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Planforslaget ble lagt ut på høring i tidsrommet 13. juli - 14. september. Berørte parter ble varslet 
gjennom brev og lokale aviser. I det følgende oppsummeres innspillene som har kommet inn. 

Fra Oppsummering av innspill Kommentar 

Sveio kommune 

Sveio kommune, 
kulturavd., 
08.02.2018 

Søre Våge bru fra 1869, med steinhvelving 
som ligger under dagens sykkelsti, er det 
mest verdifulle vi kjenner til langs traséen. 
Torvhidleren ved nåværende avkjøring til 
Gullvegen bør også nevnes. Dette er et 
område hvor det kan være uregistrert 
kulturminner som vi burde kjent til i området.  

Søre Våge bru blir vist med hensynssone 
bevaring (H570_) i plankartet.  
 
Kulturminnemyndighetene i Hordaland 
har opplyst at det ikke er påvist 
automatisk freda kulturminner innenfor 
planområdet.  

NVE, 10.07.2018 Ettersom det ikke er bedt om faglig bistand 
til konkrete problemstillinger, så gir ikke 
NVE konkret uttalelse i saken. 

Tas til orientering. 

Torstein Våge, 
30.08.2018 

Forventer at det blir montert støyskjerm mot 
min eiendom gnr. 73, bnr. 8 pga. meget stor 
trafikk. Har målt støyen til langt over det som 
er tillatt støygrense, noe som er svært 
plagsomt. 

Beregning av støy for tiltaket og evt. 
skjermingstiltak skal være i henhold til 
gjeldene lovverk, forskrifter og 
retningslinjer. Det er utført 
støyberegninger for tiltaket og laget en 
støyrapport. 

Leif Haukås, 
04.09.2018 

› Skriver at han er grunneier i området og 
har investert i etablering og 
tilrettelegging av Best-stasjonen på 
Ekrene. Den blir direkte berørt av 
foreslått kryssløsning, samtidig som 
påkjørselsveg i nordlig retning deler 
tomten i to, langs det smaleste stykket 
og gjør hele eiendommen ubrukelig.  

› Synes kryssløsning er svært 
arealkrevende og synes å være 
overdimensjonert. 

 

› Mener at foreslått kryssløsning vil øke 
den opplevde avstanden fra fv. 47 til 
næringsområdene på Ekrene, og skriver 
at økt vegstandard kan føre til økt 
handelslekkasje. Forslaget vil berøre 
både Best-stasjonen direkte og indirekte 
svekke muligheten for etableringer på 
Ekrene næringspark.  

Det vises til at grunneier fikk 
dispensasjon fra byggegrense i 
reguleringsplan for å ha bensinstasjon, 
frem til ny fv. 47 skulle komme. 
 
 
  
 
 
Kryssløsningen er i henhold til krav i 
SVV sine vegnormaler med 
utgangspunkt i fremskrevet ÅDT på 
strekningen i 2040. 
 
 
 
Tas til orientering. 
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› Planarbeidet bør justeres slik at 
avkjøring på Ekrene baseres på 
avkjøringsfelt og T-kryssløsning, da vil 
Best-stasjonen kunne bestå.  

› Uten bensinstasjon på Ekrene blir 
området enda mindre aktuelt for 
nyetableringer enn i dag, med økende 
handelslekkasje sørover.  

 

Kryssløsningen er i henhold til krav i 
SVV sine vegnormaler med 
utgangspunkt i fremskrevet ÅDT på 
strekningen i 2040. 
 
Tas til orientering.  

Ikoen Eiendom 
AS og Last 
Haugesund AS, 
12.09.2018 

Innvending til permanent erverv av gnr. 72, 
bnr. 185. Det er tegnet inn et 
akselerasjonsfelt som vil berøre eiendommen 
betydelig. I tegningene er hverken 
næringsbygg eller næringsområdet tatt 
hensyn til, da kartene ikke er oppdatert fra 
Sveio kommune sin side. Det aktuelle 
området er opparbeidet til parkering av 
kundebiler, og de er avhengige av å komme 
rundt verkstedet med store kjøretøy. Ytrer et 
sterkt ønske om at den nye traséen legges 4-5 
m lenger vestover, slik at den således ikke 
kommer i konflikt med vår eiendom og vår 
virksomhet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ved kjøp av eiendommen ble de ikke opplyst 
om eventuelt erverv. 
 
 
Har hatt besøk av konsulent innleid av Sveio 
kommune om opparbeiding/beplantning av 
skråning mot fv. 47.  

Kravene til utforming av vegtiltak på 
veger med en beregnet ÅDT som for 
denne strekningen gir en noe stiv 
linjeføring. Det vil derfor ikke være 
mulig å flytte traséen uten at det får 
store følger på begge sider av 
kryssområdet. Det er flere ulike 
interesser og konsekvenser som må 
vurderes når man plasserer et vegtiltak. I 
dette området er det mange hensyn å ta. 
I planarbeidet er det gjort en grundig 
jobb med å vurdere plassering av krysset 
på Ekrene. Tiltaket vil få konsekvenser 
for mange grunneiere langs traséen.  
Dersom man flytter kryssområdet vil det 
føre til større ulemper for andre 
grunneiere. Utfra dagens situasjon, og 
geometrien i planforslaget vil noen 
meter av eiendommen til gnr. 72, bnr. 
185 bli berørt av kryssområdet. Med 
utgangspunkt i arealet på gnr. 72, bnr. 
185, og plassering av bygninger vil det 
fortsatt være mulig for store kjøretøy å 
kjøre rundt bygningen på tomten, i 
tillegg til at det vil være et betydelig 
ubebygd areal igjen på gnr. 72, bnr. 185.  
 
 
Hva som er opplyst ved kjøp av eiendom 
er et privatrettslig forhold, som ikke er 
en del av dette planarbeidet.  
 
Eventuelle vilkår knyttet til gjeldende 
reguleringsplan eller vedtak ved søknad 
om løyve til tiltak, er ikke en del av 
planarbeidet for fv. 47 Fagerheim -
Ekrene, og må tas opp med Sveio 
kommune uavhengig av denne 
plansaken.  



 
DETALJREGULERING M/KU FOR FV. 47 FAGERHEIM EKRENE – MERKNADER HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN 4/11 

Fylkesmannen i 
Hordaland, 
12.09.2018 

Ber om at videre planbehandling følger opp 
de faglige tilrådingen på naturmangfold. Dvs. 
at traséfremføring av fylkesvegen blir 
gjennomgående lagt som foreslått ved 
offentlig ettersyn, men med små justeringer 
for å redusere de negative virkningene på 
registrerte naturtyper langs og i vegtraseéen. 
Naturregistreringene bør danne premiss for 
valg av vegalternativ.  

Tas til orientering. 

Geir Bjarne Våge, 
12.09.2018 

Bor øst for fv. 47 like nord for planområdet. 
Frykter at flytting av opprinnelig avkjørsel til 
Gullvegen vil føre til høyere hastighet forbi 
deres avkjørsel og farligere forhold for 
fotgjengere og biler til eiendommene. 
Veien er skoleveg, og selv om de har 
skoleskyss må barna krysse vegen når de 
kommer fra skolen. Barna kan ikke gå eller 
sykle til skole og fritidsaktiviteter på en trygg 
måte.  
Løsningsforslag: 
› Forlenge sykkel og gangsti fra avkjørsel 

for Tittelsnesvegen 475/479 til grense 
mot Ekrene næringspark. Deretter sørøst 
til etablert veg med fortau i 
næringsparken. 

› Sykkel og gangsti går parallelt med fv. 
47 fra privat avkjørsel til toplanskryss, 
med tilknytning til planlagt gang- og 
sykkelveg. 

› Stenge avkjørsel fra Tittelsnesvegen 
475/479 og legge ny sideveg parallelt 
med fv. 47 til grense mot Ekrene 
næringspark, og sørøst mot etablert veg 
med fortau i næringsparken.  

› Lage forenklet gangsti langs fv. 47 
mellom Ekrene næringspark og 
Tittelsnesvegen 475/479. Dersom det 
ikke er rom for fullverdig løsning, er det 
ønskelig at det blir laget forenklet 
gangsti ned til vegen i næringsparken.  

Planforslaget stopper ved 
næringsområdet på Ekrene, sør for 
avkjørselen til Geir Bjarne Våge. 
Eventuelle løsninger forbi hans eiendom 
må bli en del av et evt. videre 
planarbeid. Behov for 
trafikksikringstiltak utenfor planområdet 
må tas opp uavhengig av dette 
planarbeidet.  

Hilde og Audun 
Lønning, 
12.09.2018 

Eier av gnr. 73, bnr.1 og gnr. 72, bnr. 6. 
 
› For å kompensere for tapt dyrket mark 

ønsker de at masser fra egen eiendom 
blir flyttet til egnet område på egen 
eiendom, ferdig opparbeidet og "klar til 
bruk" som ny dyrket mark.  

 
 
Kompensasjon for eiendom er 
privatrettslige forhold som vil bli 
behandlet som en del av grunnervervet.  
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› Ønsker kompensasjon for tapt 
fôrmengde i prosjektperioden. 

 
› Ønsker at prosjektets ledelse søker om 

alle godkjennelser. 

 
 

› Traktorveg til ny slåttemark må 
opparbeides.  

› Vegprosjektet deler eiendommen i flere 
stykker. Ny vei hindrer bruk av areal 
nord for fv. 541 uten feundergang. 
Ønsker berørt eiendom inngjerdet både i 
anleggsfasen og permanent. Grinder og 
feunderganger må bli satt opp til frakt av 
dyr og utstyr mellom eiendommene. 
Grinder må være delt i to, en for gående 
og en for kjørende.  

› Ønsker areal nord for fv. 541 inngjerdet 
som kompensasjon for tapt beiteareal.  

› Ønsker støyskjerming oppå støpt mur 
ved Gjeringstjørn. 

 

 

› Overvannet må tas hensyn til i 
prosjektet, da det allerede er et stort 
problem på eiendommen. Prosjektet vil 
gi flere harde flater som gir en flomtopp 
som kommer tidligere og varer lenger. 
Hele elveløpet fra Ekrene 
industriområde til Viksefjorden må 
gjøres noe med i dette prosjektet for å få 
fraktet vannet raskere ut i Viksefjorden. 
Elven må steinsettes for å holde på 
massene og unngå erosjon.  

› Ønsker at hele deres eiendom som blir 
berørt av prosjektet blir innløst til 
markedsverdi. 

 

Kompensasjon for tapt fôrmengde er et 
privatrettslig forhold som er en den av 
grunnervervet.  
 
Privatrettslige forhold må tas i 
sammenheng med grunnervervet, og blir 
ikke behandlet som en del av 
planarbeidet.  
 
Privatrettslig forhold, som må behandles 
som en del av grunnervervet. 
 
Privatrettslig forhold, som blir en del av 
grunnervervet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Privatrettslig forhold, som blir en del av 
grunnervervet. 
 
Beregning av støy for tiltaket og evt. 
skjermingstiltak skal være i henhold til 
gjeldene lovverk, forskrifter og 
retningslinjer. Det er utført 
støyberegninger for tiltaket og laget en 
støyrapport. 
 
 
I planbestemmelsene er det er krav til 
utarbeidelse av en plan for ytre miljø 
(YM-plan). I planbeskrivelsen er det i 
kap. 10.2 listet opp innspill til YM-plan 
som på en systematisk måte skal ivareta 
det ytre miljøet. Et krav er at avrenning 
av overvann fra tiltaket ikke skal økes.  
 
 
 
 
Privatrettslige forhold må tas i 
sammenheng med grunnervervet, og blir 
ikke behandlet som en del av 
planarbeidet.  
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› Ønsker at krysset til Rophus tilbakeføres 
slik det var før, for å øke 
fremkommelighet for store kjøretøy.  
 

Det er ikke en del av dette planarbeidet å 
lage nytt kryss til Rophus.  

Linda Kristin 
Larsen, 
13.09.2018 

Eier av gnr. 72, bnr. 5 og gnr. 72, bnr. 40. 
› Traséen deler eiendommen i to, og det er 

ønskelig å flytte traséen lengst mulig 
mot grense i øst, for å beholde mest 
mulig innmark på samme side som 
gårdsbygningene.  

 
› Veien som er tegnet inn fra gårdstun til 

kulvert bes flyttet helt i grense mot nabo 
i sør, for å unngå konflikt med 
septiktank og få samlet mest mulig av 
jordstykket mot driftsbygningen.  

› Ber om at det blir etablert støyskjerming 
på begge sider av fv. 47 langs 
eiendommen. 

 

 
› Det må settes opp gjerde langs hele 

traséen pga. beitedyr.  

 
Linjeføringen for en veg med denne 
standarden er ganske stiv. For at brua 
over Søre Våge skal krysse dalen på en 
egnet plass, samt at veglinja skal treffe 
krysset på Ekrene, vil det ikke være 
mulig å justere traséen lenger øst. 
 
Det vil bli vurdert å justere veien noe 
lenger sør. 
 
 
 
 
Beregning av støy for tiltaket og evt. 
skjermingstiltak skal være i henhold til 
gjeldene lovverk, forskrifter og 
retningslinjer. Det er utført 
støyberegninger for tiltaket og laget en 
støyrapport. 
 
Privatrettslige forhold må tas i 
sammenheng med grunnervervet, og blir 
ikke behandlet som en del av 
planarbeidet.  
 

Anne Grethe og 
Åge Miljeteig, 
14.09.2018 

Eiere av gnr. 73, bnr. 10. 
› Skriver at det blir mer støy fordi vegen 

kommer høyere. Ønsker støyskjerming 
oppå støpt mur ved Gjeringstjørn, så 
langt nord at de ikke blir mer berørt av 
støy.  

 
› Ønsker at Rophuskrysset blir tilbakeført 

slik det var før, slik at det blir sikt så 
langt nord at det blir trygt å krysse.  

› Ønsker at sykkel/gangsti må bygges på 
hele strekningen fram til Kvala. 

 
Beregning av støy for tiltaket og evt. 
skjermingstiltak skal være i henhold til 
gjeldene lovverk, forskrifter og 
retningslinjer. Det er utført 
støyberegninger for tiltaket og laget en 
støyrapport. 
 
Det er ikke en del av dette planarbeidet å 
lage nytt kryss til Rophus.  
 
 
Planen legger opp til at eksisterende veg 
mellom Søre Våge og Viksevegen kan 
inngå i det sammenhengende gang- og 
sykkeltilbudet, med bakgrunn i forventet 
kraftig reduksjon i trafikken (ÅDT på 
600 i 2040). Strekningen er ikke definert 
som skoleveg. Utfra SVV sine 
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vegnormaler er det ikke krav til eget 
tilbud for gående og syklende på denne 
strekningen, når man ser på vegstandard, 
fartsgrense og fremskrevet ÅDT. 

Hordaland 
fylkeskommune, 
01.10.2018 

› Skriver at det ikke ble påvist automatisk 
fredete kulturminner innenfor 
planområdet, og at de ikke har 
merknader i saken, men ber om at man 
prøver å bevare mest mulig av 
omkringliggende kulturlandskapstrekk 
som steingjerder og ruiner.  
 
Minner om meldeplikten etter 
kulturminneloven §8, 2.ledd.  
 

› Skriver at etter deres vurdering vil et 
planskilt kryss gi store landskapsinngrep 
og visuell påvirkning over større 
avstander, og konsekvensene av tiltaket 
kunne blitt redusert ved andre 
krysstyper.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

› Viser til at Regional transportplan for 
Hordaland har som et viktig prinsipp at 
utbedringer av eksisterende vegnett skal 
prioriteres fremfor nye prosjekter og at 
det ved utbedringer blir lagt opp til en 
nøktern standard.  

 
 
 
 
 
 
› Fylkeskommunen skriver at de er kjent 

med at alternativ løsning for 
toplanskryss ved Ekrene har vært drøftet 
i prosjektet, og at alternative løsninger 
ikke er vurdert som optimale. 
Fylkeskommunen skriver at de har i 
liten grad vært involvert i denne 

Tas til orientering. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Når det gjelder valg av krysstype se 
vedlagt brev sendt til HFK 19.11.2018.  
I konsekvensutredning for 
landskapsbilde kommer det frem at det 
planskilte krysset, som en del av det 
samla tiltaket, påvirker flere delområder 
som har ulik verdi, og der tiltaket fører 
til ulikt omfang og ulike konsekvenser 
innenfor delområdene. For to av 
områdene på vestsiden av fv. 47 gir 
tiltaket negative konsekvenser, men for 
østsiden av plankrysset på Ekrene får 
tiltaket få/utbetydelig negative 
konsekvenser.  

Viser til at målet for prosjektet er 
"..gjennom utbedring/omlegging av fv. 
47 Fagerheim-Ekrene å bidra til bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet." I 
overordna mål for Regional 
transportplan Hordaland står det 
"Hordaland skal ha eit trafikksikkert og 
framkomeleg fylkesvegnett".  
Begrunnelse for valg av standard blir 
redegjort for i brev til HFK datert 
19.11.2018.  
 
Fylkeskommunen er gjort kjent med 
vedtatt planprogram og de har mottatt 
varsel om oppstart. Vi kan ikke se at 
fylkeskommunen valgte å komme med 
innspill til varsel om oppstart.  
4.oktober 2017 ble reguleringsplanen for 
fv. 47 Fagerheim-Ekrene lagt frem i 
planforum, der Hordaland 
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diskusjonen, og er ikke kjent med de 
vurderingene som er gjort.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
› Skriver at som vegeier kan de ikke rå til 

løsninger som fordyrer et vegprosjekt 
uten at behovet er tilstrekkelig 
dokumentert, og mener at det ikke er 
tilfellet for kryssløsningen ved Ekrene. 
Skriver at ÅDT for krysset er modellert 
til å være 6900 i 2040, og at det er under 
kravet på 8000 ÅDT i Håndbok N100. 
Fylkeskommunen vil derfor sterk rå ifra 
å etablere toplankryss ved Ekrene, og 
mener at det binder opp midler som 
kunne gitt bedre samfunnsnytte ved 
annen bruk.  
 

 
› Rår ifra forslag til reguleringsplan ut ifra 

hensynet til økonomi i prosjektet og 
landskapstilpasning. Ber om at 
kryssløsningen på Ekrene blir endret i 
planen, og at saken snarlig blir drøftet i 
Fylkesvegrådet i Hordaland for nærmere 
avklaring om økonomi og behov i 
prosjektet.  

fylkeskommune også deltok. Deltakerne 
i planforum fikk tilsendt informasjon om 
planforslaget på forhånd. Planforslaget 
ble gjennomgått i planforum, og det var 
satt av tid til å stille spørsmål om 
planforslaget og til hvilke vurderinger 
som har vært gjort i planprosessen. Det 
anses at alle parter i saken har fått god 
anledning til å medvirke i planprosessen 
i tråd med kravene til medvirkning i 
plan- og bygningsloven. Dersom 
fylkeskommunen ønsker å være mer 
delaktig i prosessen enn det plan- og 
bygningsloven legger opp til, forutsettes 
det at de tar en aktiv rolle i planarbeidet 
på et tidlig tidspunkt i planprosessen.   

 
Se vedlagt brev sendt til HFK 
19.11.2018.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SVV har vært i Fylkesvegrådet 18.10.18 
og drøftet saken. Se også vedlagt brev 
sendt til HFK 19.11.2018 i etterkant av 
møtet i Fylkesvegrådet.  
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