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1 Bakgrunn 

1.1 Hensikten med planarbeidet 

Søre del av Sveio kommune er i sterk vekst, og med nærheten til eksisterende boligområde 

på Rophus og arbeidsplasser på Ekrene Næringspark ønsker Sveio kommune å utarbeide en 

områdeplan for område B_43 i kommuneplanen. Videre inngår østre del av område B_44 i 

planforslaget. 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for overordnet lokalisering av nye boligfelt 

med tilhørende kjøreveger, grøntareal og barnehage. Det er i planbestemmelsene satt krav 

om utarbeidelse av detaljregulering før utbygging av de fleste byggeområdene. Tilkomst til 

planområdet fra fylkesveg 541 blir via ny Rophusveg som i områdeplanen er regulert på 

detaljnivå. Videre foreslås det at planområdet også får tilkomst fra nytt toplanskryss på fv. 

47 og fra omlagt del av fv. 541 nord for toplanskrysset. 

Ny Rophusveg er svært etterspurt da dagens veg til Rophusfeltet har varierende bredde, 

dårlig sikt i kurver og er ikke tilrettelagt for myke trafikanter. Det er også ønske om gang- 

og sykkelveg fra Rophusfeltet og langs fv. 541 frem til Vikse skole.  Gang- og sykkelveg 

langs fv. 541 inngår ikke i planforslaget, men vil bli fremmet som egen detaljreguleringsplan 

på et senere tidspunkt. 

1.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Områdeplanen er utarbeidet av COWI AS på vegne av Sveio kommune som forslagstiller.  

Følgende større eiendommer inngår i planforslaget: gnr./bnr. 71/4, 72/3, 72/4, 72/7, 

72/89, 73/1 og 73/2   . I tillegg berører planforslaget en rekke mindre eiendommer.  

1.3 Utbyggingsavtaler 

Det er en målsetning for planarbeidet at det utarbeides utbyggingsavtaler med de største 

grunneierne i området. En utbyggingsavtale vil sikre gjennomføring av utbyggingen i 

området og kan være med å finansiere veganlegg og teknisk infrastruktur. Alternativt kan 

om nødvendig Sveio kommune løse inn en eller flere av eiendommene for å sikre 

gjennomføring av planen.  

1.4 Krav om konsekvensutredning 

Planforslaget samsvarer med kommuneplanens arealbruk og Sveio kommune har derfor 

vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om utarbeidelse av konsekvensutredning.  



 

 

     

PLANBESKRIVELSE – OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR EKRENE VEST  6  

  

2 Planprosessen 

2.1 Varsel om oppstart, planprogram, medvirkning 

Diagrammet til høyre viser hovedstegene i 

planprosessen i henhold til plan- og bygningsloven 

Oppstart av planarbeid ble varslet av Sveio kommune 

07.03.16, med frist for innsending av merknader 

23.04.16. Oppstartsvarselet gjaldt utbyggingsområde 

merket B_43 og østre deler av område B_44 i 

kommuneplanen. For å tilpasse planområdet med 

tilliggende LNF-området omfattet planvarselet større 

områder enn de som er satt av til byggeformål i 

kommuneplanen. Videre omfattet planvarselet også 

område langs fv. 541 med tanke på regulering av ny 

gang- og sykkelveg til Vikse skole. I forbindelse med 

oppstartsvarselet er det mottatt 26 merknader per brev 

eller e-post.  

Utvidelse av planområdet ble varslet 27.02.18. bl.a. for 

å kunne vurdere områder langs Viksefjorden for trasé 

for gang- og sykkelveg til Vikse skole.  

Underveis i planprosessen viste det seg å være 

krevende å raskt finne gode løsninger for ny gang- og 

sykkelveg langs fv. 541. For å unngå forsinkelser for 

områdeplanen besluttet derfor Sveio kommune at 

planlegging av gang- og sykkelvegen skal utføres i eget 

reguleringsplanarbeid. 

Sammendrag av, og kommentarer til innspill til 

oppstartsvarselet følger i eget vedlegg. Innspill til 

gang- og sykkelveg til Vikse skole er ikke kommentert, 

men vil følge reguleringsplanen for dette planarbeidet.  

Innspillene i sin helhet følger saken som vedlegg. 

Underveis i planprosessen ble det 14.03.12 avholdt møter med de største grunneierne i 

området. I møtene ble ulike løsninger for innholdet i områdeplanen drøftet. 

Varsel om oppstart

• brev / annonse med 
plangrense og hensikt med 

planarbeid

• 4 ukers høringsfrist (6 uker 
v/planprogram

Utarbeide planforslag 

Behandling av planforslaget 
i planutvalg

• Planforslag legges ut på 
høring med 6 ukers høringsfrist

Revidering av planforslaget

Politisk behandling av 
planforslaget i planutvalg, 

før egengodkjenning i 
kommunestyret 
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3 Planforutsetning 

Planforslaget er basert på en rekke overordnede planer 

 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå en bedre samordning av arealplanlegging og 

transportplanlegging både i kommunene og på tvers av kommuner, sektorer og 

forvaltningsnivåer. Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv 

trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge 

til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 

Retningslinjene legger blant annet vekt på at infrastruktur og fremkommelighet for 

kollektivtrafikken skal prioriteres i planleggingen. Sykkel og gange skal også styrkes som 

transportform. Effektivitet, sikker trafikkavvikling og god fremkommelighet for 

næringstransport, samt universell utforming og tilgjengelighet for alle skal vektlegges i 

planleggingen. 

Retningslinjene angir ikke konkrete tiltak, men føringer på utbyggingsmønster og 

samfunnets behov. 

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) 

Kommunene, herunder fylkeskommunene, skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- 

og virksomhetsutøvelse stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Kommunene er både politiske og kommersielle aktører, 

tjenesteytere, myndighetsutøvere, innkjøpere, eiendomsbesittere og har ansvar for 

planlegging og tilrettelegging for gode levesteder for befolkningen. Kommunene kan derfor 

bidra betydelig til å redusere Norges utslipp av klimagasser, både i egen drift og gjennom å 

stimulere andre aktører til å redusere sine utslipp.  

Formålet med disse statlige retningslinjene er å 

› Sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp. 

› Sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene. 

› Sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet med 

å redusere klimagassutslippene. 

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 

Viktige nasjonale mål for barn og unges oppvekstsvilkår er å sikre et oppvekstmiljø som gir 

barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Oppvekstmiljøet skal ha de 

fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende 

kunnskap om barn og unges behov. Det skal også ivareta det offentliges ansvar for å sikre 

barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte utfordringer og en 

meningsfylt oppvekst uansett bosted, sosial og kulturell bakgrunn. 
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3.1.1 Fylkeskommunale og regionale planer 

Utviklingsplan for Hordaland, regional planstrategi 2016-2020 

Strategien er en overordnet utviklingsplan for fylket utarbeidet i nært samspill med 

hordalandssamfunnet. Planstrategien er et styringsverktøy for regional utvikling og 

inneholder Hordaland fylkeskommune (jf. Vestland fylke) sine langsiktige mål om at fylket 

skal være bærekraftig, attraktivt og nyskapende. Målene skal videre konkretiseres og 

innarbeides i planer og strategier som er handlingsrettet.  

Hovedmålene i regional planstrategi er at Hordaland skal ha 

› Høy sysselsetting  

› Et inkluderende samfunn 

› En klima- og miljøvennlig utvikling 

› Samarbeid i en sterk Vestlandsregion 

 

Noen av strategiene har som mål å: 

› Redusere klimautslipp og annen luftforurensning fra transportsektoren og 

energiforsyning i bygninger 

› Tydeligere planstyrt og mer langsiktig og balansert forvaltning av areal, natur- og 

kulturminneressurser 

  

Regional plan for areal og transport på for Haugalandet 2017 

Planener mer en ny plan enn revisjon av den gamle fylkesdelplanen og skal bidra til at 

Haugalandet framstår som en attraktiv region for både innbyggere og næringsliv. Kvaliteter 

som variert boligmarked, attraktive tettstedssentre og god tilgjengelighet skal 

videreutvikles. Samtidig styrkes fokuset på nærhet, miljø og samhandling i regionen. 

Planen legger til rette for en utvikling som bygger opp om by-, tettsteds- og grendesentre i 

alle deler av regionen, slik at de i størst mulig grad kan: 

› Gi rom for vekst og utbygging av boliger, næringsvirksomhet og offentlige funksjoner. 

› Dekke daglige behov, skape møteplasser og styrke lokal identitet. 

› Gi korte avstander til handel, service, arbeidsplasser og andre funksjoner. 

› Tilrettelegge for å gå og sykle, eller ta bussen der det er mulig. 

› Videre utvikling av vegnettet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet – differensiert ut fra 

forutsetninger og utfordringer i ulike deler av regionen. 

 

Planen tilrettelegger også for videre utvikling av vegnettet, tilgjengelighet og trafikksikkerhet 

– ut fra forutsetninger og utfordringer i ulike deler av regionen. 

Planen inneholder felles strategier for hele regionen, med økt grad av koordinering i de ytre 

kommunene der veksten har vært størst. Planen har blitt til i samarbeid med kommunene og 

statlige etater og skal følges opp gjennom et regionalt samarbeid med areal- og transport. 
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I regionalplanen er området på Ekrene i Fase 3 i rekkefølge for utbygging.  

 

Figur 1 Regionalplan for Haugalandet 

 

Videre nevnes følgende overordnede planer:  

Regional plan for folkehelse 2014-2025- fleire gode leveår for alle 

Regional kulturplan 2015-2025- Premiss: kultur 

Regional plan for klima og energi 

Rammeplan 2017-2020 avkøyrsle og byggegrense  
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3.1.2 Kommuneplan for Sveio 2011-2023 

 

Planforslaget som fremmes er en del av gjennomføringen av gjeldende kommuneplan 2011-

2023, ikrafttredelsesdato 03.10.2011. 

 

Figur 2 Kommuneplanens arealdel med planavgrensning for områdeplanen 

I kommuneplanens arealdel er planområdet satt av til boligformål (B_43) og LNF-område. 

Det er også vist trase for ny Rophusveg, samt gang- og sykkelveg langs fv. 541. 

Høydedraget Skult  er satt av til LNF-område. Øst for planområdet er det satt av areal til 

offentlig eller privat tjenesteyting, som kan brukest til blant annet fremtidig tomt for fengsel 

eller skole/barnehage. Sør for fv. 47 ligger boligfeltet Ekrene Aust, og nordøst for dette  

ligger Ekrene Næringspark. Stiplet linje viser varslet plangrense.  

Kommuneplanens planbeskrivelse 

I planbeskrivelsen fremgår følgende: 

"Det er også lagd opp til å leggja til rette for nye vegtraséar langs riks- og fylkesvegar. Det 

gjeld mellom anna sikring av trafikkfarlege strekningar. Det visast i plankartet mindre 

omlegging av Rv47 ved kommunegrensa i sør. Vidare vert det mellom anna vist ny 

kommunal veg frå Rophus til Rv47, omlegging av Fv6 frå Sveio sentrum til Bua og nye gang- 

og sykkelvegar." 
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Kommuneplanens konsekvensutredning med ROS-analyse 

I forbindelse med kommuneplanarbeidet ble det utarbeidet konsekvensutredning med ROS-

analyse for boligområdet som inngår i planforslaget.  

 

Figur 3 Konsekvensutredning og ROS-analyse for kommuneplanens område B_43 
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Figur 4 Konsekvensutredning og ROS-analyse for kommuneplanens område B_43 

3.1.3 Tilgrensende reguleringsplaner 

Planområdet grenser til gjeldende reguleringsplaner for boligområder på Rophus. Dette 

gjelder plan 2004006 "Bustadfelt – Rophus gnr. 72 bnr. 4" og plan 2006010 "Bustad – 

Rophus (utviding) gnr. 72 bnr. 2, 10" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Plan 2004006 "Bustadfelt – Rophus gnr. 72 bnr. 4" 
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Figur 6 Plan 2006010 "Bustad – Rophus (utviding) gnr. 72 bnr. 2, 10" 

3.1.4 Annet planarbeid i området 

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg langs fv. 541 

Opprinnelig omfattet planarbeidet for områdeplanen også detaljreguleringsplan for gang- 

og sykkelveg langs fv. 541 til Straumavegen. Gang- og sykkelvegen vil være skoleveg fra 

eksisterende og nye utbyggingsområder på Ekrene til Vikse skole. På grunn av 

kompleksiteten knyttet tilløsninger langs fylkesvegen besluttet Sveio kommune at løsning 

for gang- og sykkelvegen skulle fremmes som egen detaljreguleringsplan. 

Detaljreguleringsplan for fv. 47 Fagerheim-Ekrene 

Statens vegvesen har utarbeidet forslag til reguleringsplan for fv. 47 Fagerheim-Ekrene. 

Sveio kommune vedtok i april 2019 sin del av planen, og Haugesunds del ventes godkjent 

innen kort tid. Reguleringsplanen legger opp til omfattende utbedringer og omlegginger av 

fylkesvegen og som følge av planforslaget vil dagens fylkesveg mellom Ekrene og 

Haugesund bli lokalveg.  

Planen omfatter betydelig omlegging av vegnettet på Ekrene. Det skal bl.a. etableres 

toplanskryss mellom fv. 47 og fv. 541, og fv. 541 skal delvis legges om. Videre vil deler av 

vegnettet inne på Ekrene Næringspark bli berørt ved gjennomføring av planen. Plankartet 

som ble lagt ut i forbindelse med offentlig ettersyn av planforslaget er vist på figur 7.  
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Figur 7  Plankart kryssområde fv. 47 på Ekrene. Kilde www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv47fagerheimekrene 

 

Fv. 541 

Fv. 47 

Ekrene 

Næringsområde 

Lokalveg – dagens 

trase for fv. 47 

http://projects.cowiportal.com/ps/A089231/Documents/3.%20PROSJEKTDOKUMENTER/3.6%20Beskrivelse/www.vegvesen.no/Fylkesveg/fv47fagerheimekrene
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4 Beskrivelse av planområdet 

4.1 Beliggenhet 

Området som omfattes av planforslaget ligger på Ekrene, sør i Sveio kommune. Nærmeste 

tettsted/lokalsentrum er Sveio sentrum og Kvala i Haugesund kommune. Planområdet er 

avgrenset av fv. 541 i øst, fv. 47 i sør, Rophusvegen i vest og boligområdet på Rophus i 

nord.  

 

Figur 8 Planområdets beliggenhet 
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4.2 Dagens arealbruk  

Området består i dag hovedsakelig av utmark med stort innslag av fjell i dagen. I sør og 

nordvest er noe dyrket mark. Området benyttes i dag til beitemark.  

 

 

Figur 9 Flyfoto over planområdet. Kilde fonnakart.no 

4.2.1 Grunnforhold 

Området består hovedsakelig av fjell med skrint vegetasjonsdekke.  

 

Figur 10 Berggrunn N50. Kilde  http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
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Bergarter 

› Metadioritt, stedvis forgneiset(lys brun farge) 

› Tonalittisk gneis, antatt forgneiset tonalitt( rosa farge) 

› Granitt, fin- til middelskornet, stedvis forgneiset(lys rosa farge) 

› Migmatitt med granodiorittisk til diorittisk paleosom (lilla farge)  

4.2.2 Markslag 

Innenfor planområdet er det hovedsakelig åpen skrinn fastmark og jorddekt fastmark, med 

noe myr og innmarksbeite. Nord for planområdet er det noen arealer med fulldyrka og 

overflatedyrkede jord. Det samme gjelder et område helt sør innenfor planområdet. 

 

Figur 11 Markslagskart. Kilde http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

 

 
 

 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
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4.2.3 Aktsomhetsområde – radon 

NGU sitt aktsomhetskart for radon viser at deler av planområdet kan ha høye radonverdier.  

 

Figur 12 Radon aktsomhet. Kilde http://geo.ngu.no/kart/arealis/ 

4.2.4 Aktsomhetsområde – snøskred 

Av NVE sitt aktsomhetskart for snøskred fremkommer at et område på vestsiden av Skult er 

markert som aktsomhetsområde for snøskred. 

  

Figur 13 Aktsomhetsområde for snøskred. Kilde https://gis3.nve.no/link/?link=SnoskredAktsomhet 

http://geo.ngu.no/kart/arealis/
https://gis3.nve.no/link/?link=SnoskredAktsomhet
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Området markert med mørk rød farge viser løsneområde og lys rød utløpsområde for 

snøskred. Området er trolig markert på grunn av helningsforholdene. Sannsynligheten for 

snøskred i området anses som liten 

Det har vært steinsprang i området tidligere og området bør undersøkes nærmere av 

geoteknikker i forbindelse med detaljregulering.  

 

Figur 14 Aktsomhetsområde for snøskred sett fra sørvest. 

4.2.5 Landskap og terreng 

I følge norsk referansesystem for landskap Nibio er planområdet en del av 

landskapsregionen "Kystbygdene på Vestlandet". Området er småkupert og preget av 

knauser med lite løsmasser og lav vegetasjon. De flate områdene består hovedsakelig av 

småmyrer.  Ihht Aurland naturverkstad sin kartlegging er området kalt Rongvasshaugane 

definert som kystheiene og kategorisert med verdi 2 (vanlig forekommende landskap) (ref 

www.kart.hfk.no). Landskapstypen er sårbar for endringer i karakter, både fordi områdene 

ofte er eksponert og synlige over store strekninger, og på grunn av pågående naturprosesser 

(gjengroing).  
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Figur 15 Landskap og terreng. Kilde COWI AS 

Høydedrag i området strekker seg i retning øst/vest og planområdet høyeste punkt på Skult 

ligger på ca. kote +75. Planområdets laveste punkt er ved fv. 47, og ligger på ca. kote +20.  

På Figur 11 16 vises tydelig høydeforskjellene i området, der rødt viser de høyeste og grønt 

de laveste områdene. Skult kjennes tydelig igjen med mørk rød farge. 

 

Figur 16 Høydekart. Kilde COWI AS 

4.2.6 Sol/skygge og vind 

Sol-/skyggeberegning kl. 15 vår- og høstjevndøgn viser at enkelte høydedrag i planområdet 

lager slagskygger. Disse områdene bør man unngå å sette av til lekeplasser. 
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Figur 17 Skygge ved vår- og høstjevndøgn kl 15. Kilde COWI AS 

Sørøstlige og nordvestlige vindretninger er typiske for området. Det er ikke gjort nærmere 

vindstudier av området. I sommerhalvåret er området preget av nordlige vinder og dette er 

noe man bør ta hensyn til ved opparbeidelse av uteområder og lekeplasser. 

 

Figur 18 Vindrose 2013-2018. Kilde Metrologiske institutt 

4.2.7 Kulturminner og kulturmiljø 

I forbindelse med uttale til oppstartsvarsel for planarbeid ble det gjennomført arkeologiske 

registreringer av mesteparten av planområdet. Det ble i den sammenheng ikke påvist 

automatisk freda kulturminne eller andre verneverdige kulturminner. Figur 19 viser at det 

ikke er kjente kulturminner innenfor planområdet. På Bakkane, gnr/bnr 73/2 er våningshus, 

løe og potetkjeller registrert som andre SEFRAK- bygninger fra før 1900. Plassering er 

skissert på figur  20 
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Figur 19  Kulturminner og kulturmiljø.  

Kilde www.kulturminnesok.no. 

4.2.8 Naturmangfold 

Det er utarbeidet eget notat vedrørende 

kunnskapsgrunnlag for naturmangfoldet i planområdet. 

Notatet følger som vedlegg til planbeskrivelsen.  

I notatet vises det til en myr som delvis ligger innenfor 

planområdet i nordøst. "Innanfor planområdet er det av 

COWI AS nyleg kartlagt ei kystmyr i samband med 

reguleringsplanen for ny fv 47 Fagerheim-Ekrene. Denne 

er enda ikkje publisert i naturbase. Myra er vurdert å ha 

verdi c – lokal viktig."  

 

4.2.9 Nærmiljø og friluftsliv 

Planområdet er et mye brukt som nærfriluftsområde for de som bor i nærområdet. Det er 

satt opp flere gjerdeklyvere for å lette fremkommeligheten i turområdet og det er et 

omfattende stinett i området.  

Område med 

SEFRAK-bygninger 

Figur 19 Nylig kartlagt kystmyr, COWI AS 

Figur 20 SEFRAK-bygninger på gnr/bnr 73/2.  

Kilde www.miljostatus.no 

http://www.kulturminnesok.no/
http://projects.cowiportal.com/ps/A089231/Documents/3.%20PROSJEKTDOKUMENTER/3.6%20Beskrivelse/www.miljostatus.no
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4.2.10 Tilstøtende vegnett, trafikkmengder og trafikkulykker 

Planområdet grenser til hovedvegnettet fv. 47 i sør og fv. 541 i øst. Av nasjonal vegdatabank 

fremgår følgende trafikktall for fylkesvegene:

 

Figur 20 Tilgrensende vegnett og trafikkmengder ÅDT. Kilde nasjonal vegdatabank 

› Fv. 47 har skiltet hastighet på 60 km/t sør for kryss til Ekrene Næringspark, og 80 km/t 

nord for krysset 

› Skiltet hastighet for fv. 541 øst for planområdet er 60 km/t 

› Kommuneveg kv. 1054, Rophusvegen ligger vest for planområdet og har skiltet 

hastighet på 50 km/t  

 

I 10-årsperioden mellom 2008 og 2018 ble det 

registret 4 trafikkulykker langs vegnettet som 

grenser til planområdet. Av disse var 3 bilulykker 

med lettere skade, 1 alvorlig skadd fotgjenger som 

ble påkjørt. Tilgrensende vegnett kan basert på 

dette ikke anses å være spesielt ulykkesbelastet. 

Ved gjennomføring av reguleringsplan for fv. 47 

Fagerheim-Ekrene etableres nytt vegnett på deler av 

de strekningene der det er registeret ulykker.  

Fremtidig ulykkesrisikoen vil som følge av dette bli 

redusert. 

 

 

Fv. 541 

 

Fv. 47 

Figur 21 Registrerte trafikkulykker 2008-2018.  

Kilde nasjonal vegdatabank 

Kv. 1054 
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4.2.11 Kollektivanlegg og løsninger for gående- og syklende  

Holdeplass (HP) for buss er etablert i tilknytning til Rophusvegen og Ekrene boligområde. Det 

er planfri kryssing under fv. 47 ved HP Ekrene boligområde, men denne kryssingen er ikke 

tilknyttet Rophusvegen med gang og sykkelveg eller tilsvarende. 

 

Figur 22 Kollektivanlegg og gang- og sykkelveger. Kartgrunnlag fonnakart.no 

› Langs fv. 47 er det ensidig gang- og sykkelveg.  

› Langs fv. 541 er det ikke holdeplasser for buss eller eget vegnett for gående og 

syklende. 

4.2.12 Vegtrafikkstøy 

 

Med dagens vegnett 

Av Statens vegvesen sine støysonekart for riks- og fylkesveger fremgår følgende støysoner 

fra tilgrensende fylkesveger: 
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Figur 23  Støysonekart. Kilde Statens vegvesen 

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb74

7247236be8 

Støyvarselkartene er utarbeidet etter T-1442 "Retningslinjer for behandling av støy i 

arealplanlegging". Kartet viser en prognosesituasjon 15-20 år frem i tid med støy 4m over 

terreng.  

 

  

http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb747247236be8
http://vegvesen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=f27998dde0a74cfaaacb747247236be8
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Fremtidig situasjon med ny fv. 47 

I forbindelse med reguleringsplan for fv.47 Fagerheim-Ekrene er det utarbeidet støysonekart 

for det nye vegnettet som omfattes av dette planarbeidet. I støyrapport fra dette prosjektet, 

datert desember 2017 vises støybildet for år 2040:  

 

Figur 24 Støysonekart fra reguleringsplan fv47. Fremtidig situasjon med tiltak, år 2040, støysone-høyde 2m. 
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4.2.13 Tilstøtende arealbruk 

Planområdet grenser til boligområdet Rophus mot vest, fv. 541 mot øst, og landbruksarealer 

og noe spredt bebyggelse i nord. I sør går fv.47. I sør ligger også Læringsverkstedet 

barnehage, Ekrene boligområde og Ekrene barnehage. I sør-øst er Ekrene Næringspark.  

 

Figur 25 Tilstøtende arealbruk 

 

4.3 Barn og unges interesser 

Innenfor planområdet er det i dag ingen lekeplasser, men det er flere lekeplasser i 

tilknytning til boligområdet på Rophus. Om terrenget generelt blir brukt i barns lek har vi 

ikke kjennskap til.  

Rophusvegen og fv. 541 har ikke fortau eller andre løsninger for myke trafikanter. Dette gjør 

at barn fra boligområder på Rophus og Ekrene i dag har skoleskyss til Vikse skole.  

4.4 Sosial infrastruktur 

Barneskole 

Barn i området går på Vikse skule, som nylig er utvidet. Skolen er den nest største skolen i 

Sveio kommune og har ca. 140 elever på 1-7 trinn. Sveio kommune har ikke utarbeidet egen 

skolebruksplan. 

Ekrene boligområde 

og barnehage 

Rophus 

Ekrene Næringspark 

Læringsverksverkstedet 

barnehage 
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Figur 26 Vikse skule. Kilde skolens nettside 

Ved omfattende utbygging innenfor planområdet for Ekrene vest kan skolen på sikt bli for 

liten, selv om fødselstallene innenfor Vikse skolekrets er synkende.  

 

Figur 27 Elevtall 1 trinn for Vikse skolekrets 2018-2024 

Utbygging av boligområder innenfor områdeplanen for Ekrene Vest vil foregå over mange år. 

Statistisk sett vil 100 nye boenheter gi ca. 50 skolebarn, fordelt på 35 på barnetrinnet og 15 

på ungdomstrinnet.   

I områdeplanens bestemmelser er det angitt at man skal vurdere skolekapasiteten ved 

utarbeidelse av detaljreguleringsplan for de enkelte delområdene som er satt av til 

boligbebyggelse. Ved manglende skolekapasitet må evt. utbygging avventes eller skolen 

utvides. Utbyggingen innenfor planområdet må også ses i sammenheng med de store 

områdene innenfor Ekrene boligfelt øst for fv. 47 som ikke er utbygd. 

Barnehager  

Nær planområdet ligger Espira Solkroken barnehage på Ekrene boligfelt øst for fv. 47. 

 

Figur 28 Espira Solkroken barnehage. Kilde barnehagens nettside 
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Barnehagen har ca. 90 plasser i alderen 0-6 år. 

Ved Rophusvegen ligger Læringsverkstedet Ekrene Natur- og Gårdsbarnehage. 

 

Figur 29 Ekrene Natur- og Gårdsbarnehage. Kilde barnehagens nettside 

Barnehagen har ca. 48 plasser.  

4.5 Teknisk infrastruktur 

4.5.1 Kabler og linjer tilhørende Haugaland Kraft AS 

Luftsstrekk med fiber gjennom planområdet er angitt med gul strek, og høyspentkabel langs 

fv. 47 angitt med magenta strek. Mellom disse går det en strøm og fiberkabel i luftstrekk.  

 

Figur 30 Kabler og linjer tilhørende Haugaland Kraft AS 

4.5.2 Kommunalt vann- og avløpsanlegg 

Kommunalt vann og avløpsanlegg omfatter vann-, spillvann og strekningsvis 

overvannsledninger. 
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Figur 31 Kommunalt vann og avløpsanlegg 

I hovedtrekk omfatter ledningsnettet følgende elementer: 

› DN225 vannledning fra sør langs fv. 47 

› DN160 vannledning langs fv. 47 og fv. 541 

› DN110 vannledning langs Rophusvegen 

 

› DN160 spillvannsledning fra Ekrene Næringspark og vestover til pumpestasjon. Herfra 

pumpes avløpsvann til Støle 

› DN160 spillvannsnett på Rophusfeltet med selvfall til pumpestasjon i nord 

› Pumpeledning fra pumpestasjonen på Rophus og østover langs Rophusvegen. Knyttes til 

selvfallsnett i Rophusvegen og føres til pumpestasjon i sørvest. 

 

For øvrig vises til notat vedrørende vann til Ekrene Næringspark, samt hovedplan for 

vannforsyning.  
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5 Beskrivelse av planforslaget 

5.1 Planlagt arealbruk  

5.1.1 Reguleringsformål og arealoppgave 

Innenfor planområdet settes det av areal til følgende formål: 

Reguleringsformål Areal i daa 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg 237 

Boligbebyggelse, B1-B12 181 

Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse, BF1-BF5 27 

Barnehage 12 

Lekeplass 17 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 28 

Kjøreveg 15 

Fortau 5 

Gang og sykkelveg 0,5 

Annen veggrunn- grøntareal 8 

Nr. 3 Grønnstruktur 13 

Turdrag 13 

Nr. 5 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift 252 

Landbruksformål 121 

Friluftsformål 131 

NR. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone <1 

Friluftsområde i sjø og vassdrag <1 

Sum 530 
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5.2 Bebyggelse og anlegg 

 

Før tiltak tillates innenfor områder satt av til boligbebyggelse, B1-B12 skal disse inngå i 

vedtatt detaljreguleringsplan. I en detaljreguleringsplan vil delområdene bli delt opp 

ytterligere og det skal tilrettelegges for varierte boligtyper og størrelser også innenfor 

delfeltene. Samtidig skal det legges vekt på arktektonisk kvalitet og tilpasning til terrenget 

jmf punkt 4.1 i planbestemmelsene. Dette gjelder også på tvers av delfeltene. Det er åpnet 

for at Sveio kommune kan kreve detaljreguleringsplan for et større område slik at helheten 

blir ivaretatt.  

I planbestemmelsene er det satt krav til maks byggehøyde for hvert enkelt delfelt for å sikre 

at det tas tilstrekkelig hensyn til silhuettvirkninger. Området er svært kupert og det vil trolig 

bli nødvendig å ta ned enkelte av haugen innenfor delområdene for å sikre solforhold, og 

mht stigning på internveger.  

Utnyttelsesgrad fastsettes i detaljreguleringsplaner.  

For å sikre gode kommunikasjoner skal det være sammenhengende internt gangvegnett 

mellom byggefeltene.  

Områder satt av til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse, BF1-BF7 er 

detaljregulert som følge av dette planforslaget.   
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5.2.1 Boligbebyggelse, B1 

 

Området ligger på vestsiden av Skult og får sin tilkomst via samleveg i vest. Ved 

detaljregulering vil området bli delt inn i ulike delfelt. Innenfor hvert enkelt delfelt tillates 

flere typer boligbebyggelse. 

Mulig arealbruk innenfor det enkelte delområde er skissert i figur 35. Inn mot Skult foreslås 

konsentrert bebyggelse. For å ta opp høydeforskjellene kan underetasje være inntilfylt 

etasje. Vest for internvegen er det skissert eneboligbebyggelse, men her vil det også være 

mulig å sette opp flermannsboliger eller rekkehus. Interne høydeforskjeller kan evt. tas opp 

ved at bebyggelsen får sokkeletasje med utgang til hage i vest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartalslekeplass for området er f_Lek2 

Adkomstveg skal ha fortau som knyttes sammen med regulert gang- og sykkelveg i sørøst, 

o_GS1.  

Gangveger. I området går det i dag en rekke stier opp til Skult. Nytt gangvegnett i området 

bør knyttes sammen med eksisterende turnett. Dette for å øke kvaliteten på området ved å 

skape gode nærturområder. 

Figur 34  B1, plankart Figur 35  B1, skissert arealbruk 
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5.2.2 Boligbebyggelse, B2 og B3 

Områdene ligger sørøst for Skult og får sin tilkomst via samleveg i nord.  

Mulig arealbruk innenfor det enkelte delområde er skissert i figur 37.  

 

Figur 32  B2 og B3, plankart 

 

Figur 33  B2 og B3, skissert arealbruk 

Kvartalslekeplass for områdene er f_Lek3 

Vann og avløpsanlegg fra byggeområder nord for samlevegen skal føres i trasé over 

kvartalslekeplassen og videreføres sørover i infrastruktursone satt av til VA-trasé på 

plankartet. 

Adkomstveg gjennom område B2 skal ha fortau som knyttes sammen med regulert gang- og 

sykkelveg i sørvest (o_GS1). Samleveg i nord er knyttet til ny veg til Rophus i nordvest og til 

fremtidig lokal samleveg i vest.  

Gangveger. Detaljreguleringsplan for områdene skal vise gangforbindelse mellom område B2 

og B3 uavhengig av løsning langs samleveg i nord. Nytt gangvegnett, stier eller turveger bør 

knyttes eksisterende stier opp til Skult.  
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Trafikkstøy. Områdene vil helt eller delvis ligge innenfor gul støysone. I planbestemmelsene 

er det satt krav om at dette skal utredes i forbindelse med detaljregulering av områdene.  

Teknisk infrastruktur. I østre del av område B3 går det i dag en 22kV høyspentlinje.  

5.2.3 Boligbebyggelse, B4 og B5 

Områdene ligger øst for Skult og får sin tilkomst via samleveg i vest.  

Mulig arealbruk innenfor det enkelte delområde er skissert i figur 39.  

 

  

 

 

 

 

Kvartalslekeplass for områdene er f_Lek4. Kvartalslekeplassen skal opparbeides med 

ballbane også for øvrige områder satt av til boligformål i sør og nord. 

Vann og avløpsanlegg fra byggeområder i nord føres i trasé over kvartalslekeplassen og 

videreføres sørover. 

Adkomstveg mellom områdene skal ha fortau. Samleveg i sør er knyttet til ny veg til Rophus 

i nordvest og til fremtidig intern lokalveg vest. 

Trafikkstøy. Område B4 vil helt eller delvis ligge innenfor gul støysone. I planbestemmelsene 

er det satt krav om at støyforhold skal utredes for både område B4 og B5 i forbindelse med 

detaljregulering av områdene. Det må tas høyde for  at eksisterende terreng innenfor B7 blir 

endret pga utbygging og at dette påvirker støyforholdene på B4 og B5.  

  

Figur 39  B4 og B5, skissert arealbruk 
Figur 38   B4 og B5, plankart 
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5.2.4 Boligbebyggelse, B6 og B7 

Områdene ligger øst for Skult og mot ny fv. 541 slik denne er vist i reguleringsplan for fv. 47 

Fagerheim-Ekrene. Områdene foreslås gitt tilkomst fra ny fv. 541.  

Mulig arealbruk innenfor det enkelte delområde er skissert i figur 41, men kan med fordel ha 

større variasjon i bygningstyper. Silhuett-virkninger på høydedrag skal unngås.  

Kvartalslekeplass for områdene er f_Lek4. Kvartalslekeplassen skal opparbeides med 

ballbane, og denne forutsettes også benyttet av beboere i øvrige områder satt av til 

boligformål i sør og nord. 

Adkomstveg mellom områdene skal ha fortau. Samleveg i nord er knyttet til fv. 541 i øst. 

Gangveger. Det skal for område B6 reguleres inn stier som gir tilkomst til naturområder i 

nord. 

Trafikkstøy. Område B7 vil helt eller delvis ligge innenfor gul støysone. I planbestemmelsene 

er det satt krav om at støyforhold skal utredes i forbindelse med detaljregulering av 

området.  

Høydebegrensing boliger. Småhusbebyggelse må ikke plasseres høyere enn kote +60 på 

bakkeplan pga begrensinger knyttet til vannforsyning og slukkevann.  

Figur 34  B6 og B7, plankart Figur 35  B6 og B7, skissert arealbruk 
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5.2.5 Boligbebyggelse, B8, B9 og B10 

Områdene ligger i østre del av planområdet og grenser i øst til ny trasé for fv. 541. Adkomst 

til områdene er via nytt kryss på fv. 541.  

Mulig arealbruk innenfor det enkelte delområde er skissert i figur 43, men 

planbestemmelsene åpner for variert type bebyggelse.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartalslekeplass for områdene er f_Lek5. Det bør tilrettelegges for tilkomst til naturområdet 

fra kvartalslekeplassen.  

Adkomstveg mellom områdene skal ha fortau. Samleveg er foreslått knyttet til planlagt fv. 

541 i øst. 

Turveg. I forbindelse med opparbeidelse av VA-grøft nordover bør det tilrettelegges en 

sti/GS-veg til felt B11 

Trafikkstøy. Område B8 og B10 vil helt eller delvis ligge innenfor gul støysone. I 

planbestemmelsene er det satt krav om at støyforhold skal utredes i forbindelse med 

detaljregulering av områdene. 

  

Figur42 B8, B9, B10, plankart Figur 43  B8, B9, B10, skissert arealbruk 
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5.2.6 Boligbebyggelse, B11 

Område B11 ligger nordøst i planområdet og a tilkomst vil være via ny Rophusveg. Området 

er bratt, men med et mulig flatere område i nord.  

Mulig arealbruk innenfor det enkelte delområde er skissert i figur 45, men 

planbestemmelsene åpner for variert type bebyggelse. For å ta opp høydeforskjellene i 

området bør det vurderes terrassert bebyggelse, eller rekkehus med minst en etasje lagt inn 

i terrenget. Silhuett-virkninger på høydedrag skal unngås.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvartalslekeplass for områdene er f_Lek6 

Kryss mot o_KV1 etableres med god sikt både i vertikal og horisontalplanet. Krysningspunkt 

for gående til fortau langs Rophusvegen må etableres på et trafikksikkert sted og knyttes 

opp mot gangforbindelser. 

Høydebegrensing boliger. Ved planlegging av bygningenes høyde og terrengplassering må 

det sikres tilstrekkelig vanntrykk for slukkevann ved brann.  

Terrengtilpasning. Ny bebyggelse må tilpasses sideterreng mot vest og øst på en god måte. 

  

Figur 44 B11, plankart Figur 45  B11, skissert arealbruk 
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5.2.7 Boligbebyggelse, B12 

Område ligger nord for Skult og får tilkomst fra ny Rophusveg. Området grenser til 

gjeldende reguleringsplan for Rophus i vest.  Med unntak av den østre delen av området er 

terrenget forholdsvis flatt.  

Mulig arealbruk innenfor det enkelte delområde er skissert i figur 47, men 

planbestemmelsene åpner for variert type bebyggelse.  

 

 

Figur 36  Område B12 sett fra sør 

 

Kvartalslekeplass for området er f_Lek7. 

 

Figur 47  Forslag til bebyggelse på B12 Figur 46 B12 som vist på plankartet 
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5.2.8 Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse, BF1- BF7 

Innenfor områdene tillates oppført eneboliger evt. tomannsboliger.  

Område BF1-BF3 

Områdene grenser delvis til eksisterende boligfelt på Rophus.  

Byggeområde BF1, BF2 og BF3, med tilhørende kjøreveg o_KV4, felles lekeplass f_L1, turdrag 

o_T1 samt infrastruktursone H410_1 med tilhørende underformål er detaljregulert i 

planforslaget. Søknadspliktige tiltak innenfor nevnte områder kan derfor omsøkes og 

behandles uten ytterliggere detaljregulering. Planbestemmelsene for formålene angir på 

hvilket grunnlag tiltak kan godkjennes.  

Tilkomst til områdene skal primært være via kjøreveg o_KV4, men tilkomst til BF3 fra 

Rophusvegen kan vurderes dersom dette anses hensiktsmessig i forhold til høyde på boliger 

og bruk av tomten for øvrig. Store skjæringer og høye murer skal unngås.  

Kvartalslek for områdene er f_Lek2. Lekeplassen grenser til turdrag o_T1 med mulighet for 

snarveg til lekeplass f_Lek1. 

Nærlekeplass for byggeområdene er f_Lek1. Lekeplassen grenser til turdrag o_T1 med 

mulighet for snarveg til kvartalslek f_Lek2. Plassering av lekeplassen overstiger maksimal 

avstand på 50 m fra boliger, men lekeplassen ligger sentralt i området og kjøreveg o_KV4 vil 

ha svært begrenset trafikkmengde.  

Område BF4-BF6 

Områdene omfatter bebygde og ubebygde boligeiendommer som har tilkomst fra 

Rophusvegen.  

Område BF7 

Området er detaljregulert, men krever en tomtedelingsplan og teknisk plan før det kan 

bebygges. BF7 ligger inntil B12 og vil ha samme avkjørsel som dette delfeltet. Kvartalslek for 

området er f_Lek7. Nærlekeplass skal vises på tomtedelingsplan men bør ligge inntil 

eksisterende lekeplass på gnr/bnr 72/4.  

5.2.9 Barnehage, BOP1 

I nordre del av planområdet er det satt av 11,5 daa til tomt for ny barnehage. Når regulerte 

kjøreveger er opparbeidet vil barnehagen ligge lett tilgjengelig for hele planområdet. 

Barnehagen får god tilkomst til fv. 541 via kjøreveg o_KV1 og fra eksisterende boliger på 

Rophus. Langs den side av o_KV1 som ligger mot barnehagen er det regulert fortau noe som 

sikrer trafikksikker tilkomst også for gående og syklende. Området ligger solrikt til og er 

ikke støyutsatt.  
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5.2.10 Lekeplasser, f_Lek1 – f_Lek7 

Innenfor planområdet er det satt av ett område til nærlekeplass, f_Lek1. Videre er det satt av 

6 områder for kvartalslekeplasser, f_Lek2-f_Lek7. Ved utarbeidelse av 

detaljreguleringsplaner for de enkelte delområdene må det settes av arealer til 

nærlekeplasser.  

En nærlekeplass er tilpasset barn i alderen 0-6år inkl sitteplasser for foreldre. 

Kvartalslekeplasser er tilrettelagt for barn i alderen 6-12år.  

Dersom lekeplassene blir for små, med for lav kvalitet, og har for få enheter knyttet til seg 

blir de lite brukt og blir ofte stående til nedfalls. Da har de ikke lenger kvaliteter som beriker 

området. Det å kunne leke sammen uavhengig av alder, og finne flere å ha samvær med 

skaper et bedre fellesskap for området, og derfor anbefaler vi at nærlekeplasser ligger 

i/inntil kvartalslekeplasser. Gode samlende områder gir også mulige treffsteder for voksne 

som enten følger barn, går tur, spiller ball mm.  

Nærlekeplass f_Lek1 

Avstanden til nærlekeplass f_Lek1 avviker noe fra bestemmelsene i kommuneplanen, men vil 

være samlingsområde for BF1-BF3. Antall boenheter som har tilhørighet til denne 

lekeplassen vil være ca. 12. Området ligger inntil turdraget som knytter nærlekeplassen opp 

mot områdelek  kvartalslekeplass f_Lek2.  

Kvartalslek, f_Lek2-f_Lek7 

Størrelsen på kvartalslekeplassene er i hht kommunal norm. De er plassert på forholdsvis 

flate områder, slik at de kan utformes universelt. Lekeplassene ligger sentralt til i forhold til 

de byggeområder de skal betjene. Eksisterende terreng innenfor lekeplasser bør bevares og 

inngå som områder for fri lek. Lekeplassene kan med fordel utformes med forskjellig tema 

slik at det er mulig å bruke de som turmål for f.eks. barnefamilier. Det er satt av korridorer 

og gangforbindelser mellom de forskjellige lekeplassene og mot større områder satt av til 

naturområde-grønstruktur der det kan opparbeides turvegforbindelser. På den måten kan 

gangveger og lekeplasser og naturområder inngå som del av et nærturnett.  

  



 

 

     

PLANBESKRIVELSE – OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR EKRENE VEST  42  

  

 

Sentralt lekeområde, f_Lek4 

Området er på 2,2 daa og vil kunne fungere som et sentralt lekeområde for flere av 

delområdene. Skissen under viser et forslag til opparbeidelse med 5`er bane eller ballbinge, 

samt lekeapparater.  

 

Figur 37  f_L4 - Sentralt lekeområde med ballbane 

 

Lekeplasser på områder satt av til naturområder 

Deler av område satt av til naturområder i områdeplanen egner seg godt til akebakke eller 

områder for fri lek. Dette gjelder f.eks. områder nord for byggeområde B5, og vest for 

kvartalslekeplass f_Lek5. I forbindelse med detaljplan av de forskjellige delområdene bør det 

tilrettelegges skråninger eller hauger som egner seg for aking for de minste. 
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5.3 Samferdsel og teknisk infrastruktur 

I innledende fase til planarbeidet ble det i mars 2017 utarbeidet rapport som omhandlet 

grunnlag og forutsetninger for planarbeidet. I rapporten ble del foreslått 3 ulike traséer for 

ny veg til Rophus gjennom planområdet. Forslagene ble utarbeidet basert på møter og 

drøftinger med kommunen og grunneiere i området. I august 2017 ble det utarbeidet en 

tilleggsrapport som viste kostnader med de tre alternativene.  

Alternativ 1 – midtre veg 

Alternativet knytter ny Rophusveg til fv. 541 ved nytt toplanskryss for fv, 47 i 

reguleringsplan Fagerheim-Ekrene. 

 

Figur 38  Alternativ 1 for ny veg til Rophus - plantegning 

Alternativet samsvarer i stor grad med veg V_2 i arealdelen til kommuneplanen. Alternativet 

medfører at det vil bli vanskelig å gi byggeområdet i nord vegtilkomst. Det må derfor 

etableres supplerende avkjørsel fra fv. 541 nord for toplanskrysset. Vegen får en lengde på 

ca. 765 meter og får akseptable stigningsforhold med den største stigning for vegen på 10% 

opp på nordsiden av Skult: 

 

Figur 39  Alternativ 1 for ny veg til Rophus - lengdeprofil 

Alternativet er innebærer at det må etableres egen GS-veg nord i planområdet til fv. 541 

med samme trasé som kjøreveg i alternativ 3. Dette for å unngå omveg for skolebarn via 
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toplanskryss for fv. 47.  

Kjøreveg og egen GS-veg i nord er kostnadsberegnet til kr. 15,2 mill. eksl. mva. 

Alternativ 2 – søndre veg 

Vegløsninger starter på Rophus, går videre sør- og østover og ender opp ved toplanskrysset 

på Ekrene. Vegen får en lengde på ca. 650 meter og får akseptable stigningsforhold med den 

største stigning for vegen på 10% opp på sørsiden av Skult. 

 

Figur 40  Alternativ 2 for ny veg til Rophus - plantegning 

 

Figur 41  Alternativ 2 for ny veg til Rophus - lengdeprofil 

Løsningen er den korteste vegløsningen for ny veg til Rophus, men samsvarer ikke med viste 

traséer i arealdelen til kommuneplanen. Det må etableres supplerende avkjørsel fra fv. 541 

nord for toplanskrysset. Det må etableres gangvegforbindelse i samme trase som kjøreveg 

vist i alternativ 1, nord for kollen, for å knytte sammen områdene. 

Kjøreveg og egen GS-veg i nord er kostnadsberegnet til kr. 15,4 mill. eksl. mva. 
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Alternativ 3 

Vegløsninger starter på Rophus, går nordover og ender opp på fv. 541. Vegen vil få 

akseptable stigningsforhold med største stigning for vegen blir 7% mot fv. 541: 

 

Figur 42  Alternativ 2 for ny veg til Rophus - plantegning 

Løsningen kan bygges uavhengig av nytt kryssområde på Ekrene. Her påløper ikke ekstra 

kostnader for GS-veg til fv. 541, men internveger må opparbeides delvis der de viser i 

alternativ 1 og 2. Dette vil da være veger knyttet til utbygging av tilgrensende boligområder. 

 

Figur 43 Alternativ 3 for ny veg til Rophus  - lengdeprofil 

Alternativet samsvarer til en viss grad med V_4 i arealdelen til kommuneplanen.  

Bakgrunnen for dette forslaget er at det er ønskelig med en direkte gang- og 

sykkelforbindelse mellom Rophusfeltet og fv. 541. Ved å kombinere kjøreveg i samme trase 

vil de totale kostnadene for vegtilkomst trolig bli akseptable selv om dette er den lengste 

vegen av de tre alternativene. Løsningen medfører at det blir større kjøreavstand fra Rophus 

til næringsområdet på Ekrene og fv. 47 enn de to andre alternativene. 

Kjøreveg med fortau i nord er kostnadsberegnet til kr. 12,5 mill. eksl. mva. 
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Valgt trasé for ny veg til Rophus 

Basert på ovennevnte vurderinger har Sveio kommune lagt til grunn at alternativ 3 for ny 

Rophusveg skulle innarbeides i forslag til områdeplan. Vegen er vist som o_KV1 på 

plankartet. 

Deler av vegtrasé for alternativ 2 er også regulert i planforslaget som o_KV2. Denne vil 

supplere vegnettet og gi planområdet direkte tilkomst fra toplanskrysset på fv. 47 og til 

kollektivanlegget ved toplanskrysset. I planforslaget er det også foreslått ny tilkomst fra fv. 

541 nord for toplanskrysset. Vegtrasé som vist i alternativ 3 er delvis innarbeidet i 

planforslaget, men denne er ikke gjennonomgående som kjøreveg. Dette for å unngå 

gjennomgangstrafikk i område B1 og B2. Deler av strekningen er derfor foreslått som gang- 

og sykkelveg. 

5.3.1 Kjøreveger, o_KV1 - o_KV5 

Kjøreveg o_KV1 - er regulert mellom endepunkt på offentlig kjøreveg i reguleringsplan 

2006010 i vest og fv. 541 i øst. Vegen er regulert med bredde på 6,0 meter med ensidig 

fortau. Kryssområdet med fv. 541 er utformet slik at det her er plass til å etablere dråpeøy i 

sekundærvegen. Kurveradier i kryss inn på o_KV1 er regulert med radius10 meter. Vegen bør 

være avkjørselsfri. 

 

Figur 44  Normalprofil o_KV1 og o_KV2 

 

Kjøreveg o_KV2 - er regulert mellom o_KV1 (ny Rophusveg) og kryssområdet mellom 

fremtidig lokalveg og fv541 ved fv. 47. Vegen er regulert med bredde på 6,0 meter med 

ensidig fortau, og med normalprofil som vist for o_KV1. Kryssområdet mot fremtidig 

lokalveg er utformet slik at det er plass til å etablere dråpeøy i sekundærvegen. Kurveradier i 

kryss inn på o_KV2 er regulert med radius 10 meter. Vegen bør være avkjørselsfri. 

Kjøreveg o_KV3 – er regulert mellom o_KV2 og o_KV5. Vegen er regulert med bredde på 5,0 

meter med ensidig fortau. Kurveradier i kryss er regulert med radius 10 meter, og avkjørsler 

er regulert med radius 6m. Antall direkteavkjørsler bør være mest mulig begrenset.  
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Figur 45  Normalprofil o_KV3, vist uten fortau 

Kjøreveg o_KV4 – er kjøreveg til område BF1, BF2 og BF3. Vegen er regulert med bredde på 

5,0 meter uten fortau. Kurveradier i avkjørsel er regulert 6 meter. I endepunkt på vegen er 

det regulert snuhammer. Byggegrenser i tilgrensende byggeområder er satt til 5,0 meter.  

Kjøreveg o_KV5 – ligger mellom kjøreveg o_KV3 og framtidig ny fv. 541. Vegen er regulert 

med bredde på 5,0 meter med ensidig fortau. Kryssområdet med fv. 541 er ikke utformet 

slik at det her er plass til å etablere dråpeøy i sekundærvegen. Kurveradier i kryss mot fv541 

er regulert med radius 12.  Vegen skal være avkjørselsfri. 

Rekkverksbehov og frisikt 

Det er ikke satt av eget areal til rekkverk langs kjøreveger. Behov for rekkverk og sideareal  

må  vurderes i forbindelse med detaljregulering av tilgrensende områder 

Generelt innenfor planområdet er forutsatt at det vil være høyreregel som gjelder, og frisikt 

er vist med stoppsikt for boliggater ihht håndbok N100. Mot fv. 541 og fremtidig lokalveg 

ved fv.47 er det antatt at fv.541 og fremtidig lokalveg vil være forkjørsregulerte. Stoppsikt 

ihht H1 veg i håndbok N100 utgitt 2013.  

 

 

Figur 46 Siktkrav i uregulerte T-kryss (håndbok N100) 
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Figur 47 Siktkrav i forkjørsregulerte kryss (håndbok N100) 

 

Tekniske planer 

Av planbestemmelsene fremgår det at det skal utarbeides tekniske planer for offentlige 

kjøreveger som skal godkjennes av Sveio kommune. Videre skal det utarbeides tekniske 

planer for kryssområde mot fylkeveger som også skal godkjennes av Statens vegvesen. 

5.3.2 Fortau 

Det er satt av areal til ensidig fortau med bredde på 2,5 meter langs kjøreveg o_KV1, o_KV2, 

o_KV3 og o_KV5. 

5.3.3 Gang- og sykkelveg, o_GS1 

Det er satt av areal til gang- og sykkelveg mellom område B1 og B2. Det forutsettes at denne 

knyttes til fortau langs nye kjøreveger i de to delområdene. Regulert bredde på GS-veg er 

3,5 meter 

5.3.4 Annen veggrunn – grøntareal 

Det er satt av areal til formålet annen veggrunn (grøntareal) langs kjøreveg o_KV1, oKV2 og 

o_GS1. Areal til annen veggrunn sikrer arealer til skjærings- og skråningsutslag for 

veganlegg langs natur- og LNF-områder. Eiendomsmessig kan arealene fortsatt inngå i de 

eiendommene som arealene er en del av i dag. Det er ikke satt av areal til annen veggrunn i 

byggeområdene og behov for annen veggrunn må derfor avklares i forbindelse med 

utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for de enkelte byggeområdene. 
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5.4 Grønnstruktur 

Det er satt av ca 13daa til turdrag i planen  

5.4.1 Turdrag 

I planforslaget er det satt av areal til turdrag mellom lekeplasser og boligområder. 

Turdragene er plassert og utformet slik at de ivaretar forbindelseslinjer, stier, bekker og 

terrengmessige overganger i området. Områdene er satt av til boligformål i 

kommuneplanen. 

Turdrag, o_T1 – omfatter et areal langs bekk og sti på gnr/bnr 72/7 og 73/2.  

Turdrag, o_T2 – omfatter et areal langs bekk mellom B4 og B7, på gnr/bnr 73/1 

5.5 Landbruk- natur- og friluftsformål 

Det er satt av totalt 252 daa til landbruk og friluftsformål i planforslaget. Friluftsformålene er 

hovedsakelig høyereliggende områder innenfor planområdet, som ivaretar de store 

landskapsformene. Formålene sikrer også mulighetene for nærturer.  

5.5.1 Landbruk 

Omfatter områder sør og nord i planområdet. I tillegg til områdene som har påført feltnavn 

på plankartet er det innenfor planområdet et landbruksområde vest for byggeområde B12 og 

et lite område øst for bekk ved område BF6 

L1 – omfatter et område nord for Rophusvegen der det er landbruksdrift i dag. Områdets 

avgrensing i sørøst er satt i forhold til plangrense for reguleringsplan Fagerheim-Ekrene. 

L2 og L3 – omfatter et område nord for kjøreveg o_KV1 og er tatt med for å sette en 

hensiktsmessig avgrensing av områdeplanen i nord og for å avgrense mot eksisterende 

landbruksareal/dyrket mark. 

5.5.2 Friluftsformål F1-F2 

Skult er et markert høydedrag i området som i dag er et naturlig nærturområde. Det samme 

gjelder høydedraget nordøst for Skult. Høydedragene er i forslag til områdeplan regulert til 

friluftsområde, og det er i planbestemmelsene angitt at områdene skal gis god tilkomst fra 

tilgrensende byggeområder. Tilkomstene bør fortrinnsvis være fra eksisterende stier i 

området. Friluftsområdene vil være med å styrke kvalitetene i byggeområdene innenfor og 

utenfor planområdet, og være nære turmål som bidrar til å styrke folkehelsa.  

Regulerte løsninger er i samsvar med i kommuneplanens bestemmelser: 
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I Regionalplan for areal og transport på Haugalandet angis følgende faglige anbefalinger for 

tilgang til regional grønnstruktur: 

 

5.6 Bruk og vern av sjø og vassdrag 

Omfatter bekken øst for område BF6 og er tatt med ettersom bekken er regulert til dette 

formålet i tilgrensende reguleringsplan for fv. 47 Fagerheim-Ekrene.  

5.7 Annen arealbruk innenfor planområdet 

5.7.1 Frisikt 

Det er satt av areal til frisikt i kryssområder for kjøreveger, jfr. planbestemmelsene 

5.7.2 Høyspenningsanlegg 

Omfatter høyspentanlegg i sørøst der Haugaland Kraft har høyspentlinje. Arealbruk og 

avgrening av denne er tilpasset samme arealbruk i detaljreguleringsplan for fv. 47 

Fagerheim-Ekrene. 

5.7.3 Særlige krav til infrastruktur 

Omfatter fremtidige traséer for vann- og avløpsledninger som skal betjene den nye 

bebyggelsen. Underformålet er turdrag eller LNF-områder. Arealbruken sikrer hjemmel til å 

etablere nødvendige VA-anlegg for utbyggingsområdene frem til eksisterende vann- og 

avløpsledninger. Over VA-traséer kan det etableres gruset tursti 
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5.7.4 Bestemmelsesområder 

Krav om nærmere undersøkelser, overvåkning og klargjøring av virkning – Omfatter område 

#1 på plankartet. Området skal vurderes nærmere mhp steinsprang og snøskred i 

forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for område B. Dette gjelder også krav 

til eventuelle sikringssiltak (ref planbestemmelsene).  

Midlertidig bygge og anleggsområde – Omfatter anleggsbelte for opparbeidelse av 

veganlegg (#2-#13). 

5.8 Folkehelseperspektivet 

Planområdet ligger i gang- og sykkelavstand fra kollektivanlegg, skole og tilgrensende 

boligområder på Rophus og øst for fv. 47. 

I Nasjonal sykkelstrategi 2014-2023 fremgår det at ca. 50 prosent av alle bilførerreiser 

kortere enn 5 km. I snitt er slike turer 2-2,5 km og det antas at flesteparten gjennomføres i 

nærmiljøet hvor formålet med reisen er barnehage, skole, butikk og fritidsaktiviteter. Det er 

derfor et stort potensial for å overføre en del av disse bilførerreisene til sykkel. Dersom hver 

7. bilførerreise kortere enn 5 km overføres til sykkelreiser innen 2023, vil målet om 8 

prosent sykkelandel nås. Det skal være naturlig å velge aktiv transport i form av sykkel og 

gåing fremfor bil til jobb, skole, butikken, fritidsaktiviteter og andre reiseformål. Et av 

målene med nasjonal sykkelstrategi er å øke bevisstheten i befolkningen omkring 

reisemiddelvalg, det vil si at folk velger smartere med tanke på miljø- og helsevennlig 

transport. Målene om bedre helse blant befolkningen gjennom økt fysisk aktivitet er rettet 

mot styrking av det helsefremmende og forebyggende arbeidet. 

Planområdet ligger nær store naturområder som inviterer til turgåing og aktiv fritid. 

5.9 Overskuddsmasser og matjord 

 

I all hovedsak består undergrunn innenfor planområdet av et tynt lag med morene / 

vegetasjonsdekke over fjell.  Overskuddsmasser fra utbyggingsområdet skal enten 

disponeres innenfor planområdet ved opparbeidelse av veger og boligområder eller må 

transporteres ut av planområdet. Det er egne planbestemmelser knyttet til gjenbruk av 

matjord. 

5.10 Skisse til teknisk plan 

Skisse til teknisk plan skal vise mulige løsninger for vann- og avløpsanlegg som skal betjene 

området som inngår i planforslaget. Løsningene er prinsipielle og man kan i forbindelse med 

utarbeidelse av detaljerte tekniske planer for området komme til andre løsninger enn de som 

er skissert i planbeskrivelsen. 
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Eksisterende VA-anlegg i området er beskrevet i kapittel 4.5.2. og består av kommunalt 

vann- og avløpsanlegg og omfatter vann-, spillvann og strekningsvis overvannsledninger. 

 

Figur 48 Eksisterende vann- og avløpsanlegg 

5.10.1 Fremtidig vann- og avløpsanlegg 

Basert på eksisterende VA-anlegg, vist arealbruk for byggeområder, og foreslåtte traséer for 

kjøreveger og infrastruktursoner kan fremtidig vann- og avløpsanlegg skisseres slik: 
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Figur 49 Fremtidig vann- og avløpsanlegg innenfor områdeplanen 

5.10.2 Vannforsyning 

Området er i dag forsynt med forbruksvann fra Haugesund. Trykk ut fra reduksjonskum på 

Søre Våge oppgitt av Sveio kommune: 8,2 bar. Reduksjonsventilen ligger på kote + 11,5, 

dvs. en trykklinje på + 93. Fra reduksjonskummen og fram til Ekrene er det lagt Ø 225 mm 

PVC vannledning. L = ca. 1200 lm.  

I notat fra forprosjekt for overføringsledning fra Haugesund til Sveio (2009) var det stipulert 

en framtidig overføringsmengde vannmengde mellom Søre Våge og Furevatnet på i overkant 

av 20 l/s. 
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Trykktapsdiagram for ledningen fram til Ekrene er vist i etterfølgende figur.  

 

    Figur 50 Trykktap Søre Våge - Ekrene 

Ved en brannsituasjon med "normal" brannvannstapping (20 l/s) på Ekrene kombinert med 

at trykkøkningspumpene ved Furevatnet går, vil en kunne få en vannføring i ledningen på i 

overkant av 40 l/s. Dette gir et trykktap på ca 10 m.v.s. Ved ekstraordinær 

brannvannstapping på Ekrene (50 l/s), vil trykktapet være ca 15 m.v.s. Det er da forutsatt at 

pumpene ved Furevatnet ikke går samtidig. 

I VA-norm for nabokommunene til Sveio er det sagt følgende om trykkforhold: Minste trykk i 

ledninger som overtas til kommunal drift og vedlikehold skal være 30 mVS ved normal 

driftssituasjon.  

Dersom en tar utgangspunkt i en normal driftssituasjon vil nivå for høyeste vannkum 

overtatt til kommunal drift på Ekrene være: 

   Trykklinje ved søre Våge: + 93 

-  Trykktap ved Q = 22 l/s: 3 

-  Minste trykk i vannkum: 30 

=  Kotehøyde for høyeste vannkum: + 60 

 

 

Dersom en i stedet tar utgangspunkt i normal brannvannstapping på 20 l/s samtidig med at 

pumpene ved Furevatnet gir ca. 20 l/s og et minste tappetrykk på 1,5 bar for høyeste 

tappepunkt i bolig, vil kotehøyde for høyeste tappepunkt være:  

   Trykklinje ved søre Våge: + 93 

-  Trykktap ved Q = 40 l/s: 10 

-  Minste trykk i tappepunkt: 15 

=  Kotehøyde for høyeste 

tapppunkt: 

+ 68 

 

 



 

 

     

PLANBESKRIVELSE – OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR EKRENE VEST  55  

  

Dersom en i stedet tar utgangspunkt i en maks. brannvannsdekning på 50 l/s og et minste 

tappetrykk på 1,5 bar for høyeste tappepunkt i bolig, vil kotehøyde for høyeste tappepunkt 

være:  

   Trykklinje ved søre Våge: + 93 

-  Trykktap ved Q = 50 l/s: 15 

-  Minste trykk i tappepunkt: 15 

=  Kotehøyde for høyeste tapppunkt: + 63 

 

Som beregningene viser vil det for ulike scenarier være begrensninger knyttet til høyde på 

tappepunkt for å få sikker forbruks- og brannvannstilførsel for området. I forbindelse med 

gjennomføring av områdeplanen bør det utarbeides en overordnet VA-plan som viser 

dimensjoner og høydebegrensinger i området. Denne planen må ligge til grunn for de 

tekniske planene som skal utarbeides i område slik at det legges rette 

vannledningsdimensjoner. 

5.10.3 Spillvann 

Følgende legges til grunn ved gjennomføring av områdeplanen: 

› Ny bebyggelse innenfor byggeområde BF1-BF3 knyttes til ny spillvannsledning (SPL) i 

o_KV4. SPL føres derfra videre med selvfall via f_L1 og i infrastruktursone til 

eksisterende SPL ved Rophusvegen. 

› Ny bebyggelse innenfor område B1 føres til SPL i nye kjøreveger i området og via f_L2 til 

infrastruktorsonen i vest og deretter til SPL ved Rophusvegen. Avløp fra de 

lavereliggende områdene i nord føres til eksisterende SP-nett i Slettemyrvegen og inn på 

SPL i kjøreveg o_KV4. Skissert løsningen med omkobling av eksisterende SPL inn på ny 

SPL i o_KV4 vil avlaste eksisterende avløpspumpestasjon på Rophus. 

› Spillvann fra område B2 og B3 føres inn på selvfallsnett som legges i infrastruktursone 

sør før f_L3. 

› Spillvann fra område B4, B5, B6 og B7 føres inn på ny selvfallsledning i kjøreveg o_KV3, 

sørover via f_L3 og regulert infrastruktursone, videre gjennom f_L3 og inn på 

spillvannsledning fra område B2/B3. 

› Spillvann fra område B8 og B9 føres i selvfallsledning nordover i kjøreveg o_KV3 og via 

f_L5 til B10. Derfra føres SPV sammen med SPV fra B10 via infrastruktursone i nord til 

ledningsnett i o_KV1 til ny avløpspumpestasjon øst for område BOP. 

› Spillvann fra BOP, B8, B9, B10 og B11 pumpes sørover i kjøreveg o_KV2 og inn på 

eksisterende selvfallsledning i Slettemyrvegen. Omkobling av eksisterende SPL ved 

o_KV4 medfører at avløp kan føres sørover til eksisterende SPL ved Rophusvegen. 

Dermed unngås avløp å bli ført til eksisterende avløpspumpestasjon på Rophus. 

› Avløp fra lavtliggende del av område B12 føres med selvfallsledning nord og vestover til 

eksisterende SP-nett i Revahaugane og derfra til eksisterende avløpspumpestasjon på 

Rophus. Avløp fra deler av høyreliggende del av B12 og BF7 føres inn på SPL i 

Slettemyrvegen. 
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5.10.4 Overvann - flomveg 

Det etableres nytt overvannsnett i kjøreveger og parallelt med andre VA-ledninger der disse 

ligger utenfor veger. Overvann føres evt. via fordrøyningsmagasiner til eksisterende vassdrag 

i området. Fordrøyningsløsninger kan være aktuelle å opparbeide innenfor alle områder satt 

av til lek på plankartet.  

I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplaner for de enkelte delområdene skal 

det vises løsninger for overvannshåndtering og aktuelle flomveger.  

6 Virkninger av planforslaget 

Planforslaget legger til rette for økt boligbygging i den søndre delen av Sveio kommune i 

samsvar med overordnede planer og kommuneplanen. 

6.1.1 Arealbruk og samferdselsanlegg 

Foreslått arealbruk og utforming av samferdselsanlegg sikrer effektiv arealbruk med høy 

tetthet i et område som ligger nær fylkesvegnettet 

Planområdet er angitt som fase 3 i regionalplan for Haugalandet. Boligområde Ekrene øst for 

fv. 47 er angitt som fase 1. Det er ikke rekkefølgekrav i områdeplanen som regulerer 

utbyggingsrekkefølgen for disse områdene. Som følge av dette kan utbygging innenfor 

områdeplanen skje før boligområdet øst for fv. 47 er fullt utbygd. 

Kjøreveger er regulert med fortau som sikrer god trafikksikkerheten både for eksisterende 

bebyggelse på Rophus og ny bebyggelse innenfor planområdet. Som følge av planforslaget 

bedres trafikksikkerheten i planens influensområde betydelig. Kjøreveger foreslås knyttet til 

fylkesvegnettet i 3 nye kryssområder. Dette sikrer god trafikkavvikling internt i 

utbyggingsområdet og på hovedvegnettet. 

6.1.2 Boligbebyggelse 

Det er for hvert delfelt foreslått mulig inndeling i boligtyper, i kapittel 5.2.1 – 5.2.7. Endelig 

utforming vil avklares i detaljplanene for de ulike områdene, men en legger opp til variasjon 

både i størrelse på boenheter og boligtyper. Utnyttingsgrad for delområdene avklares i 

detaljreguleringsplan.  

6.1.3 Veganlegg 

I planforslaget foreslås tre nye kryssområder på framtidig ny fv. 541 for kjøreveger til 

bebyggelsen innenfor områdeplanen. Ved offentlig ettersyn av planforslaget vil Statens 

vegvesen gi sin vurdering av foreslått løsninger.  
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6.1.4 Skoleskyss 

I følge Skyss sitt skoleskyssreglement har: 

"Skyss ansvar for å organisere og finansiere skoleskyss for elevar i 2. – 10. klasse som bur 

meir enn 4 km frå skolen. Skyssgrensa er 2 km for elevar i 1. klasse. Kommunen skal betale 

refusjon til Skyss etter billettakst (opplæringslova §13-4)." 

Når veganlegg er opparbeidet som vist i områdeplanen og ny gang- og sykkelveg er 

opparbeidet langs fv. 541, vil avstand fra Rophusfeltet til Vikse skule bli på ca. 3,0 km. Evt. 

Kostnader som i dag Sveio kommune har i dag til skoleskyss for elever i 2.-10. klasse, vil da 

falle bort. Skoleskyss må fortsatt tilbys til barn i 1. klasse.  

6.1.5 Miljøvennlige transportformer og klimagasser 

Planområdet ligger nær framtidig nytt kollektivknutepunkt ved toplanskryss på fv. 47, og 

eksisterende bolig- og næringsområdet på Ekrene. Planforslaget fremmer dermed sykkel 

sykling og gange som transportform.  

Det er i planbestemmelsene stilt krav om at nye anlegg skal gjennomføres og utformes på en 

måte som både i anleggs- og driftsfasen er miljøvennlig og bidrar til et lavt energiforbruk. I 

samsvar med klimaplan for Sveio kommune skal det for nye boligprosjekt med mer enn 30 

boliger, og bygg større enn 500 m2 brutto, legges til rette for alternative energiløysinger. 

Som følge av tilrettelegging for gange og sykkel, og kort avstand til kollektivknutepunkt ved 

fv. 47 kan klimautslipp fra transportsektoren reduseres. 

6.1.6 Landskap og friluftsliv 

I planforslaget er det tatt hensyn til landskap og til fjernvirkning av utbyggingen ved 

lokalisering av byggeområdene, og ved angivelse av tillatte byggehøyder. I planfasen har 

man vurdert å sette av større arealer til byggeområder, men det er konkludert med at dette 

vil gi negative konsekvenser slik som store terrenginngrep og silhuettvirkninger. Som følge 

av terrengformasjoner i området, ville også enkelte områder bli liggende nordvendt og i 

skygge deler av dagen. Ovennevnte områder er derfor vurdert som mindre egnet til 

byggeområder og er derfor ikke satt av til bebyggelse i planforslaget. 

Høydedrag innenfor planområdet er regulert som deler av større naturområder noe som 

også sikrer store områder til friluftsliv. Deler av eksisterende turvegnett bygges ned som 

følge av planforslaget, men i bestemmelsene er det stilt krav om tilrettelegging av 

forbindelseslinjer mellom naturområdene, og byggeområder og lekeplasser. 

Som følge av dette blir det bedre tilgjengelighet til naturområdene for en større del av 

befolkningen i planens influensområde. 

Planområdet ligger utenfor 100-meters beltet langs sjø eller vassdrag.  
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6.1.7 Kulturminner, naturmangfold og matjord 

Planforslaget er ikke i konflikt med kulturminner, sårbart naturmangfold eller utvalgt 

naturtyper.  

Det er egne planbestemmelser som sikrer forsvarlig gjenbruk av matjordressursene innenfor 

områdeplanen. 

6.1.8 Barn og unges interesser 

Det er i planforslaget satt av områder til kvartalslekeplasser og større naturområder for 

nærfriluftsliv. Planområdet ligger i gang- og sykkelavstand til Vikse skole.  

Planforslaget gir barn- og unge muligheter for oppvekst i områder med lekeplasser og 

områder for fri lek. I planforslaget er det satt av areal til ny barnehage i gangavstand fra 

byggeområdene 

6.1.9 Universell tilgjengelighet 

På grunn av terrenghøyder innenfor planområdet er det ikke mulig å få universell utforming 

for alle fortau. I forbindelse med utarbeidelse av detaljreguleringsplanen bør det tilstrebes 

universell tilkomst fra boliger til nærlekeplasser og kvartalslekeplasser. Lekeplasser skal 

være universelt utformet.  

6.1.10 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Gjennomføring av områdeplanen kan få økonomiske konsekvenser for Sveio kommune. 

Dersom det ikke oppnås enighet om innhold i utbyggingsavtaler med grunneiere i området, 

kan konsekvensene av planen bli at kommunen må dekke kostnader med opparbeidelse av 

ny Rophusveg. I kjørevegen må det etableres nødvendig vann- og avløpsanlegg som skal 

betjene utbyggingsområdene. Dersom opparbeidelseskostnader for ledningsanlegg ikke 

inngår i utbyggingsavtaler, vil det være Sveio kommune som må ta kostandene med dette. 

Alternativet er å bygge veger uten nødvendig ledningsanlegg, og deretter grave nye grøfter i 

vegen når området skal bebygges, men dette synes å være lite samfunnsøkonomisk 

hensiktsmessig. 

6.1.11 Interessemotsetninger 

Utbyggingsområder og veganlegg innenfor områdeplanen er plassert slik at det i stor grad 

skal være mulig å utvikle de enkelte eiendommene uavhengig av hverandre. Dette betinger 

imidlertid at Statens vegvesen godkjenner de tre foreslåtte kryssområdene på fv. 541.  

For å realisere planen vil det likefult være behov for at grunneierne i området inngår et 

samarbeid ettersom byggeområdene på en eiendom må få tilrettelagt kjøreveger, 

kvartalslekeplasser og traséer for vann- og avløpsanlegg på eller over naboeiendommene.  
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6.1.12 Rekkefølgebestemmelser 

For å sikre gjennomføring av planen er det i planbestemmelsen tatt med rekkefølgekrav til 

gjennomføring av planen. 

 

7 Risiko- og sårbarhet  

Risiko- og sårbarhetsanalyse av planforslaget fremgår av vedlagt ROS-analyse. 
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8 Vedlegg 

Vedleggsnr. Tittel 

Vedlegg 01 Plankart 

Vedlegg 02 Planbestemmelser 

Vedlegg 03 Sammendrag og kommentarer av 

innkomne merknader 

Vedlegg 04 ROS-analyse 

Vedlegg 05 Oversyn over eksisterande kunnskap 

om naturmangfald 

Vedlegg 06 Lengdeprofil o_KV1 

Vedlegg 07 Lengdeprofil o_KV2 og o_KV3 

Vedlegg 08 Plankart inkl ny fv47 

Vedlegg 09 Notat vedr brannvannsforsyning til 

Ekrene næringspark 
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