser for 
alternativet. Konfliktområdene er størst for temaene landskapsbilde, naturmangfold og kulturmiljø. En 
netto nytte på 15 mill. kroner er positivt, men det er litt usikkert om de positive konsekvensene for 
prissatte tema, faktisk oppveier de negative konsekvensene for ikke-prissatte tema, og at alternativet 
dermed er positivt for samfunnet.  

Alternativ 1 med underalternativ 1C har en netto nytte på 142,5 mill. kr som gir positive konsekvenser 
for samfunnet for prissatte tema. De ikke-prissatte tema for 1C kommer alle ut med negative 
konsekvenser. Konfliktområdene er i likhet med de andre alternativene i hovedsak knyttet til tema 
landskapsbilde, naturmangfold og kulturmiljø. En netto nytte på 142,5 mill. kroner vurderes til å gi så 
positive konsekvenser for prissatte tema, at de er større enn de negative ulempene for ikke-prissatte 
tema. Alternativet vurderes til å være positivt for samfunnet.  

 

Alternativ 1 med underalternativ 1A er gitt best rangering, fordi alternativet har svært positiv netto 
nytte for samfunnet for prissatte tema. Netto nytte for alternativ 1A med 115 mill. kr er mindre enn for 
alternativ 1C, men har bedre rangering for ikke-prissatte tema. I den samlete samfunnsøkonomiske 
analysen vurderes 1A som det beste alternativet. 

Alternativ 1 med underalternativ 1C er rangert som nr. 2 i den samlete samfunnsøkonomiske analysen. 
Alternativet har større positiv netto nytte for prissatte tema enn 1A, men er likevel rangert som nr. 2 
fordi alternativet er dårligere rangert for ikke-prissatte tema, enn 1A.  

Alternativ 1 med underalternativ 1B er rangert som nr. 3 i den samlete samfunnsøkonomiske analysen. 
Alternativet kommer best ut for de ikke-prissatte temaene, men har betydelig dårligere netto nytte for 
samfunnet for de prissatte tema enn alternativ 1A og 1C. Ettersom netto nytte for prissatte tema er så 
lav, blir det mindre entydig om de positive konsekvensene for prissatte tema, oppveier de negative 
konsekvensene for ikke prissatte tema for dette alternativet, enn for alternativene 1A og 1B.   

Alternativ 0 har fått dårligst rangering (nr. 4)  fordi dette alternativet ikke har positiv netto nytte for 
prissatte-tema. Selv om alternativet er rangert som nr. 1 for ikke-prissatte tema, så vurderes den 
positive netto nytten for alternativ 1A, 1B og 1C som så stor at alternativ 0 får dårligst rangering 
samlet sett.  

1.4 Statens vegvesens anbefaling 

Alternativ 1A (kort miljøtunnel) er det alternativet som anbefales. Alternativet har best rangering i den 
samfunnsøkonomiske analysen, hovedsakelig fordi netto nytte for prissatte tema er svært positiv. 
Alternativet har i tillegg god måloppnåelse i forhold til prosjektmålene.  
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1.5 Oppfølgende undersøkelser, ytre miljø, ROS 

Oppfølgende undersøkelser 

For temaene naturmangfold og naturressurser er det anbefalt oppfølgende undersøkelser.  

Miljøoppfølging (Innspill til YM-plan) 

Temarapportene peker på behovet for avbøtende tiltak i anleggs- og driftsfasen og supplerende 
undersøkelser. Det vil i forbindelse med byggeprosjektet bli utarbeidet en ytre miljøplan (YM-plan) 
for prosjektet, for å sikre at tiltaket gjennomføres i tråd med intensjonene og bestemmelsene i 
reguleringsplanen. 

Forholdet til naturmangfoldloven, kap. 2 

Tiltaket er vurdert etter Naturmangfoldlovens kap. II. §8-12. 

› Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for vurdering av planforslaget, med unntak av 
hvordan vegen vil øke samlet belastning på sårbart naturmangfold knyttet til en hensynssone på 
Fagerheim. 

› Føre-var prinsippet kommet til anvendelse der det er konflikt mellom tiltaket og den foreslåtte 
hensynsonen ved Fagerheim.  

› Det vurderes at tiltaket vil medføre en økning i den samlede belastningen på naturmangfoldet i 
influensområdet, først og fremst grunnet arealbeslag og fragmentering av arealer. 

› Det er forutsatt at tiltakshaver bærer kostnadene ved miljøforringelse.  
› Noen miljøhensyn ligger implisitt i planforslaget. Avbøtende tiltak er belyst i temarapport for 

naturmangfold. Det er krav om utarbeidelse av ytre miljø-plan. 
 

ROS-analyse 

Det er laget en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med planarbeidet.  

Identifisert risiko innenfor hvert tema er kategorisert i grupper med lav, middels og høy risiko. Det er 
foreslått avbøtende tiltak for forhold med middels og høg risiko. Det er gitt forslag til hvordan disse 
tas inn i planbestemmelser eller plankart.  
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2 Innledning 

2.1 Bakgrunn 

Strekningen fv. 47 Fagerheim - Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. 
Haugalandspakken er en utbyggings- og finansieringsplan med sikte på utvikling av transportsystemet 
på Haugalandet. Dette transportsystemet omfatter hovedsakelig en standardheving av de to viktigste 
transportårene gjennom regionen, E134 mellom Haugesund og Etne og fv. 47 mellom syv involverte 
kommuner (Etne, Haugesund, Bokn, Karmøy, Sveio, Tysvær og Vindafjord).  

Hovedmålet for utvikling av strekningen er å få redusert reisetid og lavere ulykkesrisiko. Særlig viktig 
er redusert reisetid og forutsigbarhet for langdistansetransporten enten det gjelder gods- eller 
persontransport.  

 

Figur 2-1: Oversiktskart. Bakgrunnskartet er påført ekstra navn. (Kilde: www.vegvesen.no/vegkart) 

2.2 Mål for prosjektet 

Formålet med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene å bidra 
til bedre framkommelighet og trafikksikkerhet på den ca. 6,5 km lange strekningen på hovedruten mot 
nord fra Haugesund mot stamveg E39.   
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2. 3 Pl anprosess og medvirkning

Planprosessen for reguleringsplan for fv. 47 begynte i 2005. Ved
oppstart av reguleringsplanarbeidet ble det vurdert til at det var
krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om
konsekvensutredninger. Prosessen har dratt ut i tid, og det er
varslet igangsetting av reguleringsplanarbeid t re ganger.

› Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeid for fv. 47
Fagerheim - Ekrene 01.12.2005

› Forslag til planprogram for planarbeidet ble sendt på
offentlig høring til etater og berørte parter januar 2007.

› Det ble avholdt åpent informasjonsmøte om planarbeidet på
N ordbygdene grendahus 29. januar 2007.

› Planprogrammet ble vedtatt i Haugesund kommune den
29.04.2008 og i Sveio kommune den 14.04.2008.

› Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeid 02. juli
2009.

› 14.09.2016 ble det varslet om oppstart av
reguleringspl anarbeid på ny, på grunn av tiden som har
gått, samt endringer av løsninger i prosjektet.

› 28.11.2016 ble det varslet om utvidelse av planområdet på
Ekrene. Overordnede myndigheter og direkte berørte parter
ble varslet med brev.

Planutvalget i Haugesund og Sveio kommuner vil vedta evt. om
/ når planforslaget skal bli lagt ut til offentlig ettersyn.
Høringsfristen vil være minimum 6 uker. I denne perioden vil
det være mulig for grunneiere og andre parter å komme med
merknader til planarbeidet.

Etter hørings fristen vil innkomne merknader bli behandlet og
kommentert.

Etter en eventuell justering av planforslaget, skal planen opp til
2. gangs behandling i planutvalget før egengodkjenning i
kommunestyret. Når reguleringsplanen er vedtatt, vil vedtaket
bli kunng jort. Klagefristen er 3 uker, og følger av
forvaltningsloven.

Varsel om igangsetting av
reguleringsplanarbeid med

KU

• Utarbeide forslag til
planprogram

Kunngjøring om utlegging av
planprogram til offentlig

høring

• 6 ukers høringsfrist

Planprogram fastsettes
(vedtas) politisk av

kommunestyret

Utarbeide planforslag med
konsekvensutredning

1. gangs politisk behandling
av planforslaget i

planutvalget.

• Planforslag legges ut på høring
med 6 ukers høringsfrist

2. gangs politisk behandling
av planforslaget i
planutvalget før

egengodkjenning i
kommunestyret

Kunngjøring av vedtatt
reguleringsplan

Klagefrist på vedtaket, 3 uker
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3 Planstatus 

3.1 Statlige føringer 

› Nasjonal transportplan (NTP) 

I Stortingsmeldingen om Nasjonal transportplan presenterer regjeringen sin strategi for 
transportpolitikken. Transportplanen har en planperiode på 10 år, men revideres hvert fjerde år. 
Stortingsmeldingen tas opp til behandling i Transport- og kommunikasjonskomiteen, som legger 
sin innstilling fram for Stortinget og som deretter vedtar planen. 

I NTP 2014-2023 står følgende om Haugalandspakken: 
 "Statlige midler til videre oppfølging av Haugalandspakka blir prioritert" 
 

› LOV-2008-06-27-71 Plan og bygningsloven  
› FOR-2014-12-19-1726 Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og 

bygningsloven. 
› FOR-1995-09-20-4146 Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging. 
› FOR-2014-09-26-1222 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging. 
› FOR-2009-09-04-1167 Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene. 
› St.meld. nr. 34 (2006-2007) Norsk klimapolitikk 
› Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegginga T-1442/2012 
› Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, 12.06.2015. 
› Nasjonale og vesentlige regionale miljøinteresser, Rundskriv T-2 /16 10.06.2016 
› Riks- og fylkesveger T- 1057 

 

3.2 Regionale og fylkeskommunale planer 

Fylkes- og fylkesdelplaner i Rogaland 

› Regional plan for areal og transport på Haugalandet (vedtatt 15.06.16 i Rogaland fylkesting, 
vedtatt 05.10.2016 i Hordaland fylkesting, Kommunal- og moderniseringsdepartetmentet har 
fastsatt planen med endringer 21.06.2017) 

Planen skal legge til rette for vekst og utvikling, styrke by-, tettsteds- og grendesentre i hele 
regionen, bygge slik at det blir korte avstander til daglige gjøremål, stimulere til økt gange, 
sykling og bruk av kollektivtransport, utvikle vegnettet, sikre tilgjengelighet og trafikksikkerhet.  

En av hovedstrategiene er mer effektiv kollektivtransport for både bybuss, "forstadsruter" til de 
største tettstedene nær Haugesund, og regionale ruter til kommunene rundt Haugesund. Videre ser 
en for seg at hovedvegnettet utbedres og utvikles videre innenfor rammene av nasjonale og 
regionale transportplaner og eventuelle transportpakker, med fokus på tilgjengelighet, 
trafikksikkerhet, miljø og universell utforming. 

› Transportplan for Haugalandet, handlingsplan 2006 - 2020 
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I transportplan for Haugalandet, handlingsplan 2006 – 2020, er målet for handlingsplanen å : 
utvikle et miljømessig og samfunnsøkonomisk godt transportsysten, å redusere veksten i 
biltrafikken i byormådet i vest, å redusere antall trafikkulykker og støyplager som følge av 
transport, samt å utvikle et tilrettelagt og velfungerende transportsystem for alle brukergrupper.  . 
Prosjektene er forutsatt finansiert med statlige bevilgninger, fylkeskommunale midler og 
bompenger.  

› Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024, (godkjent 24.10.2017) 

I fylkesdelplanen ønsker fylkeskommunen ved å se planmessig på friluftsliv og naturforvaltning 
samtidig, å: "…synliggjøre både ansvaret den har for å legge til rette for et aktivt og godt 

friluftslivstilbud for alle, hva den konkret vil gjøre med dette, og hvordan den kan forvalte 
naturen for å få dette til."  

› Fylkesdelplan for universell utforming 2014-2017 (vedtatt april 2014) 

› Regionalplan for landbruk i Rogaland (vedtatt 07.06.2011) 

› Regionalplan for folkehelse i Rogaland 2013-2017  

› Regionalplan for energi og klima i Rogaland, (vedtatt 16.02.2010) 

› Regionalplan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021, (vedtatt desember 2015) 

Formålet med planen er at: "Vannforvaltningsplanen skal bidra til å koordinere og samordne 
vannforvaltning og arealbruk på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Den regionale planen 
beskriver på et overordnet nivå hva som må gjøres for å forvalte vannmiljøet og vannressursene i 
et langsiktig perspektiv. Tiltaksprogrammet, som er vedlegg til planen, beskriver mer detaljert 
hvilke typer tiltak det er behov for." 

Fylkes- og fylkesdelplaner i Hordaland 

› Regional plan for areal og transport på Haugalandet (vedtatt 15.06.16 i Rogaland fylkesting, 
vedtatt 05.10.16 i Hordaland fylkesting) 

› Regional transportplan Hordaland 2013-2024 (vedtatt12.12.2012) 

› Regionalplan for folkehelse 2014-2025 (vedtatt 07.04.2014) 

› Klimaplan for Hordaland 2014-2030 (vedtatt 11.06.2014) 

› Regional plan for Vassregion Hordaland 2016-2021 (vedtatt 09.12.2015) 

"Formålet med planen er reinare vatn og betre økologi i vassdrag, innsjøar og kystvatn i 
vassregion Hordaland." 
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3.3 Kommuneplaner  

Kommuneplan for Haugesund 

› Kommuneplanens samfunnsdel for Haugesund kommune 2014-2030 

"Byvekst og transformasjon må bidra til endret transportmiddelfordeling og begrenset 
byspredningen. Haugesund vil derfor legge til rette for en kortreist hverdag med mindre bilbruk, 
bedret folkehelse, økt trivsel, inkludering, universell utforming og verdiskapning…" 

› Kommuneplanens arealdel for Haugesund kommune 2014 – 2030, godkjent av bystyret 
10.08.2015.  

"I denne rulleringen legger kommunen til grunn en mer bærekraftig arealbruk hvor man tar i 
bruk eksisterende areal til utbygging og «transformasjon»…" 

På Fagerheim er det i gjeldende kommuneplan lagt ut et stort fremtidig boligområde på østsiden 
av fv. 47, mens det på vestsiden av fv. 47 er lagt ut et område til LNF-N (Landbruks-, natur- 
friluftsområde der natur er prioritert). På vestsiden, helt inntil vegen, fra Halsane til 
Førlandsvegen er det lagt ut et areal til fremtidig industriområde. Gjeldende kommuneplan angir 
fremtidig utbyggingsretning innenfor et område langs fv. 47 fra Førlandsvegen/Skoklandsvegen 
til Saltveit skole.  

Fra Førlandsvegen til kommunegrensen er arealene langs fylkesveg 47 hovedsakelig lagt ut til 
formålene LNF og LNF-område hvor spredt boligbygging er tillatt. Unntaket er ved Randivatn og 
helt i nord mot kommunegrensen, der det i kommuneplanen er lagt ut områder til LNF-F -  
fremtidig hovedgrøntkorridor. 
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Figur 3-1: Utsnitt av kommuneplankartet til Haugesund kommune. (Kilde: Kommuneplankart, Haugesund kommune) 

 

Kommuneplan for Sveio 

› Gjeldende kommuneplan for Sveio kommune 2011 – 2023, vedtatt i kommunestyret 03.10.2011.  

Fra kommunegrensen i sør og fram Ekrene er det meste av arealene langs fv. 47 avsatt til LNF- 
område. Ved Ekrene er det i kommuneplanen lagt ut område til fremtidig boligbygging på 
vestsiden av fv. 47. Det er vist at gjeldende reguleringsplaner for industriområde på østsiden av 
fv. 47 på Ekrene, og boligområdet sør for industriområdet, fortsatt skal være gjeldende.  
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Figur 3-2: Utsnitt av kommuneplankart for Sveio kommune. (Kilde: Kommuneplankart, Sveio kommune) 

3.4 Kommunedelplaner 

Kommunedelplaner for Haugesund 

› Grønnstruktur i Haugesund, temaplan 2006 - 2015 

Haugesund kommune har utarbeidet temaplan for grønnstruktur i Haugesund. Målsettingen med 
planen er bl.a.: 

"Kommunedelplan for grønnstruktur skal inneholde registreringer og analyser som kan være 
grunnlag for å sikre og forvalte en sammenhengende grønnstruktur, landbruks, natur- og 
friluftsområder, vann, elver og sjøområder." 

Registrering 
I temaplanen er det gjort registrering av biologisk mangfold, arealtyper, 
vegetasjonssammensetning, ferdselsårer og tilgjengelighet, og landskapsformer. 

Analysekart 
Ut fra registreringene er det utarbeidet analysekart for landskap, biologisk mangfold og 
rekreasjon, der man har gjort en verdivurdering av alle arealene i kommunen.   

Grønn plakat 
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Den grønne plakaten representerer den samlede grønnstrukturverdien som fremkommer av 
verdiforholdene for landskap, naturforhold og rekreasjon.  

I grønn plakat ligger det en korridor verdisatt som område med svært stor grønnstrukturverdi ca. 
midt mellom Fagerheim og Førlandsvatnet. Et område sør for Førland og et område fra Saltveit 
og sørøst til Byheiene er markert som område med svært stor grønnstrukturverdi (mørk grønn 
farge). Resten av området langs fv. 47 er vurdert til å ha stor grønnstrukturverdi.  

 

Figur 3-3: Bearbeidet utsnitt av temaplanen "Grønn plakat". Den røde linjen viser vegtraséen, og de røde sirklene 
kryssområder, i planforslaget.  (Kilde: Grønn plakat, Haugesund kommune) 

 

› Kommunedelplan for energi- og klima 2012-2020 

Det er satt som mål i kommunedelplanen at: 

› Sykkelandelen av transportarbeidet skal økes innen 2020, ved at det bl.a. blir tilrettelagt for 
intakte sykkelruter nord-sør og øst-vest.  

› "Syklende og gående skal ha like god fremkommelighet som bilister.", ved bl.a. at god 
fremkommelighet for gående og syklende vil være en planforutsetning i kommuneplanen 

› Kollektivanelden skal økes innen 2020,ved "Grønn T- trasé"- en betegnelse på en tenkt 
kollektiv transportstruktursatsning som går bl.a. nord-sør i fra Sveio til Karmøy. 

› Kommunedelplan idrett 2006- 2012 

Kommunedelplaner for Sveio 

› Trafikksikringsplan for Sveio- 2009- 2012  
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Hovedmål: "Redusera talet på og omfanget av trafikkuhell og trafikkulukker i Sveio i høve til 
perioden 2003- 2008" 
Delmål er bl.a.: "Trafikksikring som tema i alle reguleringsplanar" 

› Temaplan for fysisk aktivitet 2016-2020, 09.05.2016.  

3.5 Gjeldende reguleringsplaner 

Gjeldende reguleringsplaner i Haugesund kommune 

Følgende planer ligger innenfor eller grenser til planområdet for reguleringsplan for fv. 47, Fagerheim 
- Ekrene: 

› Planid RL 1649 Detaljregulering for rv. 47, Kvala - Fagerheim, vedtatt 16.10.2013. 

I reguleringsplan for rv. 47 Kvala - Fagerheim er det planlagt firefelts veg fra Kvala til 
Fagerheim. Reguleringsplan for fv. 47 Fagerheim – Ekrene har en liten overlapp med 
reguleringsplan for rv. 47 Kvala – Fagerheim på Fagerheim, der vegen videre nordover kobles på 
rundkjøringen på Fagerheim.  

Planarbeid er igangsatt for følgende planområder som grenser til / ligger innenfor planområdet for 
reguleringsplan for fv. 47, Fagerheim - Ekrene: 

› Planid RL1681 Områderegulering, Fagerheim øst, (planarbeid igangsatt). 
 

› Planid RL1771 Ytrehaugen (planarbeid igangsatt). 
 

Gjeldende reguleringsplaner i Sveio kommune 

Følgende planer ligger innenfor eller grenser til planområdet for reguleringsplan for fv. 47, Fagerheim 
- Ekrene: 

› Planid 2008-002 Reguleringsplan for gnr/ bnr. 72/66 Ekrene næringspark, vedtatt 05.05.2008. 

Ekrene næringspark omfatter næringsareal på Ekrene. Reguleringsplan for fv. 47 Fagerheim – 
Ekrene overlapper deler av eksisterende reguleringsplan i vest, nær inntil dagens fv. 47. 

› Planid 2013-001 Mindre endring for reguleringsplan for Ekrene øst, gnr/ bnr. 72/1 m.fl., vedtatt 
12.12.2012.  

Reguleringsplanen for Ekrene øst, gjelder boligområde ved Gjeringstjørn. Reguleringsplan for fv. 
47 Fagerheim – Ekrene overlapper deler av reguleringsplanen for Ekrene øst nordvest i 
planområdet, nær dagens fv. 47.  

› Planid 2007-007 Reguleringsplan for gnr/ bnr. 72/1 Viksefjorden brygge. 

Reguleringsplan for Viksefjorden brygge omfatter bl.a avkjørsel til fv. 47. Planen ligger nær 
inntil planområdet, men blir ikke erstattet av ny plan.  
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Figur 3-4: Reguleringsplaner som grenser til planområde for fv. 47 Fagerheim- Ekrene i Sveio kommune (Kilde: 
Bakgrunnskart, kommuneplan for Sveio kommune) 

3.6 Andre planer og temarapporter 

Andre planer i Sveio kommune 

› Energi- og klimaplan 2011- 2016 

Det er bl.a.. satt som mål at: 
"Kommunen skal vere ein aktiv pådrivar for eit godt kollektivtrafikktilbod" 
"Kommunen skal planlegge og tilstrebe samanhengande gang- og sykkkelvegnett, og generelt 
leggje til rette for aktiv sykling, særleg til/ frå arbeidsplass." 
 
Prioriterte tiltak- handlingsprogram har som punkt at: 
"Kommunen ønskjer at bygging av gang- og sykkelvegar skal vera eit prioritert satsingsområde" 
 

› Strategisk næringsplan 2008-2008, vedtatt 21.01.2008 

3.7 Finansiering 

Haugalandspakken 

Strekningen fv. 47 Fagerheim - Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. 
Haugalandspakken er en finansierings og urbyggingsplan med sikte på utvikling av transportsystemet 
på Haugalandet. Haugalandspakken ble vedtatt i Stortinget 14. juni 2007 (St. prp. nr. 57 (2006-2007)). 
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Det er syv involverte kommuner i Haugalandspakken, to i Hordaland (Etne og Sveio) og fem i 
Rogaland (Haugesund, Bokn, Karmøy, Tysvær og Vindafjord).  

Hensikten med Haugalandspakken er å bygge et transportsystem som legger til rette for en nåværende 
og fremtidig befolknings- og næringsutvikling, som er miljøvennlig (tilrettelegging for kollektivtrafikk 
og sykkelbruk) og som fører til færre ulykker (nullvisjonen) og støyulemper. 

Haugalandspakken er finansiert gjennom statlige bevilgninger, fylkeskommunale bevilgninger og det 
resterende gjennom bompengeordning. Innkrevingsperioden er satt til 15 år. Bomstasjonene åpnet i 
henholdsvis 2008, og 2009. 

Nasjonal transportplan (NTP) 2014-2023 

 I Nasjonal transportplan (NTP) for år 2014 – 2023 står det at statlige midler til videre oppfølging av 
Haugalandspakken blir prioritert. 

Handlingsprogram 2014-2017(2023) 

Oppfølging av Meld. St. 26 (2012–2013) Nasjonal transportplan 2014–2023. 
 
Handlingsprogrammene er gjennomføringsplaner for Nasjonal transportplan. Når Nasjonal 
transportplan er ferdig, utarbeider Avinor og transportetatene hvert sitt handlingsprogram for de fire 
første årene av planperioden. Handlingsprogrammene legges til grunn ved de årlige budsjettforslagene.  

I handlingsprogrammet for 2014-2017 står det at det settes av statlige midler til videre oppfølging av 
Haugalandspakken.  
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4 Dagens situasjon 

 

Figur 4-1: Kartet viser omriss av aktuelt planområde (Kilde: Bakgrunnskart – https://kart.finn.no)  

Strekningen fv. 47 Fagerheim – Ekrene knytter Haugesund og Karmøy nordover mot E39. Parsellen er 
dermed en del av hovedforbindelsen mellom Haugesund / Karmøy og de nordlige delene av 
Vestlandet. I tillegg til funksjonen som regional forbindelse, er fv. 47 også en viktig lokal forbindelse 
for Haugesund og Sveio.  

Planområdet er vist på Figur 4-1 og strekker seg fra Fagerheim i sør i Haugesund kommune og ca. 6,5 
km nordøstover til Ekrene i Sveio kommune. I sør starter planområdet i overgangen mellom det 
tettbygde bylandskapet i Haugesund og fortsetter gjennom spredtbygd jordbrukslandskap, forbi skolen 
på Saltveit og fram til industriområdet på Ekrene lengst nord i planområdet.  

Dagens fv. 47 er relativt smal, og fra Viksevegen i Haugesund til fylkesgrensa i nord er vegen uten 
midtlinje. I følge Nasjonal vegdatabank (NVDB) har det vært en del ulykker på parsellen mellom 
Fagerheim og Ekrene, særlig i forbindelse med kryss og avkjørsler. Vegen tilfredsstiller ikke kravene i 
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forhold til standard, fremkommelighet og trafikksikkerhet. Det er gang- og sykkelveg på deler av 
strekningen, fra Førlandsvegen til Saltveit skole, og videre nordover til Viksevegen, samt strekningen 
fra Søre Våge til Ekrene.  

 

Figur 4-2: Fagerheim sett fra nordøst. (Foto: COWI) 

 

Figur 4-3: Ingeborgtjørn, ved Førlandskrysset. (Foto: COWI) 

 

Figur 4-4: Saltveit (Foto: COWI) 
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Alternativer 

5.1.1 Alternativene som skal utredes 

Det er ett hovedalternativ mellom Fagerheim og Ekrene, men på delstrekningen mellom Fagerheim og 
Halsane er det tre alternativer, underalternativene 1A, 1B og1C.  

› I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane, med en kort miljøtunnel på ca. 50 
meter ved Halsane. 

› I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane.  
› I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane, uten kort miljøtunnel eller tunnel. 

 

Figur 5-1: Alternativ 0, og alternativ 1, med underalternativene 1A,1B og 1C ved Fagerheim - Halsane (Kilde: 
Bakgrunnskart er hentet fra www.miljostatus.no) 

http://www.miljostatus.no/
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Ny fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene er planlagt med standardklasse H5. Dette er en to-felts veg med 
midtdeler, samt at det skal være et forbikjøringsfelt i hver retning. Vegen skal være avkjørselsfri. Det 
er planlagt toplanskryss på Saltveit og på Ekrene. Vest for Håvåsen er det foreslått et område for 
deponi av utskiftningsmasse.  

Fra Fagerheim til planlagt kryss på Saltveit følger ny trasé i stor grad eksisterende fylkesveg. Fra det 
nye krysset på Saltveit er vegen lagt på østsiden av eksisterende fv. 47, krysser til vestsiden ved Vikse, 
før den krysser dalen ved Søre Våge på bru. Fra Søre Våge ligger den nye vegen øst for dagens veg et 
stykke, før den følger eksisterende fylkesveg frem til Ekrene. På Ekrene får eksisterende fv. 47 ny 
tilkobling til vegen mot Buavåg, ca. 300 meter fra dagens kryss.  

5.1.2 0-alternativet 

0-alternativet er et sammenligningsalternativ der dagens veg sammenlignes med ulike 
utbyggingsalternativ. 0-alternativet defineres som dagens veg med forventet trafikkøkning i år 2040, 
og med eventuelle tiltak i forhold til oppfyllelse av gjeldende støyforskrifter. Konsekvensutredningen 
bygger på gjeldende kommuneplaner og vedtatte reguleringsplaner.  

5.1.3 Alternativ 1, underalternativ 1A 

I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane, med en kort miljøtunnel på ca. 50 meter 
ved Halsane. Plankart som gjelder for alternativ 1A er: R001 - R002, og R003 - R011.  

Tabellen under viser arealformålene i plankartet, og arealstørrelser for de ulike formålene i Sveio 
kommune.  

Tabell 5-1: Arealformål og arealstørrelse for de ulike formålene i Sveio kommune 

Formål Areal i daa 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

Boligbebyggelse  2,1 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (5) 33,16 

Sum areal denne kategori: 35,3 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

Annen veggrunn - grøntareal (40) 86,3 

Fortau (3) 1,5 

Gang-/sykkelveg (12) 7,4 

Gangveg/gangareal (2) 0,1 

Kjøreveg (8) 48,6 

Kollektivholdeplass (5) 0,6 

Pendler-/innfartsparkering  3,5 

Sum areal denne kategori: 148 

    

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa) 

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (17) 118,1 

Sum areal denne kategori: 118,1 

    

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Areal (daa) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (5) 1,2 

Sum areal denne kategori: 1,2 

    

Totalt alle kategorier:   302,6 
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5.1.4 Alternativ 1, underalternativ 1B 

I alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane. Plankart som gjelder for 
alternativ 1B er: R101 – R102, og R003 - R011. 

Tabellen under viser arealformålene i plankartet, og arealstørrelser for de ulike formålene.  

Tabell 5-2: Arealformål og arealstørrelse for de ulike formålene 

Formål Areal i daa 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

Boligbebyggelse (3) 3,33 

Energianlegg (2) 0,02 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (5) 33,16 

Sum areal denne kategori: 36,51 

    

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

Andre tekniske infrastrukturtraseer (2) 1,12 

Annen veggrunn - grøntareal (91) 264,27 

Fortau (3) 1,51 

Gang-/sykkelveg (29) 22,13 

Gangveg/gangareal (3) 0,21 

Kjøreveg (31) 146,77 

Kollektivholdeplass (9) 1,01 

Pendler-/innfartsparkering (2) 5,76 

Sum areal denne kategori: 442,78 

    

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa) 

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (55) 418,91 

Naturformål av LNFR (2) 35,31 

Sum areal denne kategori: 454,22 

    

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Areal (daa) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (9) 5,78 

Sum areal denne kategori: 5,78 

    

Totalt alle kategorier:   939,25 

 

5.1.5 Alternativ 1, underalternativ 1C 

I alternativ 1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane, uten kort miljøtunnel eller tunnel. Plankart 
som gjelder for alternativ 1C er: R201 – R202, og R003 - R011. 

Tabellen under viser arealformålene i plankartet, og arealstørrelser for de ulike formålene.  

Tabell 5-3: Arealformål og arealstørrelse for de ulike formålene 

Formål Areal i daa 

§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg Areal (daa) 

Boligbebyggelse (3) 3,33 

Energianlegg (2) 0,02 

Kombinert bebyggelse og anleggsformål (5) 33,16 

Sum areal denne kategori: 36,51 
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§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur Areal (daa) 

Andre tekniske infrastrukturtraseer 0,43 

Annen veggrunn - grøntareal (95) 269,73 

Fortau (3) 1,51 

Gang-/sykkelveg (29) 22,17 

Gangveg/gangareal (3) 0,21 

Kjøreveg (31) 145,42 

Kollektivholdeplass (9) 1,01 

Pendler-/innfartsparkering (2) 5,76 

Sum areal denne kategori: 446,24 

    

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift Areal (daa) 

LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (57) 419,45 

Naturformål av LNFR (2) 21,4 

Sum areal denne kategori: 440,85 

    

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone Areal (daa) 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (9) 5,78 

Sum areal denne kategori: 5,78 

    

Totalt alle kategorier:   929,33 

 

5.1.6 Alternativer beskrevet i planprogrammet 

I planprogrammet ble det vurdert 2 alternative vegtraséer, alternativene 1 og 2.  

› "Alternativ 1" 
"Fra Fagerheim til Haglandsveien er det liten forskjell på de ulike alternativene når det gjelder 
horisontal og vertikalkurvatur. Fra Haglandsveien bøyer alternativ 1 mot øst og passerer nord 
for Randivatnet på Saltveit. Veien svinger så vestover igjen og krysser eksisterende fv. 47 rett 
nord for Viksevegen. Vegen fortsetter på vestsiden av fv. 47 til den igjen krysser eksisterende fv. 
47, ved krysset med Kallandsveien ved Søre Våge, på bru. På Søre Våge vil ny veg bli lagt på 
østsiden av eksisterende bebyggelse. Ny vegtrasé vil komme ut i eksisterende fv. 47 på Ekrene."  

› "Alternativ 2" 
"Fra Fagerheim til Haglandsveien er det liten forskjell på alt. 1 og alt. 2. Fra Haglandsveien 
bøyer alt. 2 mot vest slik at den passerer på vestsiden av Saltveit skole og Nordbygdene 
grendahus. Vegen går her nær nordre del av Førlandsvatnet. Vegen bøyer så mot øst og krysser 
over Djupatjørn før den krysser over Viksevegen nord for fv. 47. Vegen svinger så mot nord. 
Resten av traséen er sammenfallende med alt. 1. " 
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Figur 5-2: Alternative vegtraséer, 0, 1 og 2, fra planprogrammet 

 
Metodikk (fra planprogrammet): 
› "Målet med dette planprogrammet er å beskrive hvilke alternativ som skal planlegges og hvilke 

konsekvenser som skal utredes.  Ved å avklare trasé på planprogramnivå vil en unngå å måtte 
utarbeide konsekvensutredning og reguleringsplan for flere alternative traséer." 

Sammenstilling og vurdering (fra planprogrammet): 
› "I dette planprogrammet har vi valgt å sammenstille traséalternativ 1 og 2 for å sile ut det ene før 

konsekvensutredningen gjennomføres. I konsekvensutredningen vil gjenstående alternativ 
sammenstilles med 0- alternativet. " 

Statens vegvesens anbefaling (fra planprogrammet): 
› "Både traséalternativ I og II vil kunne gi en fullgod trafikal og vegteknisk løsning for fremtidig 

Rv47. 

Gjennomgangen i forbindelse med planprogrammet viser at traséalternativ I vil få en noe lavere 
utbyggingskostnad enn traséalternativ II.  
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I alternativ I vil ett tun med SEFRAK B registrering bli berørt, se kapittel 5.3.4. Alternativ II vil 
gi støykonsekvenser for flere boliger enn alternativ I  

Viktig biologisk mangfold vil bli berørt i begge alternativene.  

Det viktigste argumentet for valg av alternativ er mulige utbyggingsarealer for Haugesund 
kommune innenfor planområdet. Her har Haugesund kommune vært klare på at de ønsker 
traséalternativ I.  

I Sveio kommune ligger bare ett linjevalg til grunn for planprogrammet.  

Statens vegvesen som tiltakshaver ønsker med bakgrunn i dette at konsekvensutredning og 
reguleringsplan utarbeides med utgangspunkt i traséalternativ I." 

5.1.7 Bearbeiding av løsninger i løpet av planprosessen 

Vegstandard 

I planprogrammet er det fastsatt at den nye vegen skal dimensjoneres som en S5 veg. Siden 
planprogrammet ble vedtatt i 2008 har imidlertid håndbøkene som definerer vegstandardene blitt 
revidert, og den nye fylkesvegen dimensjoneres nå som en H5 veg i tråd med Statens vegvesens 
håndbok N100 Veg- og gateutforming (utgitt juni 2013).  

Trafikkberegning 

Under kapittelet om trafikkutvikling i planprogrammet er det beskrevet at: 
"I planprogrammet har vi tatt utgangspunkt i en 20 års dimensjoneringsperiode fra 2010 – 2030." 

Ettersom det har gått noe tid fra planprogrammet ble vedtatt, er det valgt å justere 
dimensjoneringsperioden for trafikkprognosen fra 2014 – 2040. 

Justering av vegtrasé ved Saltveit/Randivatn 

Det har vært vurdert ulike tilpasninger av hovedvegtraséen underveis i planprosessen, spesielt ved 
Saltveit/Randivatn.  

I området ved Saltveit ligger et gårdstun med flere SEFRAK- registrerte bygninger. Like i nærheten 
ligger Randivatn som er verdifullt i forhold til naturmiljø, rekreasjon og landskapshensyn. Det har 
vært prøvd ut forskjellige varianter av traséen ved Randivatn/Storsteinvegen/Saltveit, for å se hvilke 
utslag justering av traséen ville medføre, med ønske om å finne den minst belastende plasseringen av 
traséen i området.  

Fylkesmannen pekte tidlig i planprosessen på viktigheten av å ivareta strandsonen langs Randivatnet 
og natur-/ miljøkvaliteter der. 

Fylkeskommunen sa i uttalen til planprogrammet at gårdstun på gnr. 10, bnr. 2 som er SEFRAK- B 
registrert måtte tas hensyn til. Utgangspunktet var derfor å ivareta gårdstunet, og se på muligheten av å 
la traséen krysse uti Randivatn på fylling, for å unngå gårdstunet på Saltveit. En slik løsning ville 
imidlertid medføre store inngrep både i strandsonen langs Randivatnet og ved Saltveitelva, samt større 
vegomlegginger av Storsteinsvegen i dalformasjonen langs elva.  
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Det ble avholdt møte 16.02.2009, der forslagsstiller la frem ulike løsninger forbi Saltveit/Randivatn 
for overordnete myndigheter. Fylkeskommunen sin vurdering i møtet var at hovedmålsettingen i 
området måtte være å få til en god landskapstilpasning og grønnstruktur i området. Videre at man i 
vurderingen i dette tilfellet burde vektlegge naturhensyn sterkere enn kulturminnehensyn.  

På grunn av de negative følgene for Randivatn og omlegging av Storteinvegen i dalformasjonen langs 
elva, ble veglinja justert til å gå gjennom gårdstunet på Saltveit, for å unngå kryssing uti Randivatn. 
Traséen ble lagt på fylling helt i kanten på nordvestsiden av Randivatnet. 

Kryss: antall og plassering 

Antall kryss i prosjektet har vært vurdert i planarbeidet, og justert i forhold til planprogrammet. I 
planprogrammet ble det tatt utgangspunkt i tre kryss, plassert henholdsvis ved Førland, Vikse og 
Ekrene. I løpet av planprosessen der man har videreutviklet prosjektet, har det blitt lagt vekt på 
føringer i dagens kommuneplaner for Haugesund kommune og Sveio kommune.  

I planarbeidet har Statens vegvesen i samråd med Haugesund kommune og Sveio kommune, 
konkludert med at det legges inn to toplanskryss langs parsellen, et på Saltveit og et på Ekrene.  

Kontrollstasjon 

I tidligere utkast til planforslag lå det inne en kontrollstasjon på strekningen mellom Førlandskrysset 
og Viksekrysset, som kun ville være tilgjengelig for nordgående trafikk. I løpet av planprosessen ble 
det vurdert å legge kontrollstasjonen i tilknytning til krysset på Saltveit slik at man kunne bruke 
kontrollstasjonen for både nordgående og sørgående trafikk. Haugesund kommune uttrykte ved 
gjennomgang av mulige løsninger, at de ikke ønsket kontrollstasjon på Saltveit. Det ble etter hvert i 
planprosessen konkludert med at man ikke planlegger inn kontrollstasjon på strekningen mellom 
Fagerheim og Ekrene.  

Gang- og sykkelveg – Fagerheim 

I planprosessen har det vært diskutert ulike løsninger for hvordan gang- og sykkelvegen fra Fagerheim 
og nordover, skal koples til eksisterende rundkjøring på Fagerheim. I "Reguleringsplan for rv. 47 
Kvala – Fagerheim", er Tittelsnesvegen (fv. 47) rett sør for rundkjøringen på Fagerheim, regulert til 
kombinert gang- og sykkelveg og adkomstveg.  

Det er utarbeidet en rapport "Hovednett for sykkel, Haugesund kommune", samt temakart med 
hovednett for sykkel (se Figur 5-3), som en del av kommuneplanen for Haugesund. I temakartet er  
fremtidig hovednett for sykkel vist frem til krysset ved Jovegen på Fagerheim, i tråd med 
byutviklingsstrategien for Haugesund kommune. I kommuneplan for Haugesund er det lagt opp til 
utvikling av sentrumskjernen, samt øvrige sentrums- og transformasjonsområder, deriblant området på 
Fagerheim.  

Med utgangspunkt i gjeldende kommuneplan ble det diskutert om man skulle legge til rette for planfri 
kryssing for "transportsyklister" som kommer nordfra og skal til sentrum. Sett i lys av at det i 
kommuneplanen er åpnet for utbygging av boligområder på Fagerheim, vil en på sikt kunne få en 
utfordring med trafikkavvikling i rundkjøringen på Fagerheim. På den andre siden, er det ikke åpnet 
for ekstensiv utbygging nordover i kommunen, i kommuneplanen, noe som vil gi et begrenset antall 
syklister som kommer nordfra.  
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I løpet av planprosessen kom kommunene og Statens vegvesen frem til at en planfri krysning på 
Fagerheim, ved påkopling av gang- og sykkelveg nordfra, vil være en kostbar løsning som kommer 
relativt få syklister til gode. Jf. "Temakart hovednett for sykkel" og kommuneplanen for Haugesund 
vil det meste av økt byutvikling og dermed antall syklister og behov for utvilings av sykkelvegnettet, 
komme sør for Fagerheim. Konklusjonen ble dermed at man har lagt inn tilkopling for gang- og 
sykkelveg nordfra i plan ved rundkjøringen på Fagerheim.  

 

Figur 5-3: Utsnitt av temakart for hovednett for sykkel, kommuneplan for Haugesund. Kartet er påført navn. (Kilde: 
Kommuneplan for Haugesund, temkart hovednettt for sykkel) 

5.2 Beskrivelse av tiltaket 

5.2.1 Standard og utforming 

Den nye vegen er dimensjonert etter H5 standard, som innebærer at vegen planlegges som en tofelts 
veg med midtdeler og midtrekkverk. Vegen er dimensjonert for en fartsgrense på opp mot 90 km/t, 
men planlagt skiltet 80 km/t, og en årsdøgntrafikk på inntil 12 000 biler. Ved trafikkmengder på over 8 
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000 bør det planlegges to forbikjøringsfelt pr. 10 km i hver retning, og alle kryss bør bygges planskilt. 
Med bakgrunn i at den tilstøtende planen fv. 47 Kvala – Fagerheim bygges som 4-felts veg med 
midtrekkverk, er det på denne strekningen planlagt ett forbikjøringsfelt i hver retning.  

Kryssene planlegges planskilt, med bakgrunn i at prognosene for trafikkutvikling tilsier en 
trafikkmengde på over 8 000 for stort sett hele strekningen. Vegen skal være avkjørselsfri, og adkomst 
til eiendommene langs strekningen løses via kryssene og ut til lokalvegnettet. Løsninger for gående og 
syklene sikres via lokalvegnettet. Vegnormalen legger vogntog til grunn som dimensjonerende 
kjøretøy, men iht. NA-rundskriv 2015/14 skal også modulvogntog sikres fremkommelighet på den nye 
vegen samt i kryssene. 

Vegen utformes med en bredde som vist i figurene under, for henholdsvis tofelts veg og veg med 
ensidig forbikjøringsfelt. I tillegg kommer breddeutvidelse i krappe kurver og i kryss, samt utvidelse 
av skulderen ved behov for rekkverk eller lignende. 

 

Figur 5-4: Normalprofil for veg med H5 standard (Kilde: Statens vegvesen, håndbok N100) 

 

Figur 5-5: Normalprofil for veg med H5 standard og ensidig forbikjøringsfelt (Kilde: Statens vegvesen, håndbok 
N100) 

Holdeplass for kollektivtrafikk plasseres fortrinnsvis i tilknytning til kryss. Når kryssene planlegges 
planskilt utformes holdeplassene som busslomme uten refuge, og disse legges til påkjøringsrampene i 
krysset. I kryssområdene er det planlagt både innfartsparkering og sykkelparkering, for å gjøre det mer 
attraktivt å benytte kollektiv transport inn til sentrum. 

I alternativ 1B er den nye vegen lagt i tunnel under kollen ved Halsane. Trafikkmengden i 
dimensjoneringsåret, samt tunnelens lengde tilsier en plassering i tunnelklasse D. Normalt sett skulle 
det tilsi tunnelprofil T10,5, men ved tunnellengde på under 500m kan profil T12,5 benyttes for veger 
med H5 standard, og midtdeleren med rekkverk føres gjennom tunnelen. Da kan normalprofilet holdes 
uendret gjennom tunnelen, og en unngår lengre overgangssoner i begge ender av tunnelen. 
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Figur 5-6: Tunnelprofil T12,5 (Kilde: Statens vegvesen, håndbok N500) 

5.2.2 Lokalveger 

Lokalvegene berørt av tiltaket er planlagt med varierende standard med bakgrunn i vegens funksjon og 
trafikale belastning. Det spenner seg fra adkomstveger og avkjørsler med A1-, A2- og A3 standard, til 
samleveger i bebygde områder med Sa2 standard, og H1 standard på de større omlagte lokalvegene. 

Vegene med status som adkomstveger utformes med normalprofil vist i Figur 5-7, Figur 5-8 og Figur 
5-9. Vegens funksjon og trafikkmengde avgjør hvilken av standardene for adkomstveg som legges til 
grunn. Den aktuelle vegen er dimensjonert i henholdt til kriteriene for standarden gjengitt i håndbok 
N100. Der stilles det bl.a. krav til minste horisontal- og vertikalkurveradius, maksimal stigning, og 
minimumsverdier for stopp- og møtesikt langs vegen og i kryssområder. Enkelte plasser er det i tillegg 
planlagt fortau langs vegen. Fortauet blir 2,5m bredt, adskilt fra kjørebanen med kantstein. 

 

Figur 5-7 – Normalprofil for veg med A1 standard – Adkomstveger i boligområder (Kilde: Statens vegvesen, håndbok 
N100) 
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Figur 5-8 - Normalprofil for veg med A2 standard - Adkomstveger til industriområder (Kilde: Statens vegvesen, 
håndbok N100) 

 

Figur 5-9 - Normalprofil for veger med A3 standard - Adkomstveger i spredt bebyggelse (Kilde: Statens vegvesen, 
håndbok N100) 

Vegene med noe høyere trafikal belastning utformes som samleveger med Sa2standard. Disse vegene 
har en fartsgrense på 50 km/t og et normalprofil som vist i Figur 5-10 og Figur 5-11. Der det anlegges 
parallell gang- og sykkelveg er profilet i Figur 5-10 benyttet, men med 3,5m bredde på gang- og 
sykkelvegen.  

 

Figur 5-10 - Normalprofil for veger med Sa2 standard og parallell gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen 
anlegges med 3,5m bredde (Kilde: Statens vegvesen, håndbok N100) 

 

Figur 5-11 - Normalprofil for veger med Sa2 standard og parallelt fortau. De aller fleste plasser er ensidig fortau 
benyttet. (Kilde: Statens vegvesen, håndbok N100) 

På enkelte av de større lokalvegene som omfattes av tiltaket er H1 standard lagt til grunn. Dette gjelder 
vegene som blir liggende igjen som fylkesveger også etter utbyggingen, som bl.a. omleggingen av fv. 
541 Gullvegen inn mot det nye krysset på Ekrene. Denne standarden innebærer en fartsgrense på 60 
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km/t og en trafikkmengde på inntil 12 000 ÅDT. Ved ÅDT på mellom 4 000 og 12 000 har standarden 
et 8,5 m bredt normalprofil, men åpner for et smalere normalprofil med en ÅDT på under 4 000. Det 
er det smale normalprofilet, vist i Figur 5-12, som er lagt til grunn for vegene i dette prosjektet, da 
trafikkprognosene indikerer en trafikkmengde godt under grensen på 4 000 for disse vegene. Der det 
er planlagt å anlegge parallell gang- og sykkelveg langs denne standarden er den adskilt fra kjørebanen 
med en 1,5m bred rabatt oppbygget med kantstein, slik som for Sa2 standarden. Der enkelte standarder 
kan få noe redusert krav til skulderbredde ved etablering av kantstein, skal det for veger med H1 
standard opprettholdes full skulderbredde også langs rabatt oppbygget med kantstein. 

 

Figur 5-12 - Normalprofil for veger med H1 standard og ÅDT < 4 000 (Kilde: Statens vegvesen, håndbok N100) 

5.2.3 Konstruksjoner 

I forbindelse med ny fv. 47 er det laget forprosjekt på 12 nye konstruksjoner. (Se rapport: 
A014576_RAP 002_Konstruksjon, 05.05.2017, COWI).  Det er utført overslagsberegninger og valgt 
konstruksjonsløsninger med vekt på robusthet, vedlikeholdsvennlighet, kostnad og god byggbarhet. I 
tillegg er det lagt vekt på at konstruksjonene langs parsellen skal være av samme karakter og gi et 
homogent visuelt uttrykk.  

Alle konstruksjonene er prosjektert ut fra regelverket i håndbok N400 - Bruprosjektering (2015). 

Rapporten omhandler følgende konstruksjoner:  

› Viltkryssing over fv. 47 ved profil 590-640, ved Halsane. (Gjelder bare alternativ 1A) 
› Bru over fv. 47 ved profil 780. Brua gir tilkomst til boliger på vestsiden av fv. 47 ved Halsane. 

(Gjelder bare alternativ 1A og 1C) 
› G/S kulvert under fv. 47 ved profil 1390, like ved krysset til Førlandsvegen. 
› Bru over fv. 47 ved profil 2465, i toplanskrysset på Saltveit. 
› Bru over fv. 47 ved profil 2900, der Storsteinvegen krysser over ny fv. 47. 
› Bru på fv. 47 ved profil 2955-3003, over Saltveitelva på Saltveit. 
› Kulvert under fv. 47 ved profil 3820, ved krysset til Viksevegen.  
› Bru på fv. 47 ved profil 4551-4668, ved Søre Våge.  
› Kulvert for jordbruksveg under fv. 47 ved profil 4825, på Våga. 
› Gang- og sykkelveg bru over fv. 47 ved profil 5670, ved toplanskrysset på Ekrene. 
› Bru over fv. 47 ved profil 5820, i toplanskrysset på Ekrene. 
› G/S-kulvert under fv. 541 ved profil 410, ved toplanskrysset på Ekrene.  
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5.2.4 Gang- og sykkelvegnett 

Tilbudet til myke trafikanter langs strekningen består av: 

› Gang- og sykkelveg i egen trasé. 
› Gang og sykkelveg kombinert med adkomstveg  
› Eksisterende gang- og sykkelveg.  

Gang – og sykkelvegen har samme løsning i alle underalternativene 1A, 1B og 1C. 

 

Figur 5-13: Illustrasjonen viser gang – og sykkelvegtilbudet i planen. De blå pilene gir en oversikt over hvor det er 
mulig å krysse den nye vegen. ( Kilde: Bakgrunnskart fra NIBIO) 
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Fagerheim – Førlandskrysset 

Gang- og sykkelvegen kobler seg på eksisterende rundkjøring på Fagerheim i plan. Fra Fagerheim går 
gang- og sykkelvegen kombinert med adkomstveg på østsiden av fv. 47 parallelt med ny fylkesveg. 
Fra Halsane og fram til Skoglandsvegen, er gang- og sykkelvegen lagt i traséen til eksisterende 
fylkesveg.  Nordover fra Skoglandsvegen ligger gang og sykkelveg i egen trasé og krysser i kulvert 
under ny fylkesveg ved Førlandskrysset, fra østsiden til vestsiden av ny fylkesveg.  

I Førlandskrysset er det i tillegg lagt ny gang- og sykkelveg på nordvestsiden av vegen til Førland, et 
lite stykke (se Figur 5-14) 

 

Figur 5-14: Illustrasjonen viser løsning for gang – og sykkelveg i Førlandskrysset, der mørk rosa felt markerer ny 
gang- og sykkelveg i egen trasè, og kryssing i kulvert under ny fylkesveg. ( Illustrasjon: Beplantingsplan, 
COWI) 

Førlandsvegen – Saltveit skole – Viksevegen 

Fra Førlandsvegen er gang- og sykkelvegen koblet på dagens gang- og sykkelveg, som ligger på 
vestsiden langs eksisterende fylkesveg. Rett nord for avkjørsel til Haglandsvegen, er det lagt ny gang-  
og sykkelveg i egen trasè på vestsiden av eksisterende fylkesveg. Eksisterende fylkesveg er lagt noe 
om i forhold til krysset ved Saltveit, slik at det vil komme ny gang- og sykkelveg langs strekningen.  

Toplanskrysset ved Saltveit er tilrettelagt med gang- og sykkelveg i tilknytning til rundkjøringene for 
kryssing av ny fylkesveg. 
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Figur 5-15: Illustrasjonen viser løsning for gang – og sykkelveg i krysset ved Saltveit, der mørk rosa felt markerer ny 
gang- og sykkelveg i egen trasè, og kryssing i kulvert under ny fylkesveg. (Illustrasjon: Beplantningsplan, 
COWI) 

 
Fra Saltveitkrysset, kobler ny gang- og sykkelveg seg på eksisterende gang- og sykkelveg langs 
dagens fylkesveg. Eksisterende gang- og sykkelveg ligger i egen trasé fram til Saltveit skole, og videre 
fram til Viksevegen.  

Vikse - Ekrene 

Mellom Vikse og Søre Våge er det ikke planlagt separat gang- og sykkelveg. Planen legger opp til at 
eksisterende fylkesveg kan benyttes av myke trafikanter. Strekningen er vurdert til å kunne inngå i det 
sammenhengende gang- og sykkelvegtilbudet, med bakgrunn i forventet kraftig reduksjon i trafikken 
på eksisterende fylkesveg. Etter at den nye fylkesvegen er bygget, viser trafikkberegningene en 
fremskrevet ÅDT på 600 i 2040 på strekningen mellom Søre Våge og Vikse. Strekningen er ikke 
definert som skoleveg. Når man ser på vegstandard, fartsgrense og fremskrevet ÅDT på strekningen, 
er det ikke krav til eget tilbud for gående og syklende på denne strekningen, med utgangspunkt i 
Statens vegvesen sine vegnormaler. Fra Søre Våge er det eksisterende gang- og sykkelveg fram til 
Rophusvegen, der deler av strekningen er kombinert adkomstveg til boliger på Våge, øst for dagens 
fylkesveg.  

Fra Rophusvegen er det planlagt en ny lokalveg som vil ligge parallelt med ny fv. 47 frem til 
toplanskrysset på Ekrene. Gullvegen (fv. 541) knyttes til det nye toplanskrysset, før den svinger 
nordover og kobler seg på dagens fv. 541 ca. 300 meter fra dagens kryss ved Gullvegen x fv. 47.  

Det er planlagt ny gang- og sykkelveg, på sørøst-siden av den nye lokalvegen, som vil bli koblet på 
eksisterende gang- og sykkelveg mot Søre Våge, slik at det blir sammenhengende gang- og sykkelveg 
frem til dagens trasé for fv. 541. Det er lagt gangbru over den nye fylkesvegen, som erstatning for 
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dagens kulvert på Ekrene. Fra kollektivholdeplassen ved påkjøringsrampen er det lagt inn en snarveg 
for gående, sørover mot Rophus. Fra pendlerparkeringa er det tilrettelagt kryssing for myke trafikanter 
under fv. 541 i kulvert. Man kan krysse fv. 541 på fotgjengerfelt i tilknytning til bussholdeplassene for 
lokalbussene. Det er også lagt opp til kryssing av fv. 47 på fortau, i plan med rundkjøringene, fra 
pendlerparkeringa og bort til kollektivholdeplassen langs påkjøringsrampen i nordgående retning.  

 

Figur 5-16: Illustrasjonen viser løsning for gang– og sykkelveg i Ekrenekrysset, der mørk rosa felt markerer ny gang- 
og sykkelveg i egen trasé.(Illustrasjon: Beplantningsplan, COWI) 

Gang og sykkelveg er planlagt i sammenheng med kollektivtilbudet, slik at gang- og sykkelveg ligger i 
tilknytning til kollektivholdeplasser og fotgjengeroverganger. I kryssområdene er det tilrettelagt med 
gode gangforbindelser som er utformet slik at det skal være lett å orientere seg hvor en kan gå og 
sykle. I tillegg er det etablert sykkelparkering ved kollektivholdeplassene.  

5.2.5  Massedeponi 

Det er ventet et masseoverskudd av utskiftningsmasser i prosjektet. Brukbare masser vil i stor grad 
gjenbrukes i anlegget. Det er i hovedsak masser som ikke er egnet til gjenbruk, som steimasser med 
for dårlig kvalitet til å kunne brukes og myrmasser, som er planlagt å legge i massedeponi. For å 
unngå mer transport enn nødvendig har det vært ønskelig å ha mulighet for å deponere denne type 
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masser i nær tilknytning til tiltaket. Samtidig har det vært ønskelig å kun ha ett deponi, for å unngå å ta 
i bruk flere uberørte områder.  

Massedeponiet er regulert inn nordøst for Saltveit, hvor det er satt av et areal på ca. 28 daa og åpnet 
for å fylle ca. 5-6 meter i høyden, til kote 37 moh. Deponiet er utformet med noen mindre koller for å 
gjenskape litt av det eksisterende terrenget, og for disse blir oppfyllingen noe høyere en 37 moh. i 
sørøst.  O-tegninger (beplantningsplan) i teknisk plan viser utforming og utstrekning av deponiet (jf. 
Figur 5-17). For å gi arealet en god landskapstilpasning, har man fulgt terrengformene ved overgangen 
til naturlig terreng. Samlet er det åpnet for å fylle ca. 110 000 m³ masser innenfor formålet.  

Det er forutsatt i planen at dersom ikke hele arealet tas i bruk samtidig, må det foreligge en plan som 
viser etappevis utforming og revegetering for deponiområdet.  

 

Figur 5-17: Utsnitt av beplantningsplan som viser utstrekning og utforming av massedeponiet nord for Saltveit. 
(Illustrasjon: COWI) 
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6 Andre tema i planforslaget 

6.1 Trafikk 

Trafikk danner grunnlag for beregningene av de prissatte konsekvensene og for støyutredningen, samt 
i vurderingene av valgte vegløsninger. (Jf. vedlegg: A014576_RAP 004_Prissatte konsekvenser) 

Det er gjort beregninger med transportmodell for dagens vegnett og for utbygd vegnett, for år 2014 
(dagens situasjon) og for år 2040.  

For dagens vegnett varierer trafikken fra ÅDT 4700 i nord til ÅDT 7100 i sør. I trafikkprognosen for 
2040 med dagens vegnett varierer trafikken fra ÅDT 6100 til 9500. 

I trafikkprognosen for 2014 med ny fv. 47 varierer trafikken fra en ÅDT på 5300 i nord til en ÅDT på 
7700 sør i planområdet. Trafikkprognosen for 2040 med ny fv. 47, viser at ÅDT på strekningen 
variererfra 6900 i nord til 10200 i sør. 

 

Figur 6-1 Trafikkprognose 2040 med ny fv. 47 Fagerheim-Ekrene  
(Kartkilde: Kartverket, Geovekst og kommuner) 
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Trafikkprognosene viser økt trafikk med ny fv. 47 i forhold til dagens veg. Dette skyldes at reisetiden 
reduseres, noe som attraherer mer trafikk. Dette gjelder både reiser som tidligere er gjort med andre 
reisemidler, eller reiser som tidligere har gått til andre reisemål, men som velger fv. 47 på bakgrunn av 
kortere reisetid. 

6.2 Grunnforhold 

Statens vegvesen, Vegteknisk seksjon i Bergen har utført grunnundersøkelser og foretatt geotekniske 
vurderinger for etablering av to bruer ved ny trasé langs fv. 47 Fagerheim – Ekrene. (Jf. rapport: 
"Geoteknikk, 36040-470 Geoteknisk rapport for flere bruer Fv. 47 Fagerheim – Ekrene, 
Haugesund/Sveio kommune, 2013-03-20, Region vest, Ressursavdelingen, Vegteknisk seksjon") 

 Ellers er det gjort antagelser om grunnforhold med varierende dybde etter diverse befaringer og e-post 
utveksling med SVV.  

Det bør foreligge en vurdering av geotekniske forhold før etablering av deponi for rene masser. Jf. 
også krav i "Kommuneplan for Haugesund kommune". 

Det vil bli gjennomført nærmere grunnundersøkelser i byggeplanfasen, dersom det skulle bli behov for 
det.  

6.3 Teknisk infrastruktur 

Det er kommet innspill fra Haugaland kraft til varsel om oppstart av planarbeidet, der de henviser til 
sine nettanlegg innenfor planområdet. Nettanleggene vises på kart vedlagt innspillet. Kartene viser at 
vegtraséen kommer til å krysse flere 22 kV luftledninger og jordkabler langs parsellen. Det ligger også 
flere trafokiosker innenfor planområdet, som er vist i plankartet.  

Eventuelle endringer på ledningstraséer må gjøres i samarbeid med Haugaland kraft i byggeplanfasen.  

Eksisterende VA-ledninger blir lite berørt av vegen. I Haugesund krysses vannledninger på 3 steder, i 
Sveio blir noen vann- og avløpsledninger berørt på Ekrene.  

6.4 Luftkvalitet 

Det er gjort en overordnet vurdering av luftkvalitet i forbindelse med detaljreguleringsplan for ny fv. 
47 mellom Fagerheim og Ekrene i henholdsvis Haugesund kommune og Sveio kommune. (Se 
vedlegg: A014576_RAP 003_Luftkvalitet, COWI AS) 

Resultatet fra vurderingene viser at til sammen 7 boligeiendommer vil være utsatt for luftforurensning 
tilsvarende gul sone. Luftforurensningen er i hovedsak relatert til ute- og oppholdsarealene. Evt. 
etablering av fysisk støyskjerm kan fungere som en deponiflate for vegstøv og derav redusere 
forurensningsnivået noe.  



 

FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

PLANBESKRIVELSE MED KONSEKVENSUTREDNING 

 

47 

6.5 Prinsipper for overvannshåndtering 

Planområdet krysser 6 vassdrag. Området er kupert og nedbørfeltene er overveiende små, varierende 
mellom <1 til ca. 9 km² (nedbørfelt oppstrøms vegen) (Figur 6-2). 

Figur 6-2: Vannløp som krysser veganlegget. 1) 
Dubberselva, 2) Vannstreng som 
drenerer til Ingeborgstjødn og videre til 
Førlandsvatn, 3) Randivatn og 
Støleelva, 4) Navnløs bekk fra 
Ytrehaugen 5) Utløpet av Kallandsvatn, 
6) Bekk som drenerer Ekrene. 

I flere av vassdragene er det registrert 
påvirkning fra dyrka mark, både i form av 
tekniske inngrep som senking og 
kanalisering, samt forurensning. 
Viksevassdraget er det største vassdraget 
med et nedbørfelt ovenfor traseen på knapt 9 
km². Alle vannløpene vil krysse den nye 
vegen i kulvert eller bru. Langs vegen vil 
det være 6 utslippspunkter for vegvann. 

Vassdragenes sårbarhet for utslipp av vegvann er vurdert ut ifra vassdragenes størrelse, økologisk 
tilstand, forekomster av hensynskrevende flora og fauna og flompåvirkning. Overvannsløsning og 
behovet for fordrøyning og rensing av vegvannet er basert på denne sårbarhetsvurderingen.  

To av vassdragene er karakterisert som særlig sårbare for forurensning (Dubberselva og 
Vikse/Stølevassdraget). Øvrige kryssende vassdrag er små og er således følsomme for flompåvirkning 
ved utslipp av vegvann. For å ivareta behovet for både rensing og fordrøyning anbefales det at 
vegvannet håndteres i filtergrøfter/infiltrasjonsgrøfter i hele planområdet (Figur 6-3). For 
kryssområdet på Ekrene anbefales en lukket fordrøynings- og renseløsning av plassmessige hensyn.  

 

Figur 6-3: Prinsippskisse av filtergrøft (kfr. håndbok N200 Vegbygging, kap. 403.4 Rensetiltak)  

 
Det er utarbeidet en rapport om overvannshåndtering, som grunnlag for G-tegningene (se vedlegg 
A014576_RAP 012_Overvannshåndtering.)  
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6.6 Prinsipper for terrengtilpasning 

Et stort vegtiltak som ny fv. 47 blir, vil få stor påvirkning på landskapet vegen går gjennom. I planen 
er veggeometrien i noen grad tilpasset landskapet, men tilpasningen er meget begrenset av krav som 
følger valget av standardklasse. 

Vegestetiske tiltak har blitt innarbeidet i planforslaget i løpet av planprosessen, og terrengformingen er 
overordnet planlagt i landskapstegningene til planen. Planen setter og generelt krav om estetisk 
forming av fyllinger, og revegetering eller beplantning av disse, og mer spesifikke krav til 
opparbeiding eksempelvis ved fylling mot Randivatn og deponiet ved Håvåsen. 

Enkelte steder er det også knepet inn på areal tillatt benyttet til rigg- og anleggsområde, eksempelvis 
ved Gjeringstjørn og langs dyrka mark ved Ekrene. Planen forutsetter at det skal utarbeides mer 
detaljerte tilpasninger av tiltaket til terrenget i detaljplanen. 

Planen sikrer tilbakeføring og opparbeiding av alle områder som er benyttet midlertidig til rigg og 
anlegg, slik at disse settes i stand med best mulig overgang til eksisterende terreng langs vegens 
sidearealer. 

6.7 Barn og unges interesser 

Barn og unge er en gruppe som skal ivaretas spesielt i alt planarbeid, og det er utarbeidet en egen 
rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planlegging. Unge ferdes ofte som 
myke trafikanter, en gruppe som må ivaretas særskilt.  

Temaet barn og unges interesser vil være overlappende med temaet nærmiljø og friluftsliv i 
konsekvensutredningen, og er nærmere omtalt i kap. 7.2.3. 

Det er hovedsakelig gang- og sykkeltilbudet som vil påvirke barn og unges interesser i dette 
planarbeidet, som tilkomst til og fra skole og barnehage, fritidsaktiviteter og kollektivholdeplassene i 
planområdet. I tillegg vil forhold til nærmiljø og friluftsliv bli påvirket av tiltaket. 

Ny trasé for fv. 47 kommer lenger bort fra skolen på Saltveit og Nordbygdene barnehage. Det meste 
av gjennomgangstrafikken vil gå i ny vegtrasé, mens eksisterende fv. 47 vil bli lokalveg for området.  

6.8 Universell utforming 

Det er nedfelt i formålsparagrafen i plan- og bygningsloven, at prinsippet om universell utforming skal 
ligge til grunn for planlegging, og kravene til det enkelte byggetiltak. Dette skal sikre at også de som 
har nedsatt funksjonsevne skal ha likeverdige muligheter til samfunnsdeltagelse. 

Fv. 47 med tilhørende løsninger for gående og syklende utformes i tråd med Statens vegvesen sine 
håndbøker. Stigningsforhold på nye gangveger er innenfor gjeldende anbefalinger med tanke på 
universell utforming.  

I en reguleringsplan detaljplanlegges ikke utforming på kollektivholdeplasser som er lagt inn. Dette 
må derfor følges opp i byggeplanlegging slik at de får en utforming som er i henhold til veiledere for 
universell utforming. 
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6.9 Klima og energi 

Haugesund kommune har utarbeidet "Kommunedelplan for energi- og klima 2012-2020".  

Overordnet klimamål som er satt i kommunedelplanen er: "Utslippene av klimagasser i Haugesund 
skal innen 2020 ligge 20 % lavere enn det de var i 1990". 

Overordnet energimål som er satt i kommunedelplanen er: "Energibruken pr innbygger i Haugesund 
skal innen 2020 ligge 20 % under det nivå den var i 2005". 

Det er videre satt bl.a. følgende mål i kommunedelplanen: 
›  Sykkelandelen av transportarbeidet skal økes, ved at det bl.a. blir tilrettelagt for intakte 

sykkelruter nord-sør og øst-vest.  
› "Syklende og gående skal ha like god fremkommelighet som bilister.", ved bl.a. at god 

fremkommelighet for gående og syklende vil være en planforutsetning i kommuneplanen 
›  Kollektivandelen skal økes ved "Grønn T- trasé"- en betegnelse på en tenkt kollektiv 

transportstruktursatsning som går bl.a. nord-sør i fra Sveio til Karmøy. 
› "Konservativ forvaltning av naturlige karbonlagre og karbonbindingsprosesser."  

I tillegg blir det i kommunedelplanen vist til at ROS-analyser vil være et viktig 
klimatilpasningsredskap for Haugesund kommune.  

Det er utarbeidet ROS-analyse for reguleringsplanen, der klimaROS er en del av vurderingskriteriene. 
Tema som kommer frem av klimaROS er vurdert i rapporten. Det er tre tema som er identifisert til å 
kunne gi konsekvenser av klimaendring; nedbør, vind og skred. (Jf. vedlegg: A014576_RAP 
011_ROS) 

I temarapport om naturmangfold er avbøtende og kompenserende tiltak som kan være aktuelle for å 
motvirke tap av gjenværende myr/torv og utslipp av CO₂ omtalt. (Jf. vedlegg: A014576_RAP 
007_KU_Naturmangfold) I temarapport om naturressurser er omfanget av arealbeslag av skog og 
dyrka mark omtalt. (Jf. vedlegg: A014576_RAP 009_KU_Naturressurser).  

Når det gjelder overvannshåndtering, skal økt avrenning av overvann håndteres innenfor planområdet. 
(Se kap. 6.5 Prinsipper for overvannshåndtering).  

Sveio kommune har utarbeidet "Energi- og klimaplan 2011- 2016". I kommunedelplanen er det bl.a. 
satt som mål at: 

› "Kommunen skal vere ein aktiv pådrivar for eit godt kollektivtrafikktilbod" 
› "Kommunen skal planlegge og tilstrebe samanhengande gang- og sykkkelvegnett, og generelt 

leggje til rette for aktiv sykling, særleg til/ frå arbeidsplass." 
 

› Prioriterte tiltak- handlingsprogram har som punkt at: 
"Kommunen ønskjer at bygging av gang- og sykkelvegar skal vera eit prioritert satsingsområde" 

 

I reguleringsplan for fv. 47 Fagerheim – Ekrene er det lagt til rette for et bedre gang- og 
sykkelvegtilbud. For kollektivtrafikk er det tilrettelagt med holdeplasser for både regional og lokal 
trafikk i planområdet.  
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6.10 Eiendomsforhold og grunnerverv 

Vedtatt reguleringsplan vil danne grunnlag for grunnerverv. Dersom frivillig avtale med grunneier 
ikke oppnås, vil vedtatt reguleringsplan være grunnlag for ekspropriasjon av grunn og rettigheter etter 
plan- og bygningsloven § 16-2. Normalt vil grunnervervet følge formålsgrensen slik at områder 
regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur blir offentlig eiendom. Grunneierne vil bli 
kontaktet av Statens vegvesen for inngåelse av frivillig avståelse av grunn. Dette vil bli gjort før 
byggestart. 

Det er utarbeidet W-tegninger for tiltaket. W-tegningene viser blant annet gnr/bnr, hjemmelshaver og 
hvilke følger tiltaket får for hver enkelt eiendom med hensyn til midlertidig og permanent 
grunnerverv.  

Eiendommer der bygninger vil bli innløst som følge av tiltaket er gnr. 21, bnr. 14, gnr. 9, bnr. 6, gnr. 
10, bnr. 2 i Haugesund kommune og gnr. 73, bnr. 6 i Sveio kommune.  

Foreslått vegtrasé deler opp gnr. 10, bnr. 1 på en slik måte at en mindre del av denne eiendommen vil 
bli liggende for seg selv på motsatt side av ny fylkesveg. Det aktuelle arealet har en størrelse på ca. 10 
daa og består av beite og skog. Statens vegvesen har vurdert muligheten for å sikre tilkomst til dette 
arealet, men funnet at kostnadene med et slikt tiltak vil være langt høyere enn verdien av arealet. Det 
vil derfor ikke bli regulert adkomst til dette arealet. Det tap grunneier lider som en konsekvens av dette 
vil bli håndtert i forbindelse med gjennomføringen av grunnervervet. 

6.11 Omklassifisering av vegnett 

De planlagte tiltakene vil gi endringer i forhold til status og funksjon for deler av det eksisterende og 
tilstøtende vegnettet i planområdet. Endring i status fra fylkesveg til kommunal veg krever en prosess 
for omklassifisering i henhold til Vegloven. Fylkestinget er vedtaksmyndighet, etter at berørte 
kommuner har uttalt seg.  

Ny fv. 47 vil medføre at eksisterende veg avlastes i Haugesund kommune og Sveio kommune (jf. 
Tabell 6-1). Store deler av det eksisterende vegnettet vil få endret funksjon og trafikal belastning og 
videreføres og-/eller omklassifiseres til fylkesveg eller kommunal veg i henhold til Tabell 6-1 under. 
På Ekrene i Sveio kommune vil også noe privat veg omfattes av tiltaket, men er foreslått videreført 
som privat veg. 

I forbindelse med omklassifisering bør standard på veger som blir en del av gang- og sykkelvegnettet 
optimaliseres.  

Tabell 6-1: Tabellen viser endringer for vegnettet innenfor planområdet   

Kommune Veg Funksjon 

Haugesund   

Fv. 47 - 

Tittelsnesvegen 

Mellom Fagerheim og 

krysset med fv. 929 

Skoglandsvegen 

Vegen legges om over deler av strekningen, og benyttes 

som gang- og sykkelveg samt kjørbar adkomst til de 

tilgrensende eiendommene. Vegen foreslås videreført som 

kommunal veg frem til overgangen til fv. 929. 

Fv. 47 - 

Tittelsnesvegen 

Mellom krysset med 

Førlandsvegen og 

Haglandsvegen 

Førlandsvegen vil ikke få videreført krysset sitt med ny fv. 

47, og kobles direkte sammen med eksisterende fv. 47. 

Frem til krysset med Haglandsvegen foreslås eksisterende 

fv. 47 omklassifisert til kommunal veg som en forlengelse av 
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Førlandsvegen. 

Fv. 929 - 

Skoglandsvegen 

Mellom Ingeborgtjørn og 

krysset med Storsteinvegen 

Vegen får ikke videreført sin adkomst direkte til ny fv. 47. 

Vegen kobles til gang- og sykkelvegen mot Fagerheim ved 

Ingeborgtjørn, og skal fungere som adkomst til 

eiendommene langs vegen. Vegen foreslås omklassifisert til 

kommunal veg. 

Fv. 931 - 

Haglandsvegen 

 Ingen endringer 

Fv. 47 - 

Tittelsnesvegen 

Mellom krysset med fv. 931 

Haglandsvegen til det nye 

krysset på Saltveit 

Eksisterende fv. 47 legges noe om, og foreslås videreført 

som fylkesveg. 

Viksemarka Kommunal veg Ingen endringer 

Storsteinvegen Fra krysset med 

eksisterende fv. 47 til 

krysset med fv. 929 

Skoglandsvegen, kommunal 

veg 

Vegen legges om over en kort strekning ved Saltveit gård, 

og krysser over ny fv. 47 på bru. Vegen foreslås 

omklassifisert til fylkesveg som følge av at Skoglandsvegen 

ikke får videreført sin direkte adkomst til fv. 47. 

Fv. 47 - 

Tittelsnesvegen 

Mellom det nye krysset på 

Saltveit og fylkes- og 

kommunegrensen. 

Vegen legges om inn mot det nye krysset på Saltveit og 

eksisterende fv. 47 legges i kulvert der ny veg passerer over 

på Vikse. Strekningen foreslås videreført som fylkesveg 

under nytt nummer. 

Fv. 933 - 

Viksevegen 

 Mindre tilpasninger i krysset med eksisterende fv. 47. 

Videreføres som fylkesveg. 

Sveio   

Fv. 1 - 

Halseidvegen 

 Ingen endringer 

Fv. 47 - 

Tittelsnesvegen 

Mellom fylkes- og 

kommunegrensen og det 

nye krysset på Ekrene 

Vegen legges om mellom krysset med Rophusvegen og inn 

mot det nye toplanskrysset. Vegen foreslås videreført som 

fylkesveg. 

Rophusvegen Krysset ved eksisterende fv. 

47 

Mindre tiltak i krysset med eksisterende fv. 47. Vegen 

foreslås videreført som kommunal veg. 

Fv. 541 - Gullvegen Mellom Sårevatnet og det 

nye krysset på Ekrene 

Dagens kryss mot eksisterende fv. 47 saneres, og vegen 

legges om og tilkobles det nye krysset på Ekrene. Vegen 

foreslås videreført som fylkesveg. 

Vegene til Ekrene 

næringspark og 

Gjeringstjørn 

 Vegene legges om og tilkobles det nye krysset på Ekrene. 

Vegene foreslås som kommunal veg. 
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7 Konsekvensutredning  

Konsekvensutredningen er gjennomført i henhold til metodikken som er beskrevet i Statens vegvesen 
sin håndbok V712 ”Konsekvensanalyser”. Metodikken består av en samfunnsøkonomisk analyse og 

evt. en utredning av lokale og regionale virkninger. Samfunnsøkonomisk analyse er en systematisk 
vurdering av relevante fordeler og ulemper som et tiltak vil føre til for samfunnet. I den 
samfunnsøkonomiske analysen blir både prissatte og ikke-prissatte konsekvenser omhandlet. 

7.1 Prissatte konsekvenser 

Det er utarbeidet en rapport for prissatte konsekvenser, (A014576_RAP 004_KU_Prissatte 
konsekvenser). I det etterfølgende er det tatt inn et sammendrag av rapporten.  

Metode 

Beregning av prissatte konsekvenser er gjennomført med standard metode i henhold til Statens 
vegvesens håndbok V712, konsekvensanalyser, kapittel 5 Prissatte konsekvenser. Beregningsverktøyet 
er EFFEKT6, versjonsnummer 6.60.  

Trafikantnytte er en beregnet endring i forhold til referanse av de nevnte trafikantkategoriers 
besparelser i tids- og reisekostnader som følge av det aktuelle tiltaket i 2014 og 2040. Trafikantnytten 
leses inn i EFFEKT6 for videre beregning der. Trafikkveksten i perioden er gitt av de to 
trafikkberegningene for 2014 og 2040, dvs. at det forutsettes en lineær årlig trafikkvekst mellom de to 
prognoseårene.  

I den samfunnsøkonomiske beregningen vises økt nytte som positive tall. Negative tall viser at 
samfunnet vil få ulemper som følge av tiltaket, dvs. negativ nytte. Det samme gjelder for investeringer 
og andre økte kostnader som belaster offentlige budsjett for samfunnet. Dette kan f. eks. være 
kostnader til vedlikehold og drift, og disse vises som negative tall i tabellen. 

Netto nytte (NN) for et tiltak er nåverdien av all nytte minus nåverdien av alle kostnader ved tiltaket. 
Hvis netto nytte er et positivit tall så får altså samfunnet mer igjen enn kostnaden samfunnet hadde for 
å gjennomføre tiltaket. 

Anleggskostnader 

Tabell 7-1 viser anleggskostnader for alternativene, disse er fastsatt ved anslagsmetodikk. Tallene er 
oppgitt i millioner kr. med prisnivå 2017. Anleggsperioden er satt til 3 år for alle tre alternativene. 

Tabell 7-1 Anleggskostnader 

Alternativ 1A 1B 1C 

Anleggskostnad 

(mill. 2017-kr) 
700,11 777,35 676 
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Nytte-/kostnadsanalyser 

Netto nytte pr. budsjettkrone (NNB) viser hvor mange kroner man får igjen pr. krone bevilget over 
offentlig budsjett. 

Siden alternativ 1A, 1B og 1C er basert på samme trafikkberegning, er en del av nytte-
/kostnadskomponentene identiske. Forskjellene mellom alternativene er lengder på bru og tunnel, samt 
anleggskostnad. 

Med utbygging av fv. 47 forkortes reisetiden på strekningen med 2-3 minutter, dette skyldes 
innkorting av vegstrekning og høyere fartsgrense. 

Trafikkprognosene viser økt trafikk med ny fv. 47 i forhold til dagens veg. Dette skyldes at reisetiden 
reduseres, noe som attraherer mer trafikk. Dette gjelder både reiser som tidligere er gjort med andre 
reisemidler, eller reiser som tidligere har gått til andre reisemål, men som velger fv. 47 på bakgrunn av 
kortere reisetid. 

Tabell 7-2 viser de totale resultatene fra nytte-/kostnadsberegningene for alternativ 1A, 1B og 1C. 
Trafikantnytten og operatørnytten er den samme for alternativene siden det ikke er vesentlige 
forskjeller mellom alternativene. 

Tabell 7-2 Resultater fra nytte-/kostnadsberegninger. 

Komponenter  

(1000 kr diskontert) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Trafikanter og transportbrukere 982 450   982 450   982 450  

Operatører  -236 167   -236 167   -236 167  

Det offentlige  -665 681   -748 645   -642 908  

Samfunnet   forøvrig  34 529   17 686   39 180  

Netto nytte (NN)  115 131   15 324   142 554  

Netto nytte per budsjettkrone (NNB)  0,17   0,02   0,22  

 
Tabellen viser at det er alternativ 1C som kommer best ut i nytte-/kostnadsberegningene, med en 
positiv netto nytte på 142,6 mill. kr., og en netto nytte per budsjettkrone på 0,22. Dårligst ut kommer 
alternativ 1B, med en netto nytte på 15,3 mill. kr., og en netto nytte per budsjettkrone på 0,02. 
Alternativ 1A har en netto nytte på 115 mill. kr., noe som gir en netto nytte per budsjettkrone på 0,17. 
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7.2 Ikke-prissatte konsekvenser  

Analysen av de ikke-prissatte konsekvensene omfatter temaene: 

› Landskapsbilde 
› Nærmiljø og friluftsliv 
› Naturmangfold 
› Kulturmiljø 
› Naturressurser 

7.2.1 Metode 

Tema i dette kapittelet omtales som ikke-prissatte fordi konsekvensene ikke beregnes i kroner og øre, 
men vurderes etter en ni-delt skala som går fra meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ 
konsekvens. 

Metodegrunnlaget er ulikt i tilnærming, målbarhet og presisjon for de ulike ikke-prissatte temaene. Et 
betydelig innslag av faglig skjønn er med i fastsettingen av verdi og omfang. Kriteriene for fastsetting 
av verdi og omfang for de ulike utredningstemaene finnes i Statens vegvesen sin håndbok V712.  

Begrep 

Verdi:  
› En vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 
› Verdien angis på en tredelt skala: liten - middels - stor. Skalaen er glidende. 

 

 

Omfang: 
› En vurdering av hvor stor negativ eller positiv påvirkning det aktuelle tiltaket antas å medføre for 

de ulike miljøene eller områdene, og graden av denne påvirkningen.  
› Omfanget angis på en skala fra: stort negativt til stort positivt omfang. Skalaen er glidende. 

 

 

 

Konsekvens: 
› En avveining mellom de fordeler og ulemper tiltaket vil medføre. 
› Konsekvens vurderes på en nidelt skala fra: meget stor positiv konsekvens til meget stor negativ 

konsekvens. Skalaen er glidende. 
› Konsekvensen fremkommer ved å sammenholde verdi og omfang, ved hjelp av konsekvensviften 

vist nedenfor.  

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

       ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│-----------------│ 

                                                   ▲ 
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Figur 7-1: Konsekvensvifte. Konsekvensgraden framkommer ved at et områdes verdi avleses horisontalt og 
sammenholdes med inngrepets omfang vertikalt. (Statens vegvesens håndbok V712). 

 
Alle tiltak som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. 
Andre tiltak som fagutreder foreslår skal omtales som avbøtende eller kompenserende tiltak.  

Avbøtende tiltak foreslås for å redusere det negative omfanget for et miljø/område, men inngår ikke i 
omfangsvurderingene. Konsekvensvurderingene sammenlignes med 0-alternativet. 

Sammenstilling og rangering av alternativene for hvert fagtema 

Ved sammenstilling og rangering av de ulike alternativene skal hvert av de fem fagtemaene 
(landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, kulturmiljø og kulturminner, naturmiljø, naturressurser) 
gjennomgås hver for seg. 

For hvert tema vurderes det enkelte delområdet, og deretter delstrekningene, før man ser på hele 
alternativer under ett. Til slutt gis de ulike alternativene en rangering.  
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Figur 7-2: En forenklet prinsippskisse av sammenstillingsprosessen av konsekvenser for ikke-prissatte tema  

7.2.2 Landskapsbilde 

Det er utarbeidet en temarapport for landskapsbilde, (jf. rapport A014576_RAP 
005_KU_Landskapsbilde) som beskriver konsekvenser av planforslaget for temaet. Det er tatt inn et 
sammendrag av temarapporten i dette kapitlet. 

Beskrivelse av planområdet 

Planområdet starter ved Fagerheim i sør i overgangen mellom det tettbygde bylandskapet i Haugesund 
og fortsetter gjennom spredtbygd jordbrukslandskap, fram til Ekrene. Området omtales som 
Haugalandet, og er karakterisert av småkupert terreng; hauglandskap eller heiområder. Tiltaksområdet 
fremstår i dag hovedsakelig som landlig, og det tradisjonelle lyngheilandskapet er fortsatt tydelig med 
gode estetiske kvaliteter. Dagens fylkesveg til dels slynger seg gjennom det småkuperte 
hauglandskapet i planområdet. Området er i dag preget av gjengroing, og overordnede planer har åpnet 
opp for tiltagende utbygging langs traséen for ny fylkesveg. 

Konsekvensutredning 

Delstrekning 1 Fagerheim – Halsane 

Underalternativ 1A 
I underalternativ 1A ligger vegen i dagen, med en kort miljøtunnel (50 m) ved Halsane. Høyere 
vegstandard gir en oppdeling av slettene ved Fagerheim, og gjennom Halsane gir ny fylkesveg med en 
oppdeling av det kuperte terrenget, en reduksjon av de visuelle verdiene langs delstrekningen.  

Underalternativ 1B 
I underalternativ 1B er vegen er lagt i tunnel i Halsane-området. Høyere vegstandard gir en oppdeling 
av slettene ved Fagerheim. Fylkesveg i tunnel gjennom Halsane endrer i liten grad landskapsbildet da 
terrenget bevares i strekket.    
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Underalternativ 1C 
I underalternativ 1C er vegen lagt i dagen (uten miljøtunnel eller tunnel) ved Halsane. Høyere 
vegstandard gir en oppdeling av slettene ved Fagerheim, og gjennom Halsane gir ny fylkesveg med en 
oppdeling av det kuperte terrenget, en reduksjon av de visuelle verdiene langs delstrekningen. 

Tabell 7-3 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema landskapsbilde for delstrekning 1 
Fagerheim – Ekrene. 

 
Underalternativ 1B er rangert høyest for delstrekning 1, med liten – middels negativ konsekvens. Både 
underalternativ 1A og 1C er vurdert til å ha middels negativ konsekvens for delstrekningen, og er 
dermed rangert likt.  

Reiseopplevelsen er derimot i alternativ 1B noe mindre attraktiv enn i alternativene 1A og 1C. Samlet 
sett vil alternativ 1B anbefales gjennom delstrekning 1 for temaet landskapsbilde.  

Delstrekning 2 Halsane – Ekrene  
Det er bare ett alternativ for delstrekning 2. Fylkesvegen ligger delvis som en utvidelse av eksisterende 
fylkesveg, og delvis i omgivelser som ikke er berørt av dagens fylkesveg, der tiltaket gir store 
endringer i terreng og landskapets romlige og estetiske karakter. Dette gjelder særlig i kryssområdene 
ved Saltveit og Ekrene, bru over Søre Våge, og ved massedeponiet ved Håvåsen. Også generelt langs 
traséen vil ny fylkesveg med høyere standard, bli et mer iøynefallende element i landskapet enn 
dagens veg, med sine gjennomgående skjæringer og fyllinger.  

Reisende langs ny fylkesveg vil blant annet kjøre nært på Randivatn og få god utsikt over 
Kallandsvatnet og Viksefjorden fra brua, slik at ny fylkesveg vil gi en forbedret reiseopplevelse fra 
dagens.  

 

 

 

Landskapsbilde 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Alternativ 1  

 Underalternativ 1A Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Delstrekning 1  

Fagerheim - Halsane 

 Middels negativ  

( - - )  

Liten - middels negativ  

( - / - - ) 

Middels negativ 

(  - - ) 

Rangering delstrekning 1 

Fagerheim - Halsane 

2 1 2 

Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei 
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Tabell 7-4 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema landskapsbilde for delstrekningen 
Halsane – Ekrene. 

 

Sammenstilling og rangering av alternativer for hele strekningen.  

Alternativ 1 har for alle underalternativene, en samlet middels til stor negativ konsekvens for 
landskapsbildet. 

Selv om underalternativ 1B gir lavere konsekvensgrad for delstrekning 1, enn alternativ 1A og 1C, er 
samlet konsekvens for alle alternativene vurdert til å være middels til stor negativ. Delstrekning 2 er 
mye lengre enn delstrekning 1 og dermed vekta tyngre. I delstrekning 2 har tiltaket så omfattende 
terrengendringer, at lavere konsekvensgrad i underalternativ 1 B ikke gir noen vesentlig endring for 
samlet konsekvens for underalternativene.  

Ny fylkesveg 47 er et stort tiltak som vil berøre og føre til omfattende endringer av romlige og visuelle 
kvaliteter i landskapet. Standardklassen for vegen gjør at linjeføringen vil bli adskillig stivere enn 
dagens fylkesveg. I delstrekning 2 gir spesielt fylkesvegen i ny trasè; over Saltveit, forbi Randivatnet 
og med deponi ved Håvåsen, i tillegg til bru over Kallandsvatnet og Viksefjorden omfattende 
terrenginngrep.   

Tabell 7-5: Sammenstilling og rangering av alternativer Fagerheim – Ekrene for tema landskapsbilde. 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Ny fylkesveg er et omfattende tiltak som i hele anleggsperioden vil berøre visuelle kvaliteter i 
landskapet. Spesielt vil anleggene knyttet til kryssområdene, konstruksjoner og massedeponiet ved 
Håvåsen ha stor betydning. I anleggsperioden vil terrengbearbeidelsen gi "sår" i landskapet, som i 

Landskapsbilde 

Delstrekning 2 

Konsekvens 

Alternativ 1  

Delstrekning 2  

Halsane - Ekrene 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

Rangering delstrekning 2 

Halsane - Ekrene 

1 

Strider mot nasjonale mål Nei 

Alternativ Konsekvens 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Delstrekning 2 

Samlet konsekvens Rangering 

Alt. 1 Underalt. 

1A 

Middels negativ  

( - - ) 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

2 

Underalt. 

1B 

Liten - Middels negativ  

(-/ - - ) 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

1 

Underalt. 

1C 

Middels negativ 

( - - ) 

Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

2 
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anleggsperioden vil være mer fremtredende enn i driftsfasen. Sårene vil sammen med visuell støy 
forårsaket av anleggstrafikken påvirke landskapsbildet negativt. 

Avbøtende tiltak 

Avbøtende tiltak er foreslått for å ivareta viktige landskapselementer, tilpasse veganlegget best mulig 
til eksisterende terreng og sørge for rask tilbakeføring av vegetasjon. Planer for massehåndtering og 
marksikring vil være sentrale i å koordinere riggområder og anleggsgjennomføring med en 
skånsomhet for, og tilpasning til, eksisterende landskap. 

 

7.2.3 Nærmiljø og friluftsliv 

Det er utarbeidet en temarapport for nærmiljø og friluftsliv, (jf. rapport A014576_RAP 
006_KU_Nærmiljø og friluftsliv) som beskriver konsekvenser av planforslaget for temaet. Det er tatt 
inn et sammendrag av temarapporten i dette kapitlet. 

Beskrivelse av planområdet 

Innenfor influensområdet for nærmiljø og friluftsliv finnes det boligområder på Fagerheim, ved Vikse 
på Rophus og ved Gjeringstjørn. For både Haugesund og Sveio er områdene utenfor boligfeltene jevnt 
over spredtbygde. Det er en skole på Saltveit, og tre barnehager på Saltveit og Ekrene. Grendehus, 
lekeplasser og nærmiljøanlegg er i hovedsak tilknyttet skolen og barnehagene. 

Det er gang- og sykkelveg i planområdet fra Førland til Vikse på vestsida av fylkesvegen, og mellom 
Søre Våge og Buavågsvegen. Mellom Søre Våge og Buavågsvegen er det gang- og sykkelveg på 
østsida av fylkesvegen fra Søre Våge og cirka en km nordover, for så å skifte over til vestsiden av 
fylkesvegen frem til Buavågsvegen lengst i nord. Langs Buavågsvegen som er en del av skolevegen i 
Sveio, er det ikke fortau. Det er få stier som er registrert på kart og i temaplaner innenfor 
influensområdet til planen.  

Regionale og kommunale planer legger opp til bevaring av et større område for friluftsliv nordøst for 
Haugesund. "Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning 2017-2024" angir områder nord og øst 
for Haugesund som sikra friluftsområder. Nordover mot fylkesgrensen er området øst for dagens fv. 
47, vist som vanlig LNF-område (ikke sikra) i den nye regionalplanen. 

Konsekvensutredning 

Delstrekning 1 Fagerheim – Halsane 
På delstrekning 1 er det stort sett omfanget for delområde 2 Fagerheim gård - Halsane som skiller de 
ulike underalternativene.  

Underalternativ 1A 
I underalternativ 1A ligger vegen i dagen, med en kort miljøtunnel (50 m lang) ved Halsane. Utviding 
av fylkesvegen vil gi en økt barriere særlig for bruk av områdene på vestsiden av fv. 47. Eksisterende 
fv. 47 er en barriere også i dag, fordi kryssingsmulighetene for myke trafikanter er trafikkfarlige. Ny 
fv. 47 vil kun være mulig å krysse oppå den korte miljøtunnelen og brua ved Halsane, men 
kryssingene er trafikksikre. Vegtraséen i alternativ 1A vil gi et noe dårligere tilbud når det gjelder 
nærmiljø og friluftsliv enn 0-alternativ, samtidig som ny gang- og sykkelveg langs fv. 47 forbedrer 
forholdene for gående og syklende og vil være positivt for nærmiljø og friluftsliv. 
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Underalternativ 1B 
I underalternativ 1B er vegen lagt i tunnel i Halsane-området. Utvidelse av fylkesvegen vil gi en økt 
barriere særlig for bruk av områdene på vestsiden av fv. 47. Eksisterende fv. 47 er en barriere også i 
dag, fordi kryssingsmulighetene for myke trafikanter er trafikkfarlige. Med tunnel vil området hvor 
man kan krysse ny fv. 47, bli betydelig mindre avgrenset og rekreasjonsområder i nærområdet blir 
lettere tilgjengelig enn for underalternativ 1A og 1C. Traséen for ny fv. 47 er lagt noe lenger øst, bort 
fra gården på Fagerheim, enn i underalternativ 1A og 1C. Ny gang- og sykkelveg langs fv. 47 fra 
Fagerheim – Halsane er positivt for nærmiljø og friluftsliv og gir bedre tilgang til Byheiene.  

Underalternativ 1C 
Utviding av fylkesvegen vil gi en økt barriere særlig for bruk av områdene på vestsiden av fv. 47. 
Eksisterende fv. 47 er en barriere også i dag, fordi kryssingsmulighetene for myke trafikanter er 
trafikkfarlige. Med ny fv. 47 vil det kun være mulig å krysse vegen ved rundkjøringen på Fagerheim, 
eller på brua ved Halsane, men kryssingen vil være trafikksikre. Vegtraséen i alternativ 1C vil gi et 
dårligere tilbud når det gjelder nærmiljø og friluftsliv enn 0-alternativ, samtidig som ny gang- og 
sykkelveg langs fv. 47 forbedrer forholdene for gående og syklende og vil være positivt.  

Tabell 7-6 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema nærmiljø og friluftsliv for 
delstrekning1 Fagerheim – Ekrene. 

 

Underalternativ 1B er rangert høyest for delstrekning 1, fordi alternativet samlet for delstrekningen er 
vurdert til å ha ubetydelige konsekvenser. Underalternativ 1C er vurdert til å ha liten negativ 
konsekvens for delstrekningen, og har fått dårligst rangering.  

Delstrekning 2 Halsane – Ekrene  
For delstrekning 2 er det kun ett alternativ.  

Vegtraséen for ny fv. 47 innebærer nærføring til eksisterende bebyggelse på flere steder. Noen steder 
langs parsellen blir både ny og gammel fv. 47 liggende parallelt med varierende avstand, og fører til at 
veganleggene blir dominerende, noe som er negativt for nærmiljø og friluftsliv. Flere boliger får mer 
støy, men noen får større avstand til den nye vegen enn de har i dagens situasjon, og vil få redusert 
støy i nærmiljøet.  

Nærmiljø og friluftsliv 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Alternativ 1  

 Underalternativ 1A Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Delstrekning 1  

Fagerheim - Halsane 

Ubetydelig – liten 

negativ 

( 0 / - )  

Ubetydelig  

( 0 ) 

Liten negativ 

( - ) 

Rangering delstrekning 1 

Fagerheim - Halsane 

2 1 3 

Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei 
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Trasé for ny fv. 47, ligger lenger borte fra skole og barnehage på Saltveit enn dagens fylkesveg, 
hvilket er positivt for nærmiljøet. Forholdene for myke trafikanter blir generelt bedre langs parsellen, 
med utvidet og forbedret gang- og sykkelvegtilbud.  

Det er tatt hensyn til at det skal være mulig å krysse den nye fylkesvegen ved hovedgrøntkorridorene i 
området, ved et par tilkomstbruer og ved noen feunderganger. Mulighetene for å benytte 
friluftsområder på tvers av fylkesvegen blir noe mer begrenset, da ny fv. 47 bare kan krysses på 
enkelte punkter. Når det er sagt, er dagens kryssinger av fv. 47 lite trafikksikre, mens 
kryssingsmulighetene for ny fv. 47 vil være trafikksikre, noe som blir vektet positivt.  

Tabell 7-7 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema nærmiljø og friluftsliv for 
delstrekning 2 Halsane – Ekrene. 

 

Sammenstilling og rangering av alternativer for hele strekningen  

I sammenstillingen av de to delstrekningene er delstrekning 2 vektet tyngre enn delstrekning 1, fordi 
den dekker en mye lengre strekning av tiltaket, og flere av delområdene har større bruksintensitet enn 
delområdene i delstrekning 1.  

Det er lite som skiller de tre alternativene der alle er vurdert til å ha liten negativ konsekvens for 
tiltakene, men det er valgt å rangere alternativ 1 med underalternativ 1B først. 1B er alternativet som 
kommer best ut for delstrekning 1, der bl.a. tunnelen ved Halsane er med å gi gode vilkår for nærmiljø 
og friluftsliv. Underalternativ 1A er rangert foran 1C. 1A (med kort miljøtunnel) gir noe bedre 
kryssingsmuligheter ved Halsane enn 1C, og er slik sett noe bedre med tanke på friluftsliv. 

Tabell 7-8: Sammenstilling og rangering av alternativer Fagerheim – Ekrene for tema nærmiljø og friluftsliv. 

Nærmiljø og friluftsliv 

Delstrekning 2 

Konsekvens 

Alternativ 1  

Delstrekning 2  

Halsane - Ekrene 

Liten negativ  

( - )  

Rangering delstrekning 2 

Halsane - Ekrene 

1 

Strider mot nasjonale mål Nei 

Alternativ Konsekvens 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Delstrekning 2 

Samlet konsekvens Rangering 

Alt. 1 Underalt. 

1A 

Ubetydelig - liten  

negativ  

( 0 / - ) 

Liten negativ 

( - ) 

Liten negativ 

( - ) 

2 

Underalt. 

1B 

Ubetydelig  

( 0 ) 

Liten negativ  

( - ) 

1 

Underalt. 

1C 

Liten negativ 

( - ) 

Liten negativ 

( - ) 

3 
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Konsekvenser i anleggsperioden 

› Tilgjengelighet for friluftsliv vil kunne bli redusert i anleggsperioden når det gjelder flere av 
kryssingsområdene. Ved bygging av bruene på Saltveit og Søre Våge vil hovedgrøntkorridorene 
kunne få begrenset tilgjengelighet i anleggsperioden.  

› Anleggstrafikk kan gi utfordringer i forhold til å ivareta trafikksikkerheten for myke trafikanter i 
anleggsperioden. Det vil være særlig i nærheten av skolen og barnehagen på Saltveit, og på 
Ekrene at det må legges til rette for gode løsninger for de myke trafikantene.    

› Når det gjelder støy i anleggsperioden står det i vedlagt støyrapport (A014576_RAP 010_Støy): 
"Det er vanligvis ikke hensiktsmessig å beregne støynivået for anleggsperioden i 
reguleringsfasen. Inngangsdata til slike beregninger vil være faseplanene for anleggsperioden 
som angir når og hvor de forskjellige støyende aktivitetene utføres og med hvilket utstyr. 
Faseplanene blir først endelige når det jobbes med byggeplanen for prosjektet. Erfaringsmessig 
vet vi likevel at det vil bli mye støy fra et slikt omfattende anleggsarbeid." 

Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 
› I hovedgrøntkorridorene ved de planlagte bruene på Saltveit og Søre Våge må det legges til rette 

for at man skal kunne passere gjennom området i størst mulig grad i hele anleggsperioden. 

› Det må prioriteres å tilrettelegge for myke trafikanter i anleggsperioden. Det gjelder særlig i 
nærheten av skoler og barnehager, og for skoleveger. I faseplanene bør det sikres gode og 
trafikksikre løsninger for myke trafikanter, særlig i nærheten av skoler og barnehager.  

› Den støymessige konsekvensen i anleggsperioden vurderes som negativ. I byggeplanfasen bør det 
derfor utføres støyberegninger av anleggsstøyen, sammenliknet med grenseverdier i tabell 2 i 
støyrapporten (A014576_RAP 010_Støy) og evt. utføre avbøtende tiltak.og evt. utføre avbøtende 
tiltak. 

Permanent situasjon 
› Som erstatning for at turvegen som blir brukt som skoleveg mellom Randivatn og Saltveit skole 

går tapt, bør det tilrettelegges enten for en god kryssing av dagens fylkesveg og/eller 
trafikksikringstiltak som redusert fart for å sikre tryggere skoleveg.  

7.2.4 Naturmangfold 

Det er utarbeidet en temarapport for naturmangfold, (jf. rapport A014576_RAP 
007_KU_Naturmangfold) som beskriver konsekvenser av planforslaget for temaet. Rapporten gir også 
en vurdering av aktuelle tiltak for å dempe virkningene av planforslaget på naturmangfoldet. Det er 
tatt inn et sammendrag av naturmangfoldrapporten i dette kapitlet.  

Tiltaket er vurdert etter Naturmangfoldlovens kap. II, se kap. 11 i planbeskrivelsen, eller rapport 
A014576_RAP 007_KU_Naturmangfold. 

Beskrivelse av planområdet 

Området ligger kystnært i boreonemoral vegetasjonssone og sterkt oseanisk vegetasjonsseksjon, 
vintermild underseksjon. 
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Planområdet er småkupert, med hauger og lave åser fra 80 til 150 moh. Vann, tjern, myrer, bekker og 
elver mellom knauser med manglende jorddekke er karakteristisk. Landbruksarealer er overveiende 
små og preget av innmarksbeite og grasproduksjon. Hele planområdet vurderes å ha vært sterkt 
kulturpåvirket tidligere, men utmarksområdene er preget av gjengroing. 

Berggrunnen er overveiende basefattig, og det er derfor sannsynlig å finne forekomster av vegetasjon 
tilpasset områder med lav pH, med unntak av gabbroområder i sør som har en bergart som gir opphav 
til en baserik forvitringsjord. 

Området har relativt tynt og ufullstendig løsmassedekke. Av kvartære løsmasser er det registrert 
forvitringsjord og tynt morenedekke. Torv er relativt utbredt jorddekke i tilknytning til små 
myrområder. Myrområder blir omtalt i temarapporten under kap 5.7, "Områder med viktige 
økosystemtjenester". Dette har gitt gode forhold for beite. Kystlynghei har derfor vært utbredt i 
området. Dyrka mark er knyttet til mindre områder med tykkere lag med løsmassedekke. 

Konsekvensutredning 

Planforslaget vil påvirke flere artsforekomster, vannforekomster og økologiske funksjonsområder samt 
naturtypelokaliteter. Påvirkningene spenner fra liten/ubetydelig til stor negativ konsekvens.  

Der det har vært aktuelt har bearbeiding av planforslaget resultert i reduserte negative konsekvenser 
for naturmangfoldet.  

Delstrekning 1 Fagerheim - Halsane 

Alternativene gir ulik konsekvens for en lokalitet, delområde L1, som er en landskapsøkologisk 
korridor over Halsane. Underalternativ 1A gir en svekkelse av korridoren, mens 1B har uvesentlig 
påvirkning. Underalternativ 1C medfører at korridoren delvis brytes. En tunnel som i 1B vil ivareta 
eksisterende terreng mens effekten av en miljøtunnel (1A) er usikker og det vil trolig ta lang tid før 
den kan ivareta økologiske funksjoner.  

Tabell 7-9 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema naturmangfold for delstrekning 1 
Fagerheim – Ekrene. 

 

 

Naturmangfold 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Alternativ 1 

 Underalternativ 1A Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Delstrekning 1  

Fagerheim - Halsane 

Middels til stor negativ 

(- - / - - -) 

Middels negativ 

(- -) 

Stor negativ 

(- - -) 

Rangering delstrekning 1 

Fagerheim – Halsane 

 

2 1 3 

Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei 
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Delstrekning 2 Halsane-Ekrene 

På Delstrekning 2 Halsane - Ekrene utredes et alternativ. Arealbeslag i kystlynghei på Ekrene og i to 
myrforekomster av middels verdi er de inngrepene som er vurdert som mest negative og som er 
styrende for den samlede vurderingen. 

Tabell 7-10 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema naturmangfold for delstrekning 2 
Halsane – Ekrene. 

 

Sammenstilling og rangering av alternativer for hele strekningen 

Konsekvensene for naturmangfold for de to delstrekningene blir sammenstilt og rangert i Tabell 7-11. 
Rangeringen bygger på at delstrekning 1 utredes med tre ulike underalternativer som hver for seg har 
ulik konsekvens for naturmangfoldet. 

Tabell 7-11: Sammenstilling og rangering av alternativer for tema naturmangfold.  

 

Konsekvenser i anleggsperioden 

Anleggsarbeidet fører med seg økt trafikk, ferdsel, rystelser, støy og mer eller mindre varige 
endringer. Terrengbearbeiding gir partikkelflukt til vann og luft, vannet kan også inneholde kjemiske 
forbindelser med potensiale for påvirkning av vannmiljø. Anleggsarbeidene vil strekke seg over lang 
tid. Langvarig anleggsaktivitet kan gi varige endringer i organismers bruk av området. Avrenning fra 
massedeponier har potensiale for å påvirke vannmiljø avhengig av opphavsmateriale, bearbeiding og 
avrenning. Dette er forhold som skal ivaretas i ytre miljøplan (YM-plan) for prosjektet. Anlegget er i 
et område med forekomster av svartlistede arter. Flytting av masser med slike forekomster er 
komplisert og plan for dette må ivaretas i ytre miljøplan. 

Naturmangfold 

Delstrekning 2 

Konsekvens 

Alternativ 1 

Delstrekning 2 

Halsane - Ekrene 

Middels til stor negativ 

(- - / - - -) 

Rangering delstrekning 2 

Halsane - Ekrene 

1 

Strider mot nasjonale mål Nei 

Alternativ Konsekvens 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Delstrekning 2 

Samlet konsekvens Rangering 

Alt. 1 Underalt. 

1A 

Middels til stor negativ 

(- -/- - -) 

Middels til stor negativ 

(- -/- - -) 

Middels til stor negativ 

(- - / - - -) 

2 

Underalt. 

1B 

Middels negativ 

(- -) 

Middels til stor negativ 

(- - / - - -) 

1 

Underalt. 

1C 

Stor negativ 

(- - -) 

Stor negativ 

(- - -) 

3 
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Avbøtende tiltak 

Det er foreslått avbøtende tiltak både for anleggsfase og driftsfase. For anleggsfasen er det aktuelt å 
datostyre sprengningsarbeider av hensyn til verdifulle viltforekomster. Noen av de registrerte 
rødlisteartene i området er vare på støy og forstyrrelser og det bør derfor i anleggsperioden vises 
hensyn. Sprengningsarbeid bør legges utenom perioden januar - mai av hensyn til sårbart 
naturmangfold knyttet til hensynssone. Det vil være nødvendig med tiltak for å unngå spredning av 
svartelistearter. Utbredelse av svartelistede arter kan endre seg raskt. Som grunnlag for tiltaksplanen 
må utbredelse kartlegges i felt like før anleggsstart.  Detaljplanlegging av tiltak må skje umiddelbart 
før byggestart slik at man er sikker på at tiltak anbefales på grunnlag av oppdatert kunnskap om arter 
og utbredelse. 

Tiltak for å unngå ytterligere spredning i influensområdet er viktig for å ikke øke 
spredningshastigheten til disse artene. Det må utarbeides tiltaksplan for håndtering av svartelistede 
arter og denne må implementeres i ytre miljøplan og kartfestet i rigg- og marksikringsplanen (RM-
plan).  

Ved graving og masseutskifting i områder med forekomster av svartelistearter (plantearter med høy og 
svært høy økologisk risiko), skal maskiner og utstyr brukt til dette arbeidet rengjøres på stedet, før de 
benyttes andre steder.  

Det bør i det videre planarbeidet og for midlertidige bruer, ikke etableres brufundamenter eller 
tilførselsveger som endrer vannstrengen i bekker og elver. En kantsone på 5 – 10 meter bør spares. 
Hensynet til vannmiljø må vurderes spesielt i byggeplanfase og miljøoppfølgingsplan (YM-plan) med 
vekt på overvannshåndtering og inngrep i og nær vannforekomster. Ved kryssing av bekkeløp og 
inngrep i vassdrag skal bunnsubstrat, bredder, dybder og evt. fall beholdes mest mulig uendret. Ved 
skader anbefales anvisninger for tilbakeføring.  

Risiko for avrenning av anleggsvann samt rensetiltak og valg av utslippspunkt skal komme klart fram 
av YM-plan.   

Vann fra anleggsområder må ikke ledes direkte til vassdrag. Aktuelle tiltak er sedimentasjonsdammer. 
Siltgardin bør anlegges ved fylling i Randivatnet og i Førlandsvatnet nedstrøms Ingeborgstjørn. 

Avhengig av de deponerte massenes sammensetning og mektighet kan avrenning/dreneringsvann 
påvirke overflatevann, for eksempel ved utlekking av plantenæringsstoffer eller forsurende stoffer. 
Dette er forhold som bør utredes i YM-plan.  

Det må utarbeides faseplaner for håndtering av jordmasser. Det er viktig at graving, ranking og 
tilbakeføring av masser gjennomføres uten at jordkvalitetene forringes. Det henvises til Statens 
vegvesens håndbok V271 Vegetasjon langs trafikkårer for prosedyrer angående behandling av 
toppjord til ulike formål som åkerdrift, skogdrift og naturlig revegering. Det er viktig at toppjord og 
undergrunnsjord rankes på adskilte steder og at de er tydelig merket.  

Ved bygging av bruer over Støleelva og utløpet fra Kallandsvatnet begrenses anleggsområdet så mye 
om mulig. Kanter revegeteres med stedegen vegetasjon. Plastring og andre inngrep i vannstrengen 
med sidekanter begrenses til et minimum.  
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7.2.5 Kulturmiljø 

Det er utarbeidet en temarapport for kulturmiljø, (jf. rapport A014576_RAP 008_KU_Kulturmiljø) 
som beskriver konsekvenser av planforslaget for temaet. Det er tatt inn et sammendrag av 
temarapporten i dette kapitlet. 

Beskrivelse av planområdet 

I planområdet er det funnet redskap og gravhauger som viser at mennesker har hatt tilholdssted her fra 
steinalderen og fram til i dag. Der jordsmonnet har tillatt det er arealene tatt i bruk til jordbruksdrift, 
og dette preger landskapet langs den aktuelle strekningen.  

Det finnes seks synlige automatisk freda kulturminner i form av gravhauger i influensområdet. Det er 
også gjort funn av steinøkser/øksefragmenter fra steinalderen og en gravrøys, som er fjernet.  

I tillegg finnes nyere tids kulturminner, deriblant sju bygninger som er registrert i SEFRAK som 
verneverdige bygninger som kan være aktuelle for spesialregulering, et krigsminne i form av 
militæranlegg/ bunkersanlegg fra 2. verdenskrig, ei steinhvelvingsbru, samt steingarder, ruiner, 
rydningsrøys og geil. 

Konsekvensutredning 

Delstrekning 1 Fagerheim – Halsane 

For temaet kulturmiljø er konsekvensene for underalternativ 1A, 1B og 1C sammenfallende, og de har 
derfor fått samme rangering. Konsekvens for delstrekning 1 Fagerheim-Halsane er vurdert til "Liten 
negativ konsekvens".  

Det er stort sett delområde 1 som blir berørt av tiltaket. Tiltaket kommer ikke i direkte konflikt med 
bygningene på Fagerheim, men ligger så tett opptil bygningene at det påvirker de nærmeste 
omgivelsene, og vil virke mer dominerende enn eksisterende fylkesveg. 

Tabell 7-12 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema kulturmiljø for delstrekning 1 
Fagerheim - Halsane 

 

 

Kulturmiljø 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Alternativ 1  

 Underalternativ 1A Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Delstrekning 1  

Fagerheim - Halsane 

Liten negativ  

( - )  

Liten negativ  

( - )  

Liten negativ  

( - )  

Rangering delstrekning 1 

Fagerheim - Halsane 

1 1 1 

Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei 
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Delstrekning 2 Halsane – Ekrene  

Delstrekning 2 Halsane-Ekrene har bare ett alternativ. Samlet konsekvens for delstrekning 2 Halsane 
Ekrene er vurdert til "Middels – stor negativ konsekvens".  

De største negative konsekvensene av alternativ 1 er på Saltveit der bygningene på gårdstunet må 
rives, og vegen går tvers gjennom kulturlandskapet. Det samlede kulturmiljøet med kulturlandskap, 
gårdstun og nyere kulturminner vil bli forringet og sammenhengene i kulturlandskapet svekkes.  

For militæranlegget på Søre Våge vil det være negativt at deler av bunkersanlegget må rives, og at 
sammenhengen i kulturmiljøet brytes. For beitelandskapet på Våge vil det være negativt å få ny fv. 47 
tvers gjennom kulturmiljøene. Vegen vil bli en barriere mellom gårdstunet og den østlige delen av 
beitelandskapet og utmarka, slik at den historiske sammenhengen mellom beitelandskapet og 
gårdstunet vil svekkes, i tillegg til at flere nyere tids kulturminner vil gå tapt. 

Tabell 7-13 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema kulturmiljø for delstrekning 2 
Halsane - Ekrene 

 

Sammenstilling og rangering av alternativ  

I den samlede konsekvensen vektes delstrekning 2 tyngst siden den inneholder flere delområder og 
kulturmiljøer enn delstrekning 1.  

Det er valgt å gi alle alternativene lik rangering, siden konsekvensene er like for både delstrekning 1 
og delstrekning 2.  

Tabell 7-14: Sammenstilling og rangering av alternativer Fagerheim – Ekrene for tema kulturmiljø. 

Kulturmiljø 

Delstrekning 2 

Konsekvens 

Alternativ 1  

Delstrekning 2  

Halsane - Ekrene 

 Middels - stor negativ  

( - - / - - -)  

Rangering delstrekning 2 

Halsane - Ekrene 

1 

Strider mot nasjonale mål Nei 

Alternativ Konsekvens 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Delstrekning 2 

Samlet konsekvens Rangering 

Alt. 1 Underalt. 

1A 

Liten negativ  

( - ) 

Middels - stor negativ 

( - - / - - - ) 

Middels negativ 

( - - ) 

1 

Underalt. 

1B 

Liten negativ  

( - ) 

Middels negativ 

( - - ) 

1 

Underalt. 

1C 

Liten negativ  

( - ) 

Middels negativ 

( - - ) 

1 
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Konsekvenser i anleggsperioden 

I anleggsperioden vil en kunne begrense skadene på kulturminner utover de som blir direkte berørt, 
dersom en setter inn avbøtende tiltak, (jf. avbøtene tiltak).  

Avbøtende tiltak 

Anleggsperioden 
› For enkelte kulturminner som ligger tett inntil tiltaket må det vurderes om kulturminnene bør 

sikres fysisk, ved for eksempel inngjerding i anleggsfasen. Dette bør gjøres i samråd med 
fylkeskommunen.  

› Kulturmiljø 1. Fagerheim gård: Det bør sikres at en i anleggsfasen unngår skader på muren rundt 
eiendommen eller eiendommen i seg selv.  

› Kulturmiljø 3. Saltveit: Kulturminner som ikke blir direkte berørt, bør sikres i anleggsfasen for å 
unngå skader.  

› Kulturmiljø 5. Søre Våge, militæranlegg fra andre verdenskrig: De delene av militæranlegget som 
ikke blir direkte berørt bør sikres i anleggsfasen for å unngå skader på resten av anlegget.  

Permanent situasjon 
› De delene av krigsminnet ved Søre Våge som vil bli berørt av tiltaket, må dokumenteres godt 

med f.eks. registrering, oppmåling og fotodokumentasjon, før igangsetting av anleggsarbeidet.  

7.2.6 Naturressurser 

Det er utarbeidet en temarapport for naturressurser, (jf. rapport A014576_RAP 
009_KU_naturressurser) som beskriver konsekvenser av planforslaget for temaet. Det er tatt inn et 
sammendrag av temarapporten i dette kapitlet. 

Beskrivelse av planområdet 

Det er mye jordbruksarealer langs dagens vegstrekning. Disse er relativt småskala og forholder seg til 
det kuperte landskapet. Arealene varierer mellom å være fulldyrka jord, overflatedyrka jord og 
innmarksbeiter. Spesielt mye fulldyrka jord finner en på strekningen Våge – Ekrene, noe som 
samsvarer med utbredelsen av den marine strandavsetningen i området. Ellers er det også en del 
jordbruksarealer ved Fagerheim, Saltveit og Vikse. Arealene benyttes stort sett til grasproduksjon eller 
som beiteområder. 

NIBIO har kartlag som viser bl.a. registreringer av hvor ulike beitelag slipper dyrene og hvor mange 
sau pr km² som er sluppet på beite. Det er ikke registrert noen beitelag i nærheten av planområdet.  

Det er vurdert at influensområdet for tiltaket ikke omfatter utmarksbeiter, men en del innmarksbeiter 
som er vurdert under jordbruk. Temaet utmarksbeite vil derfor ikke bli omtalt videre i rapporten.  

Det er forholdsvis lite produktiv skog i området langs strekningen og den utgjør derfor ikke en stor del 
av ressursgrunnlaget. Skogen som finnes er stort sett barskog eller blandingsskog som har høg bonitet. 
Der det finnes løvskog har denne særs høy bonitet. 

Det finnes noe georessurser i området (jf. kap. om berggrunn og kap. om løsmasser i temarapporten.) 
Forekomster av georessurser innenfor influensområdet for tiltaket utgjør lite, og er av en slik karakter, 
at det er vurdert til at det ikke er nødvendig å utrede temaet nærmere i konsekvensutredningen.  
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Vannressurser som tema i fagrapporten blir vurdert til å ha så lite potensiale innenfor planområdet at 
det ikke vil bli omtalt nærmere i denne rapporten.  

Konsekvensutredning 

Delstrekning 1 Fagerheim - Halsane 

Underalternativ 1A 
I underalternativ 1A ligger vegen i dagen, med en kort miljøtunnel (50 m) ved Halsane. Det blir 
arealbeslag av dyrka mark på Fagerheim, og innmarksbeite på Halsane. Oppdeling av eiendommer 
fører til lengre kjøreveg både til dyrka mark og til beiteområder. Det vil være mulig å krysse over 
miljøtunnelen med beitedyr på Halsane.  

Underalternativ 1B 
I underalternativ 1B er vegen lagt noe lenger øst for dagens fv. 47 enn i alternativ 1A og 1C, samt at 
det er planlagt tunnel ved Halsane. Arealbeslaget av dyrka mark blir noe større i dette alternativet enn 
for 1A og 1B, mens det nesten ikke blir lagt beslag på innmarksbeite. I delområde 1 (Fagerheim) blir 
eiendommen delt av tiltaket. Det blir lenger kjøreveg til eiendommene på delstrekningen ettersom de 
må sør til rundkjøringen på Fagerheim for å komme til eiendommene øst for den nye fylkesvegen.  

Underalternativ 1C 
Dette alternativet er ganske likt som underalternativ 1A, men ettersom det ikke er noen kort 
miljøtunnel blir de negative konsekvensene noe større enn for 1A. Arealbeslag av dyrka mark på 
Fagerheim, og innmarksbeite på Halsane, samt oppdeling av eiendommer gir negative konsekvenser 
for alternativet. Uten den korte miljøtunnelen som i 1A, blir omfanget av tiltaket vurdert til å bli noe 
mer negativt for underalternativ 1C siden innmarksbeiter på Halsane både blir mer oppdelt uten 
mulighet til kryssing av den nye fylkesvegen, og tilkomsten til beiteområder på vestsida av 
fylkesvegen blir mer avgrenset.  

Tabell 7-15 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema naturressurser for delstrekningen 
Fagerheim – Ekrene. 

 

Underalternativ 1A og 1B har begge fått liten – middels negativ konsekvens. 1A har litt mindre 
arealbeslag av dyrka mark, men til gjengjeld større beslag av innmarksbeite. 1B gir mindre oppdeling 
av eiendommer i forhold til dagens situasjon på Halsane, og totalt sett er 1B rangert foran 1A, selv om 

Naturressurser 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Alternativ 1  

 Underalternativ 1A Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Delstrekning 1  

Fagerheim - Halsane 

Liten – middels negativ 

( - / - - ) 

Liten – middels negativ 

( - / - - ) 

Middels negativ 

( - - ) 

Rangering delstrekning 1 

Fagerheim - Halsane 

2 1 3 

Strider mot nasjonale mål Nei Nei Nei 
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forskjellene ikke er betydelige. Underalternativ 1C har fått dårligst rangering ettersom delstrekningen 
samlet sett er vurdert til å få middels negativ konsekvens.  

Delstrekning 2 Halsane – Ekrene  

For delstrekning 2 er det kun ett alternativ.  

Tiltaket fører til arealbeslag av både dyrka mark, innmarksbeite og skogarealer langs strekningen. Den 
nye vegtraséen blir en barriere som bare tillater kryssing på noen tilrettelagte punkter. Oppdeling av 
eiendommer fører til at det må etableres nye tilkomster, noe som gir lenger kjøreveg og vanskeligere 
tilkomst for flere av eiendommene langs strekningen. Det er tilrettelagt noen nye tilkomstveger, 
feunderganger og en landbruksundergang på strekningen. Samlet sett er den samla konsekvensen for 
delstrekning 2 vurdert til å være middels negativ.  

Tabell 7-16 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema naturressurser for delstrekning 2 
Halsane – Ekrene. 

 

Sammenstilling og rangering av alternativer for hele strekningen  

Samlet sett er alle alternativene vurdert til å gi middels negativ konsekvens, for hele strekningen. 
Ettersom delstrekning 2 dekker et mye større areal og flere delområder en delstrekning 1, er den tillagt 
mest vekt ved sammenstilling av begge delstrekningene. Alternativ 1 med underalternativ 1B er gitt 
best rangering, men forskjellene til underalternativ 1A er små, særlig tatt i betraktning at delstrekning 
2 er vektet tyngst i sammenstillingen. Alternativet med underalternativ 1C kommer dårligst ut med 
middels negativ konsekvens for begge delstrekningene og er rangert som nr. 3.  

Tabell 7-17: Sammenstilling og rangering av alternativer Fagerheim – Ekrene for tema naturressurser. 

Naturressurser 

Delstrekning 2 

Konsekvens 

Alternativ 1  

Delstrekning 2  

Halsane - Ekrene 

 Middels negativ  

( - - )  

Rangering delstrekning 2 

Halsane - Ekrene 

1 

Strider mot nasjonale mål Nei 

Alternativ Konsekvens 

Delstrekning 1 

Konsekvens 

Delstrekning 2 

Samlet konsekvens Rangering 

Alt. 1 Underalt. 

1A 

Liten - middels negativ  

( - / - - ) 

Middels – negativ 

( - - ) 

Middels negativ  

( - - ) 

2 

Underalt. 

1B 

Liten - middels negativ  

( - / - - ) 

Middels negativ  

( - - ) 

1 

Underalt. 

1C 

Middels negativ 

( - - ) 

Middels negativ  

( - - ) 

3 
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Arealregnskap for jordbruksareal 

Tabell 7-18: Arealregneskap for jordbruksareal, samlet for hele strekningen. 

Jordbonitet/daa Underalternativ 1A Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Fulldyrka mark inkl. 

dyrkbar jord 

49,7 daa 53,3 daa 49,7 daa 

Overflatedyrka mark 30,6 daa 31,5 daa 30,6 daa 

Innmarksbeite 83,9 daa 77,1 daa 83,9 daa 

Sum jordbruksareal 164,2 daa 161,9 daa 164,2 daa 

 

Arealregnskap for skogbruksareal 

Tabell 7-19: Arealregneskap for skogbruksareal, samlet for hele strekningen. 

Skogbonitet/daa Underalternativ 1A Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Særs høg 10,7 daa 11 daa 10,7 daa 

Høg 14,8 daa 14,8 daa 14,8 daa 

Middels 1,2 daa 1,2 daa 1,2 daa 

Lav 0 daa 0 daa 0 daa 

Sum skogbruksareal 26,7 daa 27 daa 26,7 daa 

 

Konsekvenser i anleggsperioden 

› I anleggsperioden kan det oppstå negative konsekvenser knyttet til tilkomst til eiendommer som 
ligger på begge sider av tiltaket.  

› Forurensing av dyrka mark fra anleggsarbeidet i form av f.eks. avrenning eller spredning av 
svartelista arter. 

› Jordpakking av areal som blir brukt til midlertidig rigg- og anleggsarbeid.  

Avbøtende tiltak 

Det må samarbeides med den enkelte grunneier i forhold til anleggsvirksomhet og konsekvenser 
for drift av jord og skog, for å finne gode løsninger for avbøtende tiltak i anleggsperioden.  

I anleggsperioden 
› Det må sikres at nærliggende jordbruksareal ikke får endret drenering i anleggsfasen. 
› I YM-planen må det beskrives hvordan det skal unngås forurensning av dyrka areal i 

anleggsfasen.  
› På område avsatt til midlertidig rigg- og anleggsområde, som er dyrka mark bør all matjord på 

eksisterende landbruksareal tas av og lagres i egne ranker. Rankene må være maks 2 meter høye, 
og maks 8 meter brede. Dybden av matjord må være tilsvarende eller bedre ved anleggets slutt, 
enn før anlegget startet. 

› For områder som skal tilbakeføres til dyrket mark, bør personell med landbruksfaglig kompetanse 
rådføres for å minimalisere skaden på arealene i anleggsperioden og for å lage arbeidsbeskrivelser 
for oppbygging av nytt terreng. 
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› Det bør forsøkes å unngå jordpakking av areal som skal tilbakeføres til dyrka mark, i størst mulig 
grad.  

› Ved inngrep i dyrka mark må Mattilsynet lokalt kontaktes med hensyn til eventuelle 
planteskadegjørere som skadelige virus, bakterier, sopp eller parasittiske dyr. Dersom 
planteskadegjørere ikke er kartlagt på berørte jordareal må det tas jord- eller planteprøver for å 
fastslå status for planteskadegjørere før flytting av jord kan skje. 

Permanent situasjon 
› Det kan vurderes å legge fyllinger på østsiden av fylkesvegen på Fagerheim, med skråningsutslag 

1:8 for å tilrettelegge for landbruksdrift, dersom tidshorisonten på utbyggingen av arealet, jf. 
kommuneplanen, drar langt ut i tid. Det aktuelle området er avsatt til "bebyggelse og anlegg" i 
kommuneplanens arealdel, men er i dag dyrka mark. 

 

7.3 Samfunnsøkonomisk analyse 

De prissatte og ikke-prissatte konsekvensene blir her sammenstilt i henhold til metodikk i Statens 
vegvesens håndbok V712 Alternativene sammenlignes i forhold til 0-alternativet og rangeres.  

 

Figur 7-3: Skjematisk framstilling av samfunnsøkonomisk analyse og anbefaling. Figuren henviser til kapitler i 
håndbok V712.(Kilde: Statens vegvesen, håndbok V712) 
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7.3.1 Prissatte konsekvenser 

I Tabell 7-20 presenteres resultater fra nytte-/kostnadsberegningene for alternativ 1A, 1B og 1C. 
Trafikantnytten og operatørnytten er den samme for alternativene siden det ikke er vesentlige 
forskjeller mellom alternativene. 

Tabell 7-20: Resultater fra nytte-/kostnadsberegninger (tabellen er hentet fra kap. 7.1) Jf. også rapport: 
A014576_RAP 004_KU_Prissatte konsekvenser. 

Komponenter  

(1000 kr diskontert) 

Alternativ 

1A 1B 1C 

Trafikanter og transportbrukere 982 450   982 450   982 450  

Operatører  -236 167   -236 167   -236 167  

Det offentlige  -665 681   -748 645   -642 908  

Samfunnet   forøvrig  34 529   17 686   39 180  

Netto nytte (NN)  115 131   15 324   142 554  

Netto nytte per budsjettkrone (NNB)  0,17   0,02   0,22  

 
Tabellen viser at det er alternativ 1C som kommer best ut i nytte-/kostnadsberegningene, med en 
positiv netto nytte på 142,6 mill. kr., og en netto nytte per budsjettkrone på 0,22.  

Dårligst ut kommer alternativ 1B, med en netto nytte på 15,3 mill. kr., og en netto nytte per 
budsjettkrone på 0,02. Det er hovedsakelig større anleggskostnader og drift- og vedlikeholdskostnader 
som slår negativt ut for alternativ 1B.  

Alternativ 1A har en netto nytte på 115 mill. kr., noe som gir en netto nytte per budsjettkrone på 0,17. 
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7.3.2 Ikke-prissatte konsekvenser 

Delstrekning 1 Fagerheim - Halsane 

Tabell 7-21: Sammenstilling og rangering av de ikke-prissatte konsekvensene. 

 

Delstrekning 2 Halsane - Ekrene 

Tabell 7-22: Sammenstilling og rangering av de ikke-prissatte konsekvensene. 

Fagtema Alternativ 0 Alternativ 1 

  Underalternativ 

1A 

Underalternativ 1B Underalternativ 1C 

Landskapsbilde 0 Middels negativ  

(- -) 

 Liten - middels negativ  

( - - / - - - )  

Middels negativ  

( - - ) 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

0 Ubetydelig – liten 

negativ 

( 0 / - )  

Ubetydelig  

( 0 ) 

Liten negativ 

( - ) 

Naturmangfold 0 Middels - stor 

negativ 

(- - / - - -) 

Middels negativ 

(- -) 

Stor negativ 

(- - -) 

Kulturmiljø 0 Liten negativ  

( - )  

Liten negativ  

( - )  

Liten negativ  

( - )  

Naturresurser 0 Liten – middels 

negativ 

( - / - - ) 

Liten – middels negativ 

( - / - - ) 

Middels negativ 

( - - ) 

Rangering - 2 1 3 

Fagtema Alternativ 0 Alternativ 1 

Landskapsbilde 0 Middels – stor negativ 

( - - / - - - ) 

Nærmiljø og friluftsliv 0 Liten negativ  

( - )  

Naturmangfold 0 Middels til stor negativ 

(- - / - - -) 

Kulturmiljø 0 Middels til stor negativ 

(- - / - - -) 

Naturresurser 0  Middels negativ  

( - - )  

Rangering - 1 
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Samlet for hele strekningen 

Nedenfor presenteres en samlet vurdering av om alternativene er negative eller positive i forhold til 
alternativ 0 for alle de ikke-prissatte temaene (Tabell 7-23) Det er benyttet følgende kategorier:  

› Negativt, strider mot nasjonale mål (brukes dersom ett eller flere tema har fire minus, eller 
når  to eller flere tema har tre minus) 

› Negativt bidrag til netto nytte(brukes der det er tydelig overvekt av negative konsekvenser) 
› Bidrag nær null (brukes der de positive konsekvensene i stor grad oppveier de negative 

konsekvensene) 
› Positivt bidrag til netto nytte (brukes dersom det er overvekt av positive konsekvenser). 

 

Tabell 7-23 Sammenstilling av ikke-prissatte konsekvenser. For hvert alternativ og tema vises konsekvensgrad og 
rangering. 

 

Den samlete vurderingen gir negativt bidrag til netto nytte for alle underalternativene (1A, 1B og 1C) i 
forhold til alternativ 0. Alternativ 0 er gitt best rangering. Det er relativt små forskjeller mellom de 
ulike underalternativene. Alternativ 1 med underalternativ 1A og 1B kommer likt ut når det gjelder 
samlete konsekvenser, men underalternativ 1B er gjennomgående rangert bedre eller likt med 1A for 
alle fem fagtema. Med utgangspunkt i rangeringene for de ulike fagtema, er underalternativ 1B rangert 
som nr. 2. Underalternativ 1C har større negative konsekvenser for tema naturmangfold enn 1A og 1B, 
i tillegg til at det er rangert dårligst for flere av de fem fagtemaene, og er derfor gitt dårligst rangering 
totalt sett med nr. 4.   

Fagtema Alternativ 0 Alternativ 1 Ref. 

  Underalt. 

1A 

Underalt. 

1B 

Underalt. 

1C 

 

Landskapsbilde  - - / - - - 

2 

- - / - - - 

1 

- - / - - - 

2 

Fra kap. 7.2.2 

Nærmiljø og friluftsliv  - 

2 

- 

1 

- 

3 

Fra kap. 7.2.3 

Naturmangfold   - - / - - - 

2 

- - / - - - 

1 

- - - 

3 

Fra kap. 7.2.4 

Kulturmiljø 

 

 - - / - - - 

1 

- - / - - - 

1 

- - / - - - 

1 

Fra kap. 7.2.5 

Naturressurser  

 

 - - 

2 

- - 

1 

- - 

3 

Fra kap. 7.2.6 

Samlet vurdering  Neg. Neg. Neg.  

Rangering 1 3 2 4  
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7.3.3 Sammenstilling av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser, 

samfunnsøkonomisk vurdering og rangering 

Nedenfor sammenstilles prissatte og ikke-prissatte konsekvenser i to steg:  

1) Vurdering av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser sammen for hvert alternativ.  

I sammenstillingen av prissatte og ikke-prissatte konsekvenser vurderes det om summen av fordeler 
ved de ulike alternativene er større enn ulempene de fører med seg for samfunnet. En slik 
sammenstilling gir en illustrasjon på hva det koster samfunnet å ivareta de ikke-prissatte verdiene.  

 Samlet vurdering 

Ikke-prissatte > 0 

Samlet vurdering  

Ikke-prissatte < 0 

Netto nytte prissatte > 0 I II 

Netto nytte prissatte < 0 III IV 

 

Gruppe I: 
›  Prosjektet er til fordel for samfunnet 

Gruppe II: 
› Den samlede samfunnsøkonomiske vurderingen vil være usikker, da konsekvensene for prissatte 

tema er positive, mens de er negative for ikke-prissatte tema.  
› Skal et slikt alternativ være til fordel for samfunnet, må det være åpenbart at fordelene for 

prissatte tema er så store at de oppveier de negative ulempene for ikke-prissatte tema 
 
Gruppe III: 
› Den samlede samfunnsøkonomiske vurderingen vil være usikker, da konsekvensene for prissatte 

tema er negative, mens de er positive for ikke-prissatte tema.  
› Skal et slikt alternativ være til fordel for samfunnet, må det være åpenbart at fordelene for ikke- 

prissatte tema er så store at de oppveier de negative ulempene for prissatte tema 
 
Gruppe IV: 
› Den samfunnsøkonomiske vurderingen vil være negativ, fordi både prissatte og ikke- prissatte 

konsekvenser er dårligere enn alternativ 0 
 

Alle underalternativene (1A, 1B og 1C) havner i gruppe II, der konsekvensene for prissatte tema er 
positive, mens de er negative for de ikke-prissatte konsekvensene. Den samlede samfunnsøkonomiske 
vurderingen vil da bli en avveining av om netto nytte er større enn de samlede ulempene for ikke-
prissatte tema. 
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2) Rangering av alternativene 

Tabell 7-24 Sammenstilling av summen fra prissatte og ikke-prissatte konsekvenser.  

 Alternativ 0 Alternativ.1 

  Underalt. 1A Underalt. 1B Underalt. 1C 

Prissatte virkninger 

Netto nytte (netto nåverdi) i kroner   115 131   15 324   142 554  

Netto nytte pr. budsjettkrone   0,17   0,02   0,22  

I. Rangering prissatte  4 2 3 1 

Ikke-prissatte virkninger 

Samlet vurdering  Negativ Negativ Negativ 

II. Rangering ikke-prissatte 

konsekvenser 

1 3 2 4 

Samlet samfunnsøk. vurdering 0 Usikker 

avveining - 

heller mot 

positiv 

Usikker 

avveining - 

heller mot 

positiv 

Usikker 

avveining - 

heller mot 

positiv 

III. Samlet samfunnsøk. rangering 4 1 3 2 

 

For alternativ 1 med underalternativ 1A, er netto nytte for de prissatte tema positiv. De ikke-prissatte 
tema for 1A kommer alle ut med negative konsekvenser. De største konfliktene er knyttet til 
landskapsbilde, naturmangfold og kulturmiljø. For 1A er det vurdert slik at en netto nytte på 115 mill. 
kroner gir så positive konsekvenser for de prissatte-temaene at de er større enn de negative ulempene 
knyttet til de ikke-prissatte konsekvensene. Alternativet vurderes derfor å være positivt for samfunnet.  

For alternativ 1 med underalternativ 1B, er netto nytte på 15 mill. kr, noe som gir positive 
konsekvenser for prissatte-tema. Ikke-prissatte tema kommer alle ut med negative konsekvenser for 
alternativet. Konfliktområdene er størst for temaene landskapsbilde, naturmangfold og kulturmiljø. En 
netto nytte på 15 mill. kroner er positivt, men det er litt usikkert om de positive konsekvensene for 
prissatte tema, faktisk oppveier de negative konsekvensene for ikke-prissatte tema, og at alternativet 
dermed er positivt for samfunnet.  

Alternativ 1 med underalternativ 1C har en netto nytte på 142,5 mill. kr som gir positive konsekvenser 
for samfunnet for prissatte tema. De ikke-prissatte tema for 1C kommer alle ut med negative 
konsekvenser. Konfliktområdene er i likhet med de andre alternativene i hovedsak knyttet til tema 
landskapsbilde, naturmangfold og kulturmiljø. En netto nytte på 142,5 mill. kroner vurderes til å gi så 
positive konsekvenser for prissatte tema, at de er større enn de negative ulempene for ikke-prissatte 
tema. Alternativet vurderes til å være positivt for samfunnet.  

 

Alternativ 1 med underalternativ 1A er gitt best rangering, fordi alternativet har svært positiv netto 
nytte for samfunnet for prissatte tema. Netto nytte for alternativ 1A med 115 mill. kr er mindre enn for 
alternativ 1C, men har bedre rangering for ikke-prissatte tema. I den samlete samfunnsøkonomiske 
analysen vurderes 1A som det beste alternativet. 
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Alternativ 1 med underalternativ 1C er rangert som nr. 2 i den samlete samfunnsøkonomiske analysen. 
Alternativet har større positiv netto nytte for prissatte tema enn 1A, men er likevel rangert som nr. 2 
fordi alternativet er dårligere rangert for ikke-prissatte tema, enn 1A.  

Alternativ 1 med underalternativ 1B er rangert som nr. 3 i den samlete samfunnsøkonomiske analysen. 
Alternativet kommer best ut for de ikke-prissatte temaene, men har betydelig dårligere netto nytte for 
samfunnet for de prissatte tema enn alternativ 1A og 1C. Ettersom netto nytte for prissatte tema er så 
lav, blir det mindre entydig om de positive konsekvensene for prissatte tema, oppveier de negative 
konsekvensene for ikke prissatte tema for dette alternativet, enn for alternativene 1A og 1B.   

Alternativ 0 har fått dårligst rangering (nr. 4)  fordi dette alternativet ikke har positiv netto nytte for 
prissatte-tema. Selv om alternativet er rangert som nr. 1 for ikke-prissatte tema, så vurderes den 
positive netto nytten for alternativ 1A, 1B og 1C som så stor at alternativ 0 får dårligst rangering 
samlet sett.  
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8 Lokale og regionale virkninger 

Bedring av gang- og sykkeltilbudet på strekningen mellom Fagerheim og Ekrene vil være gunstig med 
tanke på lokal sykkeltrafikk og transportsyklister.  

Ved toplanskryssene på Ekrene og Saltveit er det lagt innfartsparkering. Tilrettelegging for økt bruk av 
kollektivtransport kan gi redusert bilbruk i sentrumsområdene. 

Den nye vegtraséen ligger lenger borte fra skolen på Saltveit, noe som kan ha gunstig påvirkning på 
området som bygdesenter for nærområdet.  

På Ekrene vil det nye toplanskrysset gi bedre tilkomst til næringsområdet på østsiden av fv. 47. I 
tillegg vil det gi gode muligeter til å utvikle eksisterende boligområder, og boligområder som ligger i 
kommuneplanen. Sikre kryssinger og et godt gang- og sykkelveg tilbud for myke trafikanter gir større 
attraktivitet til området. 

Det er lagt ut et stort areal til fremtidig næringsområde i kommuneplanen for Haugesund kommune. 
Dette området vil få god tilkomst med ny fylkesveg og vil kunne dra nytte av bedre vegstandard, noe 
som kan gjøre området mer attraktivt for næringsutbygging.  
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9 Tiltakshavers anbefaling 

9.1 Måloppnåelse av prosjektspesifikke mål 

De prosjektspesifikke målene er: 

› Utdrag fra planprogrammet: 
"Formålet med prosjektet er, gjennom utbedring/ omlegging av fv. 47 Fagerheim- Ekrene er å 
bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten mot nord fra Haugesund mot 
stamveg E39." 

Måloppnåelsen i prosjektet er god for alternativ 1A, 1B og 1C, ut ifra at man oppnår bedre 
fremkommelighet, der trafikantene og transportbrukere totalt sett får en stor besparelse, samt et bedret 
gang- og sykkeltilbud. Videre oppnår man bedre trafikksikkerhet ved at antallet drepte og hardt skadde 
vil reduseres, og antall ulykker med personskader blir redusert. (jf. A014576_RAP 004_KU_Prissatte 
konsekvenser). Alternativ 0 oppfyller ikke noen av de prosjektspesifikke målene.  

Tabell 9-1: Tabellen viser måloppnåelse av prosjektspesifikke mål for alle alternativene. 

Vedtatte mål for 

prosjektet 

Alternativ 0 Alternativ 1A Alternativ 1B Alternativ 1C 

Bedre 

fremkommelighet 

 

0 

God 

Trafikantene og 

transportbrukere 

får totalt sett en 

stor besparelse. 

Bedre gang- og 

sykkeltilbud. 

God 

Trafikantene og 

transportbrukere 

får totalt sett en 

stor besparelse. 

Bedre gang- og 

sykkeltilbud. 

God 

Trafikantene og 

transportbrukere 

får totalt sett en 

stor besparelse. 

Bedre gang- og 

sykkeltilbud. 

Bedre 

trafikksikkerhet 

 

0 

God 

Både antallet for 

drepte og hardt 

skadde personer 

og antall ulykker 

med personskader 

reduseres. Bedre 

gang- og 

sykkeltilbud. 

God 

Både antallet for 

drepte og hardt 

skadde personer 

og antall ulykker 

med personskader 

reduseres. Bedre 

gang- og 

sykkeltilbud. 

God 

Både antallet for 

drepte og hardt 

skadde personer 

og antall ulykker 

med personskader 

reduseres. Bedre 

gang- og 

sykkeltilbud. 

Samlet vurdering av 

måloppnåelse 

 

Ingen 

 

God 

 

God 

 

God 
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9.2 Anbefaling 

Alternativ 1A (kort miljøtunnel) er det alternativet som anbefales. Alternativet har best rangering i den 
samfunnsøkonomiske analysen, hovedsakelig fordi netto nytte for prissatte tema er svært positiv. 
Alternativet har i tillegg god måloppnåelse i forhold til prosjektmålene.  
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10 Oppfølgende undersøkelser og ytre miljø 

10.1 Oppfølgende undersøkelser 

For temaene naturmangfold og naturressurser er det anbefalt oppfølgende undersøkelser.  

10.1.1 Naturmangfold 

› For å sikre forskriftsmessig håndtering av svartelistede karplanter, må slike forekomster 
kartlegges i samme vekstsesong som anleggsarbeidene starter. 

10.1.2 Naturressurser 

› Regelverket i Matloven, forskrift om plantehelse og forskrift om floghavre gjør at jord som kan 
inneholde planteskadegjørere, ikke uten videre kan kjøres bort uten at status for disse 
planteskadegjørerne er avklart. De jordressursene som planlegges flyttet i forbindelse med 
prosjektet må sjekkes ut for eventuelle planteskadegjørere som omfattes av "Forskrift om planter 
og tiltak mot planteskadegjørere". Dette gjøres ved henvendelse til Mattilsynet og eventuelt med 
jordprøver.  

10.2 Miljøoppfølging (Innspill til YM-plan) 

Det skal utarbeides en plan for ytre miljø (YM-plan) for prosjektet, for å sikre at tiltaket gjennomføres 
i tråd med intensjonene og bestemmelsene i reguleringsplanen. 

I reguleringsplanen er det foretatt en oppsummering av miljøkvaliteter som skal videreføres til 
byggeplanfasen (Innspill til YM-plan). Ytre miljøplan skal utarbeides som et hjelpemiddel helt i 
starten av prosjekteringsarbeidet. YM-planen skal på en systematisk måte ivareta prosjektets miljømål 
og andre føringer/krav for det ytre miljøet, i den videre prosjekteringen og gjennom anleggsperioden. 
En YM-plan skal være et "levende" dokument som skal følge utviklingen i prosjektet.  

Miljøtema Undertema 

Støy › I byggeplanfasen bør det utføres støyberegninger av anleggsstøyen, sammenlikne 

med grenseverdier i tabell 2 i støyrapporten (se rapport A014576_RAP 010_Støy) og 

evt. utføre avbøtende tiltak. 

Vibrasjoner › I forbindelse med anleggsarbeidet og massetransport som utføres kan det forekomme 

vibrasjoner til nærliggende bygg. Før anleggsarbeidet starter, anbefales det å utføre 

bygningsbesiktigelse av disse byggene. I tillegg bør det gjøres en vurdering om 

enkelte bygg skal overvåkes med målinger av vibrasjoner og ev. lydnivå. 

 

Luftforurensning › Jf. rapport om luftkvalitet (A014576_RAP 003_Luftkvalitet) er det 7 boligeiendommer 

som vil være utsatt for luftforurensning tilsvarende gul sone. Luftforurensningen er i 

hovedsak relatert til ute- og oppholdsarealene. Evt. etablering av fysisk støyskjerm 

kan fungere som en deponiflate for vegstøv og derav redusere forurensningsnivået 

noe.  
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Forurensning av 

jord og vann 

› Brønner i området må registreres og tas inn i rigg- og marksikringsplan 

› Overvannshåndteringen i prosjektet må sikre at forurenset vegvann renses før det 

slippes ut i resipient.  

› Avrenning av overvann fra tiltaket skal ikke økes. Grøftene langs fylkesvegen 

opparbeides som filtergrøfter som skal både rense og fordrøye avrenningen.(se 

rapport A014576_RAP 012_Overvannshåndtering) 

› For felt B3 (se G-tegninger) foreslås det å opparbeide et regnbed på nedsiden av 

vegen før utslipp til Randivatnfort å oppnå en tilstrekkelig grad av rensing på 

vegvannet før utslipp.  

› For felt B6(se G-tegninger), med utgangspunkt i beregnet volum, må magasinet være 

omtrent 70 m langt. I G-tegningen er det derimot foreslått en lengde på 100 m for å 

øke oppholdstiden på overvannet før utslipp. Magasinet bør utformes slik at det også 

kan rense oljepartikler fra overvannet. 

› For tunnelalternativet er det lagt inn rensedam for overvann på Fagerheim. (jf. 

plankart R101) 

› Berørte vannforekomster skal overvåkes i samsvar med etablert metodikk ihht 

vannforskriftens veiledere 02:2009 og 02:2013, revidert 2015.  

Det skal lages et overvåkningsprogram for de berørte vannforekomstene. Miljøtilstand 

undersøkes og beskrives før anleggs-start. Overvåkningen skal omfatte anleggsfase 

og driftsfase  1-2 år etter ferdigstillelse. Overvåknigsprogrammet skal godkjennes av 

planmyndigheten.  

Resultatene av overvåkningen oversendes de aktuelle vannområdene og fylkesmenn. 

 

Landskapsbilde › Terrenginngrep i forbindelse med tiltak innenfor planområdet skal skje så skånsomt 

som mulig. Ved gjennomføring av veganlegget skal det utarbeides detaljerte planer 

(O-tegninger), for terrengbehandling og landskapsforming. Planene skal redegjøre for 

eksisterende og nytt terreng, samt vegetasjonsbruk. Der eks. vegetasjon er fjernet 

skal naturlig revegetering igangsettes så fort som mulig. Biolog eller person med 

tilsvarende fagkunnskaper må konsulteres i forbindelse med revegetering.Det skal 

legges vekt på estetikk og kvalitet ved planlegging og opparbeidelse av arealene i 

planområdet. 

› Beplantning/ naturlig revegetering skal opparbeides samtidig med veganlegget og 

være ferdigstilt senest vårsesongen etter at veganlegget er åpnet. 

› Det bør utarbeides en rigg- og marksikringsplan i forkant av anleggsperioden.  

› Det skal ikke beslaglegges mer enn nødvendig areal innenfor riggområdene, og 

arealene må holdes ryddige.  

› Det bør utarbeides massehåndteringsplaner som synliggjør etappevis reetablering av 

terreng.  

› Gi god utforming og materialbruk på utstyr og konstruksjoner, eksempelvis på 

belysning, støyskjermer, armaturer, bruer, kulverter og eventuelle tunnelportaler.  

› Avrunding av skjæringer vil gi et mer harmonisk uttrykk om skjæringene kan 

avrundes i tråd med landskapstegningene. 

Nærmiljø og 

friluftsliv 

› I hovedgrøntkorridorene ved de planlagte bruene på Saltveit og Søre Våge må det 

legges til rette for at man skal kunne passere gjennom området i størst mulig grad i 

hele anleggsperioden. 

› Det må prioriteres å tilrettelegge for myke trafikanter i anleggsperioden. Det gjelder 

særlig i nærheten av skoler og barnehager, og for skoleveger.  

Naturmangfold › Enkelte av de registrerte rødlisteartene i området er vare på støy og forstyrrelser og 

det bør derfor i anleggsperioden vises hensyn. Sprengningsarbeid bør legges utenom 

perioden januar-mai av hensyn til sårbart naturmangfold knyttet til hensynssonen 

ved Fagerheim. 

› Ved Fagerheim skal det felles trær med verdifulle forekomster av lavarter. Det 
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anbefales at trærne felles i så store stykker som mulig å legges i nær tilknytning til 

gjenværende parklandskap. Trærne vil fungere som biotoper for flora og fauna. 

› For å sikre forskriftsmessig håndtering av svartelistede karplanter, må slike 

forekomster kartlegges i samme vekstsesong som anleggsarbeidene starter. 

Utbredelsen av følgende arter anbefales kartlagt: Platanlønn, sitkagran, parkslirekne, 

hagelupin, rødhyll, kjempebjørnekjeks, vinterkarse, høstberberis, bulkemispel og 

amerikahumleblom. 

Bekjemping av artene innenfor planområdet anbefales inkludert i plan for ytre miljø, 

rigg- og marksikringsplaner og entreprenørens miljøoppfølgingsplaner. Metode for 

bekjempelse avhenger av størrelse på forekomstene. Løsmasser som inneholder 

levedyktig plantemateriale fra svartelistearter er å anse som forurenset. Massene kan 

benyttes innenfor anleggsområdet, men ikke på steder som er fri for artene.  

› Det er registrert asketrær som er angrepet av soppen askeskuddbeger (SE). Tiltak for 

å unngå spredning av soppen er at utstyr som benyttes til å felle døde/ dødene 

asketrær rengjøres etter bruk.  

› Dersom deponiområdet ved Håvåsen blir drevet etappevis, er det viktig at arealer 

med åpen jord, avgravd torv og liknende ikke blir liggende åpen over lengre tid. 

Åpen, lyseksponert jord er utsatt for gjengroing av de mest skadelige svartelistede 

karplantene. Det er derfor svært viktig at deponidriften gjennomfører en 

massedisponering som begrenser arealer med åpen jord til et minimum og at 

eventuelle mellomlager sås til. 

› All anleggsvirksomhet langs Vikse og stølevassdraget, Kallandsvatnet utløp  og 

bekken som drenere fra Ekerene og Gjerdingstjødna anbefales minimert. Det 

anbefales at kantsonene som strekker seg mellom 5 – 10 meter ut på hver side av 

vannstrengen ikke fjernes. Ved midlertidige kryssing av og arbeider i bekkeløp og 

inngrep i vassdrag anbefales det at bunnsubstrat, bredder, dybder og evt. fall 

beholdes mest mulig uendret. Eventuelle skader på kantsonen og bekke-/elvebunn 

må varsles til byggherre og tiltak gjennomføres. 

› Det er viktig å unngå partikkelflukt til vassdrag under anleggsarbeid. Vann fra 

anleggsområder må ikke ledes direkte til vassdrag, uten at det renses via 

sedimentasjonsdammer eller lignende. Silt- eller boblegardin bør anlegges ved fylling 

i Randivatnet og i Førlandsvatnet nedstrøms Ingeborgstjørn for å redusere risikoen 

for partikkelflukt ut i vannet. Rensetiltak og valg av utslippspunkt skal komme klart 

fram av YM-plan.   

› Avrenning fra midlertidige deponier anbefales sikret via avskjærende grøfter og 

rensetiltak slik at eventuelle plantenæringsstoffer, partikler eller forsurende stoffer 

ikke føres direkte via overflatevann og ut i vassdraget.  

› Vedlikehold og vask av maskiner skal forekomme på etablert 

riggområde/verkstedplass godkjent av kommunen som forurensningsmyndighet. 

Avløpet skal kobles på kommunalt nett, eller gå i tette tanker som tømmes med bil. 

› Det anbefales at det utarbeides faseplaner for håndtering av jordmasser. Det er viktig 

at graving, ranking og tilbakeføring av masser gjennomføres uten at jordkvalitetene 

forringes, det henvises til Statens vegvesens håndbok V271 Vegetasjon i veg- og 

gatemiljø for prosedyrer angående behandling av toppjord til ulike formål som 

åkerdrift, skogdrift og naturlig revegering. Det er viktig at toppjord og 

undergrunnsjord rankes på adskilte steder og at de er tydelig merket.  

› Vassdragskryssinger planlegges så langt som mulig med bruløsninger, slik at 

kantvegetasjon langs vassdragene bevares. Der kulverter er eneste mulige løsning, 

bør disse planlegges slik at det ikke oppstår vandringshinder for 

ferskvannsorganismer. Eventuelle kulverter bør anlegges uten bunn eller ved at 

rørbunnen graves ned i et godt egnet substrat.  Formålet er å få en bekkebunn med 

et egnet substrat for vannlevende organismer. Plastring og andre inngrep i 

vannstrengen med sidekanter begrenses til et minimum. Før arbeid i kantsonen 

begynner, skal det utarbeides en detaljert plan for hvordan rekonstruksjon skal skje, 

og hvordan arbeid skal gjennomføres for å minimaliserer inngrep. Tiltak skal 

fastsettes i YM–planen. Detaljprosjektering av vassdragskryssinger anbefales 

gjennomført i samarbeid med biolog for å sikre at hensynet til vannlevende 

organismer i varetas. 
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› Rekonstruksjon av strandlinje (Randivatnet), skadd kantvegetasjon og eventuelle 

skader på elve-/bekkeleier skal skje i samarbeid med personell med kompetanse på 

hydrologi og vassdragsøkologi. 

› Det er viktig at den stedegne jordas egenskaper vurderes i byggeplanfase/YM-plan 

når bruk av slik jord vurderes som toppdekke på sidearealer.  

› Rekonstruksjon av vegetasjon på sidearealer skal skje i samarbeid med personell 

med kompetanse på vegetasjonsøkologi.   

› Miljøtunnelen ved Halsane skal kombineres med passasje for mennesker. En 

faunaovergang i sambruk med turgåere må planlegges nøye. (jf. rapport 

A014576_RAP 007_KU_Naturmangfold) 

› For stabilisering/reetablering av myr se rapport A014576_RAP 

007_KU_Naturmangfold 

› På Fagerheim gård er det arter/trær og samme arter kan benyttes ved veganlegget, 

et eksempel er eik. Det bør tas utgangspunkt i løvtrær som er registrert etter DN-

håndbok 13. På steder hvor det skal anlegges "parkanlegg" skal det vektlegges å 

plante arter som er spesielt egnet for ville pollinerende arter. 

Kulturmiljø › For kulturminner som ligger tett inntil tiltaket må det vurderes om kulturminnene bør 

sikres fysisk, ved for eksempel inngjerding i anleggsfasen. Dette bør gjøres i samråd 

med fylkeskommunen.  

› Kulturmiljø 1. Fagerheim gård. Det bør sikres at en i anleggsfasen unngår skader 

på muren rundt eiendommen eller eiendommen i seg selv.  

› Kulturmiljø 3. Saltveit. Kulturminner som ikke blir direkte berørt, bør sikres i 

anleggsfasen for å unngå skader.  

› Kulturmiljø 5. Søre Våge, militæranlegg fra andre verdenskrig. De delene av 

militæranlegget som ikke blir direkte berørt bør sikres i anleggsfasen for å unngå 

skader på resten av anlegget.  

Naturressurser › Det må sikres at nærliggende jordbruksareal ikke får endret drenering i anleggsfasen. 

› I YM-planen må det beskrives hvordan det skal unngås forurensning av dyrka areal i 

anleggsfasen.  

› Matjord som det ikke er behov for i forbindelse med etablering av vegskråninger og 

liknende, skal tas vare på. Matjordlaget skal brukes på en landbruksfaglig 

tilfredsstillende måte. Matjord skal, så langt som mulig brukes på tilgrensende/lokale 

landbrukseiendommer. 

› På midlertidig rigg- og anleggsområde, som er dyrka mark bør all matjord på 

eksisterende landbruksareal tas av og lagres i egne ranker. Rankene må være maks 2 

meter høye, og maks 8 meter brede. Dybden av matjord på dyrka mark må være 

tilsvarende eller bedre ved anleggets slutt, enn før anlegget startet. 

› For områder som skal tilbakeføres til dyrket mark, bør personell med landbruksfaglig 

kompetanse rådføres for å minimalisere skaden på arealene i anleggsperioden og for 

å lage arbeidsbeskrivelser for oppbygging av nytt terreng. 

› Ved inngrep i dyrka mark må Mattilsynet lokalt kontaktes med hensyn til eventuelle 

planteskadegjørere som skadelige virus, bakterier, sopp eller parasittiske dyr. 

Dersom planteskadegjørere ikke er kartlagt på berørte jordareal må det tas jord- eller 

planteprøver for å fastslå status for planteskadegjørere før flytting av jord kan skje. 

Midlertidig rigg- 

og 

anleggsområde, 

massedeponi. 

› I byggeplanfasen skal det utarbeides detaljerte planer (O-tegninger) for 

terrengbehandling og landskapsforming for områder regulert til midlertidig anleggs- 

og riggområde. Planene må vise rigg og marksikringsplan for området og redegjøre 

for eksisterende og nytt terreng, samt vegetasjonsbruk.  

› Det er forutsatt i planen at dersom ikke hele arealet til massedeponi tas i bruk 

samtidig, må det foreligge en plan som viser etappevis utforming og revegetering for 

deponiområdet.  

ROS › Med tanke på store nedbørsmengder må tiltaket sikres muligheter for godt 
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vedlikehold, for å unngå flom og overvann. 

› Med tanke på brann må det gis mulighet for å  komme gjennom midtdeler. Det må 

sikres atkomst for utrykningskjøretøy for alle områder innenfor planområde 

(underganger mv). Brannvesenet har størst plassbehov. 

› Høye skjæringer må sikres og veganlegget må sikres god fundamentering omkring 

vassdrag på grunn av fare for utvasking. 

› Bru ved Søre Våge kan bli vindutsatt. I driftsfasen kan det være aktuelt med varsling, 

eventuelt stenging ved særlige forhold. 
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11 Forholdet til naturmangfoldloven, kap. 2 

I temarapport om naturmangfold (A014576_RAP 007_KU_Naturmangfold) er tiltaket vurdert etter 
Naturmangfoldlovens kap. II. Et sammendrag av vurderingen er tatt inn i dette kaptitlet. Den endelige 
vurderingen av prosjektet iht. Naturmangfoldlovens kap. 2 gjøres av planmyndigheten. 

11.1 Kunnskapsgrunnlaget §8 

Kunnskapsgrunnlaget baseres i dette tilfellet på eksisterende informasjon som er supplert og oppdatert 
ved befaringer i felt og gjennom kommunikasjon med kommuner og sektormyndighet. Opplysninger 
om artsforekomster og naturtyper vurderes å være oppdaterte.  

Det er knyttet usikkerhet til hvordan vegen vil øke samlet belastning på sårbart naturmangfold knyttet 
til en hensynssone på Fagerheim. For øvrig vurderes kunnskapsgrunnlaget å være tilstrekkelig for 
vurdering av planforslaget.    

11.2 Føre-var prinsippet §9 

Føre-var prinsippet kommet til anvendelse der det er konflikt mellom tiltaket og den foreslåtte 
hensynsonen ved Fagerheim. Det er usikkerhet knyttet til vurdering av tiltakets konsekvenser for 
foreslått hensynssone for naturmangfold på Fagerheim. Usikkerheten beror både på konsekvensene av 
dette tiltaket isolert sett og på konsekvensene av tiltaket sett i sammenheng med den samlede 
belastningen. Føre-var prinsippet tilsier i slike tilfeller en konservativ vurdering hvor usikkerheten 
omkring påvirkningen skal vektes tungt. Omfanget i form av risiko for tap av naturmangfold vurderes 
derfor som stort negativt for den foreslåtte hensynsonen. 

11.3 Samlet belastning §10 

På Fagerheim er eksisterende og planlagt arealbruk som er i samsvar med vedtatt overordnet plan, 
vurdert til å gi en betydelig samlet belastning på naturmangfoldet. Også på Ekrene påvises betydelig 
belastning på naturmangfoldet representert ved eksisterende og planlagt bebyggelse.  

I Norske miljømål (Miljøverndepartementet 2011) er det satt mål for våtmarker. Ett av disse målene er 
at planlegging i kommuner, fylker og regioner skal bidra til å hindre uønsket nedbygging av 
våtmarker. Prosjektet medfører inngrep i flere myrer, en naturtype som nasjonalt og internasjonalt er 
under sterkt press.  

Det vurderes at tiltaket vil medføre en økning i den samlede belastningen på naturmangfoldet i 
influensområdet, først og fremst grunnet arealbeslag og fragmentering av arealer. 

11.4 Kostnadene ved miljøforringelse §11 

Det forutsatt at tiltakshaver bærer kostnadene ved miljøforringelse. Tiltakshaver vil bekoste 
gjennomføring av prosjektet. Noen av planbestemmelsene er direkte knyttet opp mot ivaretakelse av 
naturmangfoldet, i tillegg setter de krav til utarbeidelse av en ytre miljø-plan. Dette gjelder tema 
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knyttet til revegetering, faunapassasje, utarbeidelse av rigg og marksikringsplan, utforming av ny 
strandlinje langs Randivatnet og håndtering av svartelistede arter. Alle kostnader frem til 
ferdigstillelse vil dekkes av tiltakshaver. Videre skjøtsel av anlegget vil bekostes av drifter av 
anlegget.  

11.5 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder §12 

Noen miljøhensyn ligger implisitt i planforslaget. Det gjelder renseløsninger for overvann og 
reetablering av strandsone der vegen berører Randivatnet. Avbøtende tiltak er belyst i kapitel 9 i 
temarapport for naturmangfold (A014576_RAP 007_KU_Naturmangfold). 

Forslagstiller setter som en forutsetting at de beste miljøforsvarlige teknikker skal benyttes i den 
videre planleggingen og gjennomføring av prosjektet. Det er krav om utarbeidelse av ytre miljø-plan, 
som på en systematisk måte ivaretar prosjektets miljømål og andre føringer/krav for det ytre miljøet. 
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12 Risiko og sårbarhet (ROS) 

Det er laget en Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med planarbeidet, (jf. 
vedlegg A014576_RAP 011_ROS)  

ROS-analysen er utarbeidet med hjemmel i Lov om planlegging og byggesaksbehandling § 4-3. 
Oppgaven har vært å identifisere risiko for mulige uønskede hendelser, forslå avbøtende tiltak for 
disse og gi disse virkning i de juridiske plandokumentene. 

Arbeidsmåten har bestått i at en gruppe ressurspersoner fra tiltakshaver (Statens vegvesen), 
kommunene og "blålys-etatene" gjennomførte en samling der planlagt tiltak ble gjennomgått og 
mulige uønskede hendelser i forbindelse med tiltaket ble forsøkt identifisert. Til hjelp i dette arbeidet 
ble det benyttet en sjekkliste.  

Identifisert risiko innenfor hvert tema er kategorisert i grupper med lav, middels og høy risiko. 
Forhold som innebærer middels og høy risiko er i tillegg vurdert i forhold til mulige avbøtende tiltak 
og hvordan disse kan arbeides inn i de juridiske plandokumentene. 

› Forhold som innebærer høy risiko er knyttet til skred, vind, fall fra konstruksjon, farlig gods på 
veg og forurensning. 

› Forhold som innebærer middels risiko er knyttet til flom, brann, overvann, nedbør, vilt 
(påkjørsler), påvirkning av grunnvann, friluftsliv, vegetasjon og automatisk freda kulturminner. 

Det er foreslått avbøtende tiltak for forhold med middels og høg risiko, så som sikring av flomveger, 
mulighet for atkomst for redningsbiler, vilttiltak, varsling av sterk vind på bru og vern mot fall fra bru. 
Det er gitt forslag til hvordan disse tas inn i planbestemmelser eller plankart.  

I tabellen nedenfor er det tatt inn en oppsummering av tema der det foreslås avbøtende tiltak eller 
følger for reguleringsplanen. Tema der det ikke er gitt forslag til avbøtende tiltak eller følger for 
reguleringsplanener ikke tatt med i denne oppsummeringen.  

Tabell 12-1: Tabellen viser en oppsummering av tema der det foreslås avbøtende tiltak eller følger for 
reguleringsplanen.  

Tema Forslag til avbøtende 

tiltak  

Forslag til følger for 

reguleringsplan 

Kommentar 

Flom og 

overvann 

Tiltaket må sikres 

tilstrekkelig drenering og 

flomveger for overvann. 

Det må tas inn i 

bestemmelsene at tiltaket ikke 

skal gi økt avrenning. 

I teknisk plan er det tatt høyde 

for at tiltaket ikke skal gi økt 

avrenning. Det anses ikke 

nødvendig å sikre det nærmere 

i planbestemmelsene. 

Nedbør Tiltaket sikres muligheter for 

godt vedlikehold. 

 Tas inn i innspill til YM-plan for 

videre oppfølging i senere 

faser.  

Skogbrann/ 

lyngbrann 

Det gis mulighet for å  

komme gjennom midtdeler. 

Det sikres atkomst for 

utrykningskjøretøy for alle 

områder innenfor planområde 

(underganger mv). 

Det tas inn i bestemmelsene 

muligheter for at midtdeler kan 

forseres av utrykningskjøretøy 

ved tilpassede intervall. 

Tas inn i innspill til YM-plan for 

videre oppfølging. 
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Brannvesenet har størst 

plassbehov. 

Vilt / husdyr i 

vegbanen 

Viltoverganger. Det må 

vurderes viltoverganger flere 

steder. 

Det stilles krav til utforming. I temarapport om 

naturmangfold er økologiske 

sammenhenger, herunder 

vilttrekk, vurdert.  

Utforming av viltovergang er 

kommentert i rapport om 

naturmangfold. 

Det er tilrettelagt for 

feunderganger/ 

landbruksundergang i 

planforslaget.  

Friluftsliv Det kan lages 

atkomstmuligheter til 

friluftsområder (evt annen 

tilrettelegging så som 

parkering mv). Sikre at 

viktige grøntkorridorer 

opprettholdes. 

Det kan vises parkering for 

allmenheten i 

plandokumentene. Viktige 

grøntkorridorer sikres som 

LNF-områder 

Viktige grøntkorridorer er sikret 

i reguleringsplanen.  

Mulige kryssinger av ny fv. 47 

er trafikksikre. 

Reguleringsplanen har bedre 

gang- og sykkelveg tilbud enn 

det som finnes i dag.   

Automatisk 

freda 

kulturminner 

Det vises til 

konsekvensutredningen.  

Bestemmelser om varsling ved 

funn av automatisk fredede 

kulturminner tas inn i 

bestemmelsene. 

Tatt inn i planbestemmelsene. 

Skred Det er pekt på at høye 

skjæringer sikres, 

veganlegget må sikres god 

fundamentering omkring 

vassdrag på grunn av fare for 

utvasking. 

Forholdet gis ingen spesifikk 

omtale i bestemmelser/kart, da 

anleggene forutsettes 

gjennomført i samsvar med 

gjeldende håndbøker. Disse 

forutsettes å ivareta forholdene 

ved gjennomføring. 

Avbøtende tiltak tas inn i 

innspill til YM-plan.  

Vind Varsling, eventuelt stenging 

ved særlige forhold. 

Ingen.  Avbøtende tiltak tas inn i 

innspill til YM-plan 

Fall – risiko som 

følge av tiltaket 

Brukonstruksjon må ha 

sikring mot fall. 

Det kan tas inn i 

bestemmelsene krav om 

særskilt sikring mot fall. 

Det forutsettes at sikring mot 

fall er regulert i annet lovverk, 

og tas ikke særskilt inn i 

bestemmelsene.  
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13 Vedlegg 

Vedleggsnr. Temarapporter Rapportnummer 

Vedlegg 01 Temarapport Konstruksjon A014576_RAP 002_Konstruksjon 

Vedlegg 02 Temarapport Luftkvalitet A014576_RAP 003_Luftkvalitet 

Vedlegg 03 KU Prissatte konsekvenser A014576_RAP 004_KU_Prissatte konsekvenser 

Vedlegg 04 KU Landskapsbilde A014576_RAP 005_KU_Landskapsbilde 

Vedlegg 05 KU Nærmiljø og friluftsliv  A014576_RAP 006_KU_Nærmiljø og friluftsliv 

Vedlegg 06 KU Naturmangfold A014576_RAP 007_KU_Naturmangfold 

Vedlegg 07 KU Kulturmiljø A014576_RAP 008_KU_Kulturmiljø 

Vedlegg 08 KU Naturressurser A014576_RAP 009_KU_Naturressurser 

Vedlegg 09 Temarapport Støy A014576_RAP 010_Støy 

Vedlegg 10 Temarapport Risiko- og sårbarhetsanalyse A014576_RAP 011_ROS 

Vedlegg 11 Temarapport Overvannshåndtering A014576_RAP 012_Overvannshåndtering 

Vedlegg 12 Varsel om oppstart  A014576_Vedlegg 12_Varsel om oppstart 
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