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FORORD 
Denne temautredningen er utarbeidet som en del av arbeidet med detaljreguleringsplan for fv. 47 
Fagerheim - Ekrene. Rapporten tar for seg temaet nærmiljø og friluftsliv i henhold til planprogrammet 
som er fastsatt av Haugesund kommune og Sveio kommune.  

Tiltakshaver og ansvarlig for utredningen er Statens vegvesen, Region vest. 

Hos Statens vegvesen leder Henry Damman arbeidet med detaljreguleringsplanen. Hos COWI AS er 
Magnar Sætre prosjektleder. Fagansvarlig for nærmiljø og friluftsliv har vært Jofrid Fagnastøl. 

 

Desember 2017 
Haugesund
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1 Sammendrag 

1.1 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 
av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 
Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. Strekningen fv. 47 Fagerheim - Ekrene er et av 
prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet med prosjektet er å bidra til bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

Det er ett hovedalternativ for den nye vegen, med tre underalternativer 1A, 1B og1C 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. 

1.2 Metode 

Konsekvensutredningen er bygd opp omkring en tre trinns prosedyre som følger Statens vegvesens 
håndbok V712:  

› Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet. 
› Trinn 2 omfatter en vurdering av omfang (positivt eller negativt) som det planlagte tiltaket 

medfører. 
› Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens for de temaspesifikke verdiene. 

Konsekvensen er basert på å sammenholde verdivurderingen med omfangsvurderingen. Alle tiltak 
som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. Andre tiltak 
som fagutreder foreslår skal omtales som forslag til avbøtende eller kompenserende tiltak. 

1.3 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.  
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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.  

1.4 Konsekvensutredning 

1.4.1 Samlet konsekvens og rangering 

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. 

Underalternativ 1B 

I underalternativ 1B er vegen lagt i tunnel i Halsane - området. 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 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.  
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Tabell 1-1 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.  

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.  

 

 

 

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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Tabell 1-2 Sammenstilling av konsekvenser og rangering av alternativene for tema nærmiljø og friluftsliv for 
delstrekning 2 Halsane - Ekrene 

 

1.4.2 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 valg 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 1-3: 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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1.5 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 at: 
"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." 

1.6 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. 

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.  
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2 Bakgrunn 

Detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for fv. 47 Fagerheim - Ekrene gjelder oppgradering 
av vegstandarden mellom Fagerheim og Ekrene. Strekningen på 6,5 km går fra Fagerheim i 
Haugesund kommune, til Ekrene i Sveio kommune. 

Det er krav om konsekvensutredning i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 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. September 2016 ble det 
varslet om oppstart av reguleringsplanarbeid på ny, på grunn av tiden som har gått, samt endringer av 
løsninger i prosjektet. 

Strekningen fv. 47 Fagerheim - Ekrene er et av prosjektene som inngår i Haugalandspakken. Formålet 
med prosjektet er, gjennom utbedring/omlegging av fv. 47 fra Fagerheim til Ekrene, å bidra til bedre 
fremkommelighet og trafikksikkerhet på hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.  

2.1 Beskrivelse av tiltaket 

 

Figur 2-1: Oversiktskart som viser alternativene fra Fagerheim til Ekrene. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra 
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.  

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 den 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.  

 

Figur 2-2: 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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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. 

2.2 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.  
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3 Innledning  

Formålet med analysen er å frambringe kunnskap om verdiene i influensområdet, og vise hvordan 
tiltakets alternativer vil kunne påvirke forholdene for nærmiljø og friluftsliv.  

Nærmiljø og friluftsliv er velkjente begreper i dagligtalen, men er samtidig begreper som kan 
defineres på flere ulike måter. Begge begrepene er imidlertid knyttet til mennesker som brukere 
og/eller beboere, og til de fysiske omgivelsene som har betydning for dem. 

› Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, herunder områder og ferdselsårer som 
ligger i umiddelbar nærhet fra der folk bor (Klima- og miljødepartementet 2013) og områder der 
lokalbefolkningen til daglig ferdes til fots eller på sykkel. 

› Friluftsliv defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på 
miljøforandring og naturopplevelse. I dette kan regnes både naturterreng og rekreasjonsareal i 
tettsteder (St.melding nr. 39 2000-2001). Naturterreng er definert som store naturområder (større 
enn 200 dekar) i tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker og de fleste idrettsanlegg er også 
inkludert. Rekreasjonsareal er definert som naturområder av en viss størrelse (minst 5 dekar) i 
tettsteder eller som grenser til tettsteder. Parker, turveger og de fleste idrettsanlegg er også 
inkludert (SSB 2012). 

Begge definisjonene beskriver opphold og fysisk aktivitet i friluft knyttet til bolig og arbeidsplass – og 
tettstedsnære uteområder, byrom, parker og friluftsområder. 

3.1 Utdrag fra planprogrammet 

Under følger kopi av det som er skrevet om temaet i planprogrammet: 

"Det viktigste nærmiljøet langs parsellen er Saltveit skole med Nordbygdene bondegårdsbarnehage og 
Nordbygdene grendahus som nærmeste naboer. (…) Traséalternativ I vil forringe Randivatnet sett i et 
nærmiljø og friluftsperspektiv." 

3.2 Influensområdet 

Influensområdet er alle arealer innenfor planområdet, samt utenforliggende områder hvor nærmiljøet 
og friluftslivet vil bli påvirket av foreslåtte tiltak. (Jf. Figur 6-1) 

3.3 Gjeldende rammer og premisser 

Den statlige friluftslivspolitikken legger vekt på at alle skal ha mulighet til å drive friluftsliv som 
helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig aktivitet i nærmiljøet og i naturen.  

Statlige føringer 

› "Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser" har følgende hovedmål i forhold til 
planlegging:  
› Å sikre barn og unge et oppvekstmiljø som gir trygghet mot fysiske og psykiske 

skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til enhver tid er i 
samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.  
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› Ivareta det offentliges ansvar for å sikre barn og unge arealer som er sikret mot forurensning, 
støy, trafikkfare og annen helsefare. Kommunen skal videre sørge for at det skaffes 
fullverdig erstatningsareal ved omdisponering. 

› "Stortingsmelding 34 – Folkehelsemeldingen" gir nasjonale mål. Regjeringens mål for 
folkehelsearbeidet er at: 
› Norge skal være blant de tre landene i verden med høyest levealder. 
› Befolkningen skal oppleve flere leveår med god helse og trivsel og reduserte sosiale 

helseforskjeller. 
› Vi skal skape et samfunn som fremmer helse i hele befolkningen. 

› "Stortingsmelding 18 (2015-2016) Friluftsliv". Regjeringens friluftslivspolitikk har bl.a. som mål: 
›  At alle skal kunne utøve friluftsliv i hverdagen. Tilrettelegging av områder og ferdselsårer er 

et viktig virkemiddel for å gjennomføre dette. God tilrettelegging i nærmiljøet gjør det 
attraktivt å drive med friluftsliv.  

›  At alle kommuner skal ha kartlagt og verdisatt sine friluftsområder innen 2018.  

Regionalplaner  

› 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."  

For friluftsliv viser regionalplanen hvilke områder som er statlig sikra, sikra, planlagt sikra og 
ikke sikra/LNF.  

› Regionalplan for areal og transport på Haugalandet, (vedtatt i Rogaland fylkesting juni 2016, i 
Hordaland fylkesting oktober 2016) 

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

› "Regionalplan for folkehelse i Rogaland, 2013-2017", (2012) 

› "Hordaland, Regionalplan for folkehelse 2014-2025", (vedtatt 07.04.2014) 

› "Plan for idrett, friluftsliv og kulturanlegg i Sunnhordland 2016-2020" 

Kommuneplaner og temaplaner for Haugesund 

› "Kommuneplan for Haugesund, 2014-2030", (10.08.15) 

Strategi for en grønn by å bo i. 
› "sikre grøntområder med rikt naturmangfold og gode møte- og lekeplasser i nye 

utbyggingsprosjekter for barn, unge, voksne og eldre 
› styrke kvaliteten og tilgjengeligheten til de grønne områdene og sikre gode forbindelser fra 

kysten til byheiene 
› sikre sammenhengende grøntområder for å ivareta naturmangfold og rekreasjon 
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› ivareta og tilrettelegge strandsonen til bruk for allmenheten og for å ivareta 
naturmangfoldet 

› ivareta viktige kulturlandskap og naturmangfold" 

"Delmål: "Veksten i persontrafikk i Haugesund skal tas gjennom sykkel, gange og kollektiv." 

"Målsetningen om at veksten i persontransport skal tas gjennom sykkel, gange og kollektiv er i 
samsvar med målene i klimaforliket fra juni 2012 og Nasjonal transportplan 2014 – 2023."  

 

Figur 3-1: Utdrag fra gjeldende kommuneplan for Haugesund kommune 
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› "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." 

I temaplanen er det gjort registrering av biologisk mangfold, arealtyper, 
vegetasjonssammensetning, ferdselsårer og tilgjengelighet, og landskapsformer. Ut fra 
registreringene er det utarbeidet analysekart for landskap, biologisk mangfold og rekreasjon, der 
man har gjort en verdivurdering av alle arealene i kommunen. 

 

Figur 3-2: Illustrasjonen er basert på utsnitt av analysekart for rekreasjon, hentet fra "Grønnstruktur i Haugesund, 
temaplan 2006-2015", og viser verdifulle områder for rekreasjon, friluftsliv, lek og idrett. Illustrasjon av 
vegtiltaket er lagt på kartutsnittet. Den røde streken viser hvor ny trasé er planlagt og rød ring viser 
omtrentlig plassering av kryssområder. Illustrasjonen er ikke i målestokk. (Kilde: "Grønnstruktur i 
Haugesund, temaplan 2006-2015.) 

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

I grønn plakat krysser en korridor verdisatt som område med svært stor grønnstrukturverdi traséen 
for fv. 47, mellom Fagerheim og Halsane. Området øst for fv. 47 traséen, fra Halsane til 
Randivatn, er markert som område med svært stor grønnstrukturverdi (mørk grønn farge). Resten 
av traséen ligger i områder som er vurdert til å ha stor grønnstrukturverdi. 
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Figur 3-3: Illustrasjonen er basert på utsnitt fra "Grønn plakat" fra Haugesund kommune. Den røde streken viser 
omtrentlig hvor ny trasé er planlagt og rød ring viser ca. plassering av kryssområder. (Kilde: 
"Grønnstruktur i Haugesund, temaplan 2006-2015.) 

 

› "Kommunedelplan idrett 2006- 2012" 

› "Kommunedelplan for energi- og klima 2012-2020" 

Det er satt som mål i kommunedelplanen at: 

› 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. 
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Kommuneplaner og temaplaner for Sveio kommune 

› "Kommuneplan for Sveio kommune 2011 – 2023", ble vedtatt i kommunestyret 03.10.2011.  

 

Figur 3-4: Utdrag fra kommunedelplan for Sveio kommune, vedtatt 03.10.2011. 

 

› "Temaplan for fysisk aktivitet 2016-2020", (09.05.2016).  

› "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" 
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4 Metode og datagrunnlag 

4.1 Generelt  

Konsekvensutredningen er bygd opp omkring en tre trinns prosedyre som følger Statens vegvesens 
håndbok V712:  

› Trinn 1 omfatter beskrivelse og vurdering av temaets status og verdi innenfor influensområdet. 
› Trinn 2 omfatter en vurdering av omfang (positivt eller negativt) som det planlagte tiltaket 

medfører. 
› Trinn 3 omfatter en vurdering av konsekvens for de temaspesifikke verdiene. 

Konsekvensen er basert på å sammenholde verdivurderingen med omfangsvurderingen. Alle tiltak 
som inngår i investeringskostnadene skal legges til grunn ved vurderingen av omfang. Andre tiltak 
som fagutreder foreslår skal omtales som forslag til avbøtende eller kompenserende tiltak. 

4.2 Datagrunnlag 

Utarbeidelse av temarapporten er gjort med utgangspunkt i befaring og innhenting av eksisterende 
informasjon fra relevante datakilder. (Jf. kilder i kap. 10) 

Det er utarbeidet støyvurdering for strekningen, (se rapport A014576_RAP 010_Støy).  

Trafikk danner grunnlag for støyutredningen samt i vurderingene av valgte vegløsninger. (Jf. rapport 
A014576_RAP 004_KU_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 mellom 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 varierer mellom 6900 i nord til 10200 i sør. 

4.3 Kriterier for verdi  

Områder som blir vurdert deles inn i enhetlige delområder etter følgende registreringskategorier og 
faglig skjønn: 

› Boligfelt og boligområder 
› Øvrige bebygde områder 
› Offentlige/felles møtesteder og andre sosiale uteområder 
› Friluftsområder 
› Veg- og stinett for gående og syklende 
› Identitetsskapende områder/ elementer 
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Delområder er verdisatt med utgangspunkt i kategoriene innenfor nærmiljø og friluftsliv på en 
glidende skala og verdien er markert med en pil, se Figur 4-1. 

  Liten  Middels  Stor 

            ▲ 

Figur 4-1 viser skala for verdivurdering. (Statens vegvesen, håndbok V712). 

De ulike registeringskategoriene er vurdert etter kriterier for verdisetting i håndbok V712. (Jf. Tabell 
4-1) 

Tabell 4-1: Kriterier for verdisetting nærmiljø og friluftsliv (tabell 6-10 i Statens vegvesen sin håndbok V712) 
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4.4 Kriterier for omfang 

Omfangsvurderingene er et utrykk for hvor stor negativ eller positiv påvirkning de ulike alternativene 
har for et delområde. Omfanget skal vurderes etter en glidende skala som går fra stort negativt til stort 
positivt omfang. Omfanget vurderes i forhold til 0-alternativet som er beskrevet i kapittel 2.2.  

Omfanget er vurdert for de samme forekomster som er omtalt i verdivurderingene. Skalaen og 
kriteriene er vist i Figur 4-2. Vurderingen bygger på kunnskap om hvordan tiltaket påvirker verdiene i 
delområdene. Vurderingene er beskrevet og begrunnet i hvert enkelt tilfelle og sammenstilt for hvert 
av delområdene. 

 

Stort negativt        Middels negativt   Lite negativt   Intet   Lite positivt    Middels positivt    Stort positivt 

 

                                                                                        ▲ 

 

Figur 4-2 Skala for omfangsvurdering. (Statens vegvesen, håndbok V712) Den nederste pilen viser graden av 
påvirkning på delområdet fra ødelagt til stor forbedring.  

 

I forbindelse med omfangsvurderingen skal det vurderes i hvilken grad tiltaket 

› Påvirker områdets bruksmuligheter 
› Påvirker områdets attraktivitet og opplevelseskvaliteter for ferdsel, aktiviteter og opphold 
› Påvirker tilgjengelighet til viktige målepunkter for gående og syklende i og utenfor området 
› Påvirker områdets identitetsskapende betydning 

4.5 Kriterier for konsekvens  

Konsekvenser er de fordeler og ulemper et tiltak medfører i forhold til 0-alternativet. Konsekvens for 
et område framkommer ved å sammenholde verdi og omfang i henhold til konsekvensvifta, som er 
definert av Statens vegvesen i håndbok V712 (Figur 4-3). 

Alternativer som utløser meget stor negativ konsekvens skal vurderes i forhold til hvor vidt de strider 
mot nasjonale mål for temaet. Strid mot nasjonale mål skal markeres i konsekvenstabellen for aktuelle 
alternativer og videreføres til sammenstillingen.  
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Figur 4-3 Konsekvensvifte. Sammenstilling av verdi og omfang gir konsekvensgraden (Statens vegvesen, håndbok 
V712). 

Figur 4-4 viser hvordan konsekvenser for ulike delområder sammenstilles og gis en samlet vurdering 
for hele alternativet. Tilslutt rangeres alternativene.  

 

Figur 4-4 Prinsippskisse av sammenstilling av delområder og rangering av alternativ 
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4.6 Støy 

Det er utarbeidet en støyrapport for tiltaket (A014576_RAP 010_Støy), hvor hovedpunktene er 
gjengitt nedenfor. For detaljerte støysonekart henvises til støyrapporten. 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) angir 
støysonene som skal kartlegges. Utdrag av kriterier for soneinndeling er gjengitt i Tabell 4-2. 

Tabell 4-2 Kriterier for soneinndeling. Alle tall oppgitt i dB, innfallende lydtrykknivå (uten refleksjoner fra egen 
fasade). 

Støykilde Gul sone Rød sone 

Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23–07 
Utendørs 

støynivå 

Utendørs støynivå i 

nattperioden kl. 23–07 

Veg Lden 55 dB L5AF 70 dB Lden 65 dB L5AF 85 dB 

 
› Lden er det gjennomsnittlige støynivå for dag-kveld-natt (day-evening-night) med 5 dB og 10 dB 

ekstra tillegg på henholdsvis kvelds- og nattestid. 
 

› De gjennomsnittlige støynivåene beregnes som årsmiddelverdier i tråd med definisjonene av Lden 
og Lnight i T-1442. 

› L5AF er statistisk maksimalt støynivå som forekommer i 5 % av hendelsene. Dette gjelder der det 
er mer enn 10 hendelser i løpet av nattperioden kl 23–07. 

› Grenseverdiene for uteoppholdsareal må være tilfredsstilt for et nærområde i tilknytning til 
bygningen som er avsatt og egnet til opphold og rekreasjonsformål, jfr. definisjon i T-1442/2016 
kap. 6. 

› Krav til maksimalt støynivå i nattperioden gjelder der det er mer enn 10 hendelser per natt. 

Beregning av maksimalstøynivåer kan unnlates dersom gjennomsnittlig støynivå åpenbart er 
bestemmende for støysonenes utbredelse. 

Gul sone er en vurderingssone hvor støyfølsom bebyggelse kan oppføres dersom avbøtende tiltak gir 
tilfredsstillende støyforhold. Det skal legges vekt på at alle boenheter får en stille side, og tilgang til 
egnet uteoppholdsareal med tilfredsstillende støyforhold. 

Rød sone, nærmest støykilden, angir et område som ikke er egnet til støyfølsomme bruksformål, og 
etablering av ny støyfølsom bebyggelse skal unngås. 

Det er utført beregninger og vurderinger av vegtrafikkstøy for tre vegalternativer i forbindelse med 
detaljregulering for fv. 47 Fagerheim-Ekrene. Alternativene er kun ulike mellom Fagerheim og 
Halsane. I alternativ 1A går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane med en 50 m bred miljøtunnel 
ved Halsane, i alternativ 1B går vegen i tunnel ca. 330 m mellom Fagerheim og Halsane og i alternativ 
1C går vegen i dagen fra Fagerheim til Halsane uten miljøtunnel eller tunnel. 



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

 

25 

Det er foreslått fire støyvoller og to støyskjermer i reguleringsområdet. Støyvollene har høyde mellom 
2,2 meter og 3,5 meter og har samlet lengde cirka på 1000 meter (se støykart som vedlegg til rapport 
A014576_RAP 010_Støy).  

Det er planlagt støyvoll langs fv. 47 i følgende områder: 
› Fra Fagerheim til Halsane er det planlagt støyvoll på østsiden av ny fv. 47.  
› Mellom Førlandsvegen og Haglandsvegen er det planlagt støyvoll på østsiden av ny fv. 47.  
›  Ved Våga er det planlagt støyvoll på vestsiden av den nye vegen, mot eksisterende 

boligbebyggelse. 
› Ved Sølvberg er det planlagt støyvoll på vestsiden av den nye vegen, mot eksisterende 

boligbebyggelse. 

Det er planlagt støyskjerm i følgende områder: 
› Ved Fagerheim gård (Støyskjerm 1) 
› På Ekrene ved bolighusene som ligger tett inntil dagens fylkesveg. (Støyskjerm 2) 

Støyskjerm1 har høyde på 3 meter over terreng og lengde på 65 meter for alternativ 1B og høyde på 
3,2 meter over terreng og lengde på 120 meter for alternativ 1Aog 1C. Støyskjerm2 har en høyde på 
3,8 meter over terreng og lengde på 88 meter. 

Etter utbygging av ny fv. 47 vil 57 og 56 støyfølsomme bygninger være støyutsatt henholdsvis for 
alternativ 1A og 1C (48 i gul støysone og 9 i rød støysone) og alternativ 1B (47 i gul støysone og 9 i 
rød støysone). Til sammenlikning er det 72 støyutsatte bygninger for 0-alternativet (57 i gul sone og 
15 i rød sone). Etter foreslåtte skjermingstiltak vil 48 og 47 bygninger være støyutsatt henholdsvis for 
alternativ 1A/1C og alternativ 1B. Alternativ 1B vil føre til én mindre støyutsatt bolig sammenliknet 
med alternativ 1A/1C. Tre bygninger vil innløses. Disse er ikke tatt med i opptelling for 
utbyggingsalternativer. 

Fasadetiltak må vurderes for alle bygninger med fasadenivåer både Lden ≥55 dB og høyere enn dagens 

situasjon etter langsgående skjermingstiltak. Det foreslås samtidig at andre støyfølsomme bygninger i 
gul sone for utbyggingsalternativene vurderes for aktuelle fasadetiltak.  

I kapittel 0 er endrede støyforhold tatt inn som en del av omfangsvurderingene.  

4.7 Avgrensing av temaet 

Støy i denne temarapporten gjelder støy utendørs for boligområder, skoler, idrettsanlegg og i 
friluftsområder. Opplevelsen av støy innendørs blir utredet i fagrapport om støy, og kommer innunder 
prissatte konsekvenser i den samfunnsøkonomiske analysen. 

Jakt og fiske som friluftsaktivitet kommer innunder temaet. Vurdering av vilt og tiltakets påvirkning 
på deres leveområder blir omtalt i temarapport for naturmangfold.  
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5 Dagens situasjon  

 

Figur 5-1: Registreringskart for nærmiljø og friluftsliv. (Kilde: Bakgrunnskart er hentet fra https:// kilden.nibio.no) 

 

Boligområder/skoler 

Innenfor influensområdet for nærmiljø og friluftsliv i Haugesund finnes det boligområder på 
Fagerheim, ved Vikse på Rophus og ved Gjeringstjørn. I Sveio kommune er det boligområde på 
Rophus, samt at det er under utvikling et boligområde helt nord i influensområdet ved Ekrene, øst for 
fv. 47 i hellinga ned mot Gjeringstjørn. For både Haugesund og Sveio er områdene utenfor 
boligfeltene jevnt over spredtbygde.  



 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR FV. 47 FAGERHEIM - EKRENE 

KONSEKVENSUTREDNING NÆRMILJØ OG FRILUFTSLIV 

 

27 

På Saltveit ligger Saltveit skole, Nordbygdene bondegårdsbarnehage og Nordbygdene grendehus. Det 
finnes kunstgrasbane for 7-er fotball og volleyballbane ved skolen. Ved Vikse finnes det en rideskole. 
For boligene på Ekrene er det Vikse skole som er nærmest. På Ekrene ligger Ekrene natur- og 
gårdsbarnehage, og Espira Solkroken barnehage.  

Lekeplasser innenfor influensområdet ligger i tilknytning til skolen på Saltveit og Nordbygdene 
bondegårdsbarnehage, samt i tilknytning til Ekrene Natur og gårdsbarnehage og Espira Solkroken 
barnehagen nordøst for Gjeringstjørn på Ekrene.  

Ferdsel, stinett, gang og sykkelveg  

Det er få fritidstilbud innenfor gang- og sykkelavstand, og utbyggingsmønsteret gjør at ferdsel i 
området er svært bilbasert. Unntaket er rundt Saltveit-Vikse, og Våge-Ekrene, der barn og unge har 
trygge sykkel- og gangmuligheter. Mellom Førland og Vikse er det gang- og sykkelveg på vestsida av 
fylkesvegen. Mellom Søre Våge og Buavågsvegen er det gang- og sykkelveg på østsida av 
fylkesvegen fra Søre Våge og cirka en km nordover, deretter på vest-siden av fylkesvegen frem til 
Buavågsvegen lengst i nord. Langs Buavågsvegen, som er 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. Det går en 
turveg fra Randivatn ved Saltveit og bort til Saltveit skole, som også blir brukt som skoleveg. Fra 
Skokland går det tursti sørøstover mot Fagerheim og Byheiene. I Sveio går det sti fra Ekrene og 
sørøstover mot Langatjørn. Det finnes flere mindre stier som har betydning for nærfriluftslivet og 
nærmiljøet, men få av disse er registrert.  

Friluftsliv 

Regionale og kommunale planer legger opp til bevaring av et større område for friluftsliv nordøst for 
Haugesund. Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning angir den sørvestlige delen av Byheiene  
som et sikret friluftsområde.  

Det er mye ubebygde områder og natur langs utkantene av planområdet, men det kan synes forholdvis 
lite kjent som regionalt turområde. Unntaket er Skogland som er en av mange innfartsårer til 
Byheiene. Dagens fylkesveg går gjennom områder med åser og hauger som er godt egnet for korte og 
lange turer. I utkanten av influensområdet er det vann og sjø med muligheter for bading og padling. 

Jakt og fiske  

Med utgangspunkt i at tiltakene i planområdet ligger relativt nær og delvis oppå dagens fylkesveg, 
samt beliggenhet for aktuelle fiskevann og jaktområder, er det vurdert slik at tiltakene ikke vil påvirke 
mulighetene for å drive jakt eller fiske i området nevneverdig. Jakt og fiske blir derfor ikke omtalt 
nærmere under temaet nærmiljø og friluftsliv. 
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6 Alternativ 1 

 

Figur 6-1: Kartet viser verdien i de ulike delområdene for hele strekningen Fagerheim - Ekrene. (Kilde: COWI) 
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6.1 Delstrekning 1 Fagerheim-Halsane 

I den følgende teksten benyttes begrepene "delstrekning" og "delområde". Begrepet "delstrekning" 
refererer til at planområdet er inndelt i to deler; delstrekning 1 fra Fagerheim til Halsane og 
delstrekning 2 fra Halsane til Ekrene. Begrepet "delområde" refererer til arealer som det er funnet 
hensiktsmessig å beskrive samlet, og som er vurdert som enhetlige utfra verdikriteriene. 

6.1.1 Underalternativ 1A 

1. Fagerheim, Kopphaug 

Delområde 1 favner hovedsakelig om arealer som ligger innenfor influensområdet for planen, men 
ikke innenfor selve planområdet. Delområdet ligger innenfor sonen som er definert som "Sone 2- 
Øvrige sentrums- og transformasjonsområder" for Haugesund sentrum, i gjeldende kommuneplan. 
Rett sør for krysset på Fagerheim ligger et boligområde som heter Kopphaug. Den østlige delen av 
delområdet er hovedsakelig landbruksområde, men deler av arealet ser ikke ut til å være i intensiv 
drift.  

 

Figur 6-2: Boligområdet Kopphaug som ligger vest i delområde 1. (Kilde: www.1881.no) 

Verdi 

Boligområdet med tilhørende nærområder fremstår som et boligområde med vanlig gode kvaliteter. 
Øst i delområdet er hovedbruken landbruk, men arealene som har lite intensiv drift kan være attraktive 
som nærmiljøområde for lek og rekreasjon for barn. Alt arealet innen delområdet ses på samlet som 
nærområde for lek og friluftsliv for boligområdet. Delområdet er vurdert til å ha middels verdi.  

 

 

Omfang  

Tiltaket og planområdet starter i rundkjøringen ved Jovegen, der parsellen for fv. 47 Kvala - 
Fagerheim slutter. Fra rundkjøringen er det planlagt tofelts veg, samt gang- og sykkelveg som kobler 
seg på eksisterende gang- og sykkelveg rett sør for rundkjøringen ved Jovegen. 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 
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Delområde 1 blir ikke direkte påvirket og tiltaket vurderes til å ha intet omfang.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

 

2. Fagerheim gård - Halsane 

Delområdet strekker seg fra rundkjøringen på Fagerheim og til Halsane, vest for dagens fv. 47. I 
temaplan "Grønn plakat" for Haugesund er arealet innenfor delområdet vist som "Områder med store 
verdier for rekreasjon". Den forrige kommuneplanen viste området som LNF-F område, (landbruks-, 
natur- og friluftsområde der friluftsliv skal prioriteres). Haugesund kommune har fått ny 
kommuneplan der arealet etter nye naturmangfoldvurderinger er lagt ut til LNF-N område, landbruks-, 
natur- og friluftsområde der natur har fått prioritet, istedenfor friluftsliv.  

Øst i delområdet tett inntil fv. 47 ligger Fagerheim gård.  

 

Figur 6-3: Delområdet sett fra øst. Fagerheim gård lengst til venstre i bildet. (Foto: COWI) 

Verdi 

Delområdet har ikke funksjon som nærfriluftsområde/nærmiljøområde for mange personer, kun for et 
mindre boligområdet helt i sørøst og for et par spredte eneboliger. Fagerheim gård har verdi som et 
identitetsskapende element for Fagerheim. Området er vurdert til å ha store verdier for rekreasjon, men 
området er endret fra prioritert friluftsområde til prioritert naturområde i den nye kommuneplanen. 
Samlet sett er verdien for delområdet vurdert til å være middels.  

 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                 ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                       ▲ 
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Omfang  

 

Figur 6-4: Illustrasjonen viser gang- og sykkelvegen som ligger langs/på vollen mot jordbruksområdet i øst. Ny 
tilkomstveg til Fagerheim gård fra Jovegen lengst til venstre i bildet. (Illustrasjon: COWI) 

Selve planområdet og tiltaket med ny tofelts-veg, ligger helt øst i delområdet. En kjørbar gang- og 
sykkelveg blir lagt på østsiden av den nye fv. 47, med jevn stigning til den kobler seg på dagens fv. 47 
ved Halsane. Ved Halsane er det lagt en miljøtunnel på 50 m som også vil være mulig å krysse for 
mennesker. Helt nordøst er tilkomsten til de få boligene på vestsiden av fv. 47 lagt på bro over den nye 
fylkesvegen. Fagerheim gård får ny tilkomst fra Jovegen, men denne vil i stor grad følge eksisterende 
fv. 47.  

 

Figur 6-5: I illustrasjonen vises den korte miljøtunnelen midt i bildet, og tilkomst til boliger på vestsiden av fv. 47 til 
høyre i bildet. (Illustrasjon: COWI) 

Ettersom traséen i hovedsak følger dagens fv. 47, ligger selve vegtiltaket på et areal med relativt liten 
verdi for rekreasjon, med unntak av ved Fagerheim gård. Dagens fylkesveg ligger nær inntil 
Fagerheim gård, men den nye vegen er flyttet noen meter lenger bort fra gården, østover. I forhold til 
0-alternativet vil det bli mer støy inn i delområdet noe som vil være negativt for bruken av området til 
nærmiljø og friluftsliv. For Fagerheim gård er det planlagt en støyskjerm, som gir litt bedre 
støyforhold for selve gårdstunet enn i 0-alternativet. Utviding av fylkesvegen vil gi en noe økt barriere 
for bruk av områdene på vestsiden av fv. 47. Eksisterende fv. 47 er en barriere også i dag, fordi 
kryssingsmulighetene er dårlige og vegen har forholdsvis mye trafikk. Ny fv. 47 vil kun være mulig å 
krysse over på den korte miljøtunnelen og brua ved Halsane, men disse kryssingene vil være mer 
trafikksikre enn for 0-alternativet. Vegtraséen i alternativ 1A vil gi et noe dårligere tilbud når det 
gjelder nærmiljø og friluftsliv enn dagens situasjon. Samtidig vil trafikksikre kryssinger og ny gang- 
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og sykkelveg langs fv. 47, som forbedrer forholdene for gående og syklende, være positivt. Samlet sett 
blir omfanget i delområdet vurdert til å være av lite negativt omfang. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens ( - ) 

 

3. Fagerheim, jordbruksområde 

Arealet innenfor delområdet er landbruksområde i dag. Det er ingen boligområder innenfor 
delområdet, bare et par spredte eneboliger. Helt sørøst rett utenfor delområdet ligger det et 
boligområde. 

 

Figur 6-6: Jordbruksområde på østsiden av fv. 47 på Fagerheim (Kilde:COWI) 

 

Verdi 

Som landbruksareal i drift, har delområdet begrenset verdi for friluftsliv- og rekreasjon. Helt i sørøst 
har området noe verdi som nærmiljøområde for tilgrensende boligområde. Delområdet vurderes samlet 
til å ha liten til middels verdi. 
 
 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

      ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                       ▲ 
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Omfang  

Tiltaket ligger rett vest for delområde 3. Det er lagt inn en støyvoll mot landbruksområdet, noe som gir 
mindre støy for arealet vest for tiltaket i fremtidig situasjon enn det 0-alternativet gir. 
Barrierevirkningen av ny fv. 47 er omtalt og vurdert under delområde 2. Ellers blir ikke området 
direkte berørt. Omfanget vurderes til å ha intet negativt omfang for delområdet.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

 

4. Halsane - Nuten 

Delområdet strekker seg fra Halsane og sørøstover. Det er kun et par spredte eneboliger innenfor 
delområdet helt i vest, ellers består området av natur- og kulturlandskap. I temaplan "Grønnstruktur i 
Haugesund" er arealet vist som et område med stor verdi for rekreasjon.  

Verdi 

Arealet er sammenhengende med Byheiene og er således verdifullt som regionalt friluftsområde, i 
tillegg til verdi som nærfriluftsområde for et begrenset antall mennesker. Delområde 4 vurderes til å ha 
middels til stor verdi. 

 

 

Omfang  

 

Figur 6-7: Byheiene strekker seg fra Halsane og sørøstover mot byen. (Illustrasjon: COWI) 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                       ▲ 

   

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                     ▲ 
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Delområdet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Barrierevirkningen mot friområder i vest er tatt med i 
omfangsvurderingene for delområde 2. Ny sammenhengende gang- og sykkelveg fra boligområdene 
sør for Fagerheim kan gi en noe bedret tilgjengelighet til Byheiene i øst, fra dette området. Boligene i 
området vil få litt bedre støyforhold, ettersom den nye vegen kommer noe lenger bort fra boligene. 
Totalt sett vurderes omfanget til lite positivt. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens ( + ) 

 

Samletabell delstrekning 1, underalternativ 1A 

Tabell 6-1 viser verdi, omfang og konsekvens av delstrekning 1, underalternativ 1A. 

Omfangsvurdering og konsekvens av underalternativ 1A 

 Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

1 Fagerheim,  

Kopphaug 

M Intet Området blir ikke direkte påvirket av tiltaket Ubetydelig 

(0) 

2 Fagerheim gård - 

Halsane 

M Lite 

negativt  
Fagerheim gård får noe økt avstand til vegen, og 

støyskjerming gir noe bedre lokale støyforhold. Økt 

støy nordøst i delområdet nær vegen. Eksisterende 

fv. 47 er en barriere også i dag, med dårlige 

kryssingsmuligheter og mye trafikk. Ny fv. 47 vil 

kun være mulig å krysse over på den korte 

miljøtunnelen og brua ved Halsane, men 

kryssingene vil være trafikksikre. Ny gang- og 

sykkelveg er positivt.  

Liten negativ  

( - ) 

3 Fagerheim, 

jordbruksområde 

LM Intet Området blir kun berørt av tiltaket i form av en 

voll, som gir mindre støy for området vest for 

tiltaket. 

Ubetydelig  

 ( 0 ) 

4 Halsane - Nuten 

 

MS Lite 

positivt 
Området blir ikke direkte berørt av tiltaket. Ny 

gang- og sykkelveg kan gi noe bedre tilgjengelighet 

til Byheiene. Det blir noe mindre støy for boligene. 

Liten positiv  

(+) 

 

 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                                    ▲ 
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6.1.2 Underalternativ 1B 

1. Fagerheim, Kopphaug 

For beskrivelse, verdi- og omfangsvurdering av delområdet se kap. 6.1.1, delområde 1.  

Verdi 

Delområdet er vurdert til å ha middels verdi. 

 

 

Omfang  

Delområde 1 blir ikke direkte påvirket og tiltaket vurderes til å ha intet omfang.  

 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

 

2. Fagerheim gård - Halsane 

For beskrivelse og verdivurdering av delområdet se kap. 6.1.1, delområde 2.  

Verdi 

Verdien for delområdet er vurdert til å være middels.  

 

 

 

Omfang 

Selve planområdet og tiltaket ligger helt øst i delområdet, med ny tofelts-veg. En kjørbar gang- og 
sykkelveg blir lagt på østsiden av den nye fv. 47, med jevn stigning til den kobler seg på dagens fv. 47 
ved Halsane, der dagens veg blir liggende som kjørbar gang- og sykkelveg. I alternativ 1B er det 
planlagt en tunnel på ca. 330 m meter ved Halsane. Tunnelen er planlagt slik at det vil bli en 
gjennomgående grønnstruktur der temaplanen "Grønn plakat" viser områder med svært stor 
grønnstrukturverdi både på øst og vestsiden av dagens fv. 47.  

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                      ▲ 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                 ▲ 
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Figur 6-8: I underalternativ 1B, er vegtiltaket flyttet litt lenger øst enn dagens veg, forbi Fagerheim gård. 
(Illustrasjon: COWI) 

Dagens fylkesveg ligger nærme Fagerheim gård. Det er positivt for nærmiljøet til gården at den nye 
vegen er flyttet ca. 15 meter lenger bort fra gården, østover, men ny veg er et større veganlegg enn 
dagens fv. 47. Fagerheim gård får ny tilkomst fra Jovegen, som i stor grad vil følge eksisterende fv. 
47. Det er planlagt støyskjerm for huset på gården på Fagerheim. Det blir noe økt støy nærmest 
fylkesvegen helt sør i delområdet. Fra gårdstunet på Fagerheim og nordover til Halsane er det mindre 
støy for alternativ 1B enn for både 0-alternativet og underalternativ 1A og 1C.  

Ny fv. 47 gir et større veganlegg enn i dag og kan ikke krysses vilkårlig, noe som gir en 
barrierevirkning. På den andre siden er eksisterende fv. 47 en barriere i dag også, fordi det er mye 
trafikk og ingen tilrettelagte kryssingsmuligheter. Tunnelen på denne strekningen vil sikre bedre 
tilgjengelighet på terreng over fv. 47, og bli en trafikksikker kryssing for myke trafikanter. Ny gang- 
og sykkelveg langs fv. 47 forbedrer forholdene for gående og syklende og vil være positivt for 
nærmiljø og friluftsliv. Samlet sett blir omfanget i delområdet vurdert til å være av lite negativt 
omfang. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens ( - ) 

 

3. Fagerheim, jordbruksområde 

For beskrivelse og verdivurdering av delområdet se kap. 6.1.1, delområde 3.  

Verdi 

Verdien for delområdet er vurdert til å være liten til middels.  

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                    ▲ 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

      ▲ 
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Omfang  

Tiltaket ligger rett vest for delområde 3. Den nye vegen med gang- og sykkelveg ligger noe lenger inn 
i delområdet enn for underalternativ 1A og 1C. Det er lagt inn en støyvoll mot landbruksområdet, noe 
som gir mindre støy for arealet vest for tiltaket i fremtidig situasjon enn det 0-alternativet eller 
underalternativ 1A og 1C gir. Ellers blir ikke området direkte berørt. Barrierevirkningen av ny fv. 47 
er omtalt og vurdert under delområde 2. Tiltaket vurderes til å ha intet negativt omfang for delområdet. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

 

4. Halsane - Nuten 

For beskrivelse og verdivurdering av delområdet se kap. 6.1.1, delområde 4.  

 Verdi 

Verdien for delområdet er vurdert til å være middels til stor.  

 

 

Omfang  

 

Figur 6-9:I illustrasjonen vises tunnelportalen sett mot nord. (Illustrasjon: COWI)  

Delområdet blir ikke direkte berørt av tiltaket. Barrierevirkningen mot friområder i vest er tatt med i 
omfangsvurderingene for delområde 2. Ny sammenhengende gang- og sykkelveg fra boligområdene 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                      ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                       ▲ 
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sør for Fagerheim kan gi en noe bedret tilgjengelighet til Byheiene i øst, fra dette området. Boligene i 
området vil få bedre støyforhold, ettersom den nye vegen ligger i tunnel forbi boligene, og i tillegg 
kommer noe lenger bort fra boligene enn dagens veg. Det blir noe støy nær de nordligste boligene, 
men likevel en forbedring fra 0-alternativet. Totalt sett vurderes omfanget til lite positivt. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens ( 0 ) 

 

Samletabell delstrekning 1, underalternativ 1B 

Tabell 6-2 viser verdi, omfang og konsekvens av delstrekning1, underalternativ 1B. 

Omfangsvurdering og konsekvens av underalternativ 1B 

 Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

1 Fagerheim, 

Kopphaug 

M Intet Området blir ikke direkte berørt Ubetydelig 

(0) 

2 Fagerheim gård - 

Halsane 

M Lite 

negativt 
Det blir noe mindre støy nær gårdstunet på 

Fagerheim og langs veien nordøst i delområdet. Ny 

fv. 47 gir en barrierevirkning fordi man kun kan 

krysse vegen på terrenget over tunnelen, men 

tunnelen gir en mer trafikksikker kryssing enn i 0-

alternativet. Ny gang- og sykkelveg er positivt.  

 

Liten negativ  

( - ) 

3 Fagerheim, 

jordbruksområde 

LM Intet  Området blir kun berørt av tiltaket i form av en 

voll, som gir mindre støy for området vest for 

tiltaket. 

Ubetydelig  

(0) 

4 Halsane - Nuten 

 

MS Lite 

positivt 
Området blir ikke direkte berørt av tiltaket. Ny 

gang- og sykkelveg kan gi noe bedre tilgjengelighet 

til Byheiene. Det blir mindre støy for boligene. 

Liten positiv 

( + ) 

 

6.1.3 Underalternativ 1C 

1. Fagerheim, Kopphaug 

For beskrivelse, verdi- og omfangsvurdering av delområdet se kap. 6.1.1, delområde 1.  

Verdi 

Delområdet er vurdert til å ha middels verdi. 

     Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                                         ▲ 
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Omfang  

Delområde 1 blir ikke direkte påvirket og tiltaket vurderes til å ha intet omfang.  

 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

 

2. Fagerheim gård - Halsane 

For beskrivelse og verdivurdering av delområdet se kap. 6.1.1, delområde 2.  

Verdi 

Verdien for delområdet er vurdert til å være middels.  

 

 

Omfang  

Selve planområdet og tiltaket med ny tofelts-veg, ligger helt øst i delområdet. En kjørbar gang- og 
sykkelveg blir lagt på østsiden av den nye fv. 47, med jevn stigning til den kobler seg på dagens fv. 47 
ved Halsane. Ved Halsane er det mulig å krysse fv. 47, der boligene på vestsiden av fv. 47 har tilkomst 
via bro over den nye fylkesvegen.  

 

Figur 6-10: Illustrasjonen viser krysningspunkt over brua ved Halsane i underalternativ 1C, sett mot sørvest. 
(Illustrasjon: COWI) 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                      ▲ 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                 ▲ 
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Dagens fylkesveg ligger nærme Fagerheim gård. Den nye vegen er flyttet noen meter lenger bort fra 
gården, østover. Fagerheim gård får ny tilkomst fra Jovegen, som i stor grad vil følge eksisterende fv. 
47. I forhold til 0-alternativet vil det bli mer støy inn i delområdet, noe som vil være negativt for 
bruken av området til nærmiljø og friluftsliv. For Fagerheim gård er det planlagt en støyskjerm, som 
gir litt bedre støyforhold for selve gårdstunet enn i 0-alternativet.  

Utviding av fylkesvegen vil gi en noe økt barrierevirkning, særlig for bruk av områdene på vestsiden 
av fv. 47. Eksisterende fv. 47 er en barriere også i dag, fordi kryssingsmulighetene er dårlige og vegen 
har forholdsvis mye trafikk. Ny fv. 47 vil kun være mulig å krysse ved rundkjøringen på Fagerheim, 
eller på brua ved Halsane, men kryssingene vil være trafikksikre. Vegtraséen i alternativ 1C vil gi et 
dårligere tilbud når det gjelder nærmiljø og friluftsliv enn dagens situasjon, samtidig som ny gang- og 
sykkelveg langs fv. 47 forbedrer forholdene for gående og syklende og vil være positivt. Samlet sett 
blir omfanget i delområdet vurdert til å være av lite - middels negativt omfang. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens ( - / - - ) 

 

3. Fagerheim, jordbruksområde 

For beskrivelse, verdivurdering og omfangsvurdering av delområdet, se kap. 6.1.1, delområde 3.  

Verdi 

 

 

Omfang  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                               ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                       ▲ 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

      ▲ 
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4. Halsane - Nuten 

For beskrivelse, verdivurdering og omfangsvurdering, se kap. 6.1.1, delområde 4.  

Verdi 

 

 

Omfang  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten positiv konsekvens ( + ) 

 

 

Samletabell delstrekning 1, underalternativ 1C 

Tabell 6-3 viser verdi, omfang og konsekvens av delstrekning1, underalternativ 1C. 

Omfangsvurdering og konsekvens av underalternativ 1C 

 Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

1 Fagerheim, 

Kopphaug 

M Intet Området blir ikke direkte berørt Ubetydelig 

( 0 ) 

2 Fagerheim gård - 

Halsane 

M Lite til 

middels 

negativt  

Fagerheim gård får noe økt avstand til vegen, og 

støyskjerming gir noe bedre lokale støyforhold. Økt 

støy nordøst i delområdet nær vegen. Tiltaket vil gi 

noe økt barrierevirkning, men eksisterende fv. 47 

er også en barriere i dag, med dårlige 

kryssingsmuligheter og mye trafikk. Ny fv. 47 vil 

kun være mulig å krysse over brua ved Halsane, 

men kryssingen er mer trafikksikker enn for 0-alt. 

Ny gang- og sykkelveg er positivt. 

 

Liten - middels 

negativ  

( - / - - ) 

3 Fagerheim, 

jordbruksområde 

LM Intet  Området blir kun berørt av tiltaket i form av en 

voll, som gir mindre støy for området vest for 

tiltaket. 

Ubetydelig  

 ( 0 ) 

4 Halsane - Nuten 

 

MS Lite 

positivt 
Området blir ikke direkte berørt av tiltaket. Ny 

gang- og sykkelveg kan gi noe bedre tilgjengelighet 

til Byheiene. Det blir noe mindre støy for boligene. 

Liten positiv  

( + ) 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                                    ▲ 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                      ▲ 
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6.2 Delstrekning 2 Halsane - Ekrene 

6.2.1 5. Nesavatnet - Førlandsvatnet 

Delområde 5 består av to vatn som ligger etter hverandre med Nesavatnet lengst sør og Førlandsvatnet 
i nord, adskilt av Førlandsvegen. Førlandsvatnet er delt i to av Haglandsvegen nord i delområdet. Det 
er valgt å ta med strandsona som naturlig grenser til vatna i delområdet. Noe av delområdet ligger så 
vidt innenfor planområdet ved overgangen mellom Nesavatnet og Førlandsvatnet, mens resten av 
delområdet er utenfor planområdet, men er vurdert til å være innenfor influensområdet for tiltaket.  

Verdi 

I kommuneplanen for Haugesund ligger vatna og den nærmeste strandsona som "fremtidig 
hovedgrøntkorridor". I temaplan "Grønn plakat" for Haugesund kommune inngår vatna med 
strandsone i område med svært stor grønnstrukturverdi. På analysekartet for rekreasjon i temaplanen, 
er vatna vist som "Vann og sjø områder med stor rekreasjonsverdi" og tilliggende strandsoner som 
"Områder med svært store verdier for rekreasjon". I Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning, 
er ikke delområdet vist som et område med regional verdi. 

Verdien er vurdert til å være middels til stor. Delområdet har stor verdi lokalt og som del av en 
sammenhengende grøntstrukturkorridor, samtidig er ikke bruksintensiteten veldig høy, og området er 
ikke utpekt som et viktig regionalt område.  

 

 

Omfang  

Delområdet blir ikke direkte berørt av tiltaket så omfanget blir vurdert til intet.  

 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig ( 0 ) 

6.2.2 6. Halsane - Haglandsvegen 

Området ligger på vestsida av dagens fv. 47 og strekker seg fra Halsane og nordover litt forbi 
Haglandsvegen. Deler av området er preget av et kulturlandskap i gjengroing, mens andre deler er 
preget av krattskog og myr. Det finnes noen spredte boliger innenfor området.  

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                    ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                        ▲ 
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Figur 6-11: Ingeborgtjørn ved krysset inn til Førlandsvegen. (Foto: COWI) 

Verdi 

I kommuneplanen for Haugesund er deler av området lagt ut til næringsområde, noe ligger som LNF- 
område med spredt bustadbygging mot Saltveit, mens resten ligger innenfor området vist som 
fremtidig utbyggingsretning. På analysekartet for rekreasjon i temaplanen "Grønnstruktur i 
Haugesund", er arealet innenfor delområdet vist som "Områder med verdier for rekreasjon". I 
overordnede planer er ikke delområdet utpekt som et særlig verdifullt område. Bruksintensiteten av 
området er liten. Delområdet er vurdert til å ha liten verdi for friluftsliv og rekreasjon. 

 

 

 

Omfang  

 

Figur 6-12: Illustrasjon som viser vegtiltaket ved krysset til Førland og videre mot Saltveit (Illustrasjon: COWI) 

Fra Halsane til Førlandskrysset ligger ny vegtrasé parallelt med eksisterende fv. 47. Den eksisterende 
fylkesvegen blir liggende som kombinert gang- og sykkelveg og tilkomstveg for noen få boliger frem 
til krysset mot Førland. Ved Førlandskrysset går gang- og sykkelvegen i kulvert under den nye vegen 
og kobler seg til dagens gang- og sykkelveg langs eksisterende fv. 47 rett nord for Ingeborgtjørn. Fra 
Førlandskrysset blir eksisterende fv. 47 liggende som lokalveg på vestsiden av den nye vegtraséen, og 
kobler seg til ny fv. 47 ved det planskilte krysset på Saltveit.  

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

    ▲ 
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Figur 6-13: Gang- og sykkelvegen krysser under hovedvegen i kulvert ved Førlandskrysset. (Illustrasjon: Cowi) 

Rett nord for Ingeborgtjørn ligger selve den nye vegen innenfor delområde 8. Den delen av tiltaket 
som ligger innenfor delområde 6 legger beslag på nytt areal, men bruksintensiteten av arealet for 
nærmiljø og friluftsliv er ikke stor i dag. Det er positivt at det blir gang- og sykkelveg også for 
strekningen mellom Halsane og Førlandskrysset. Det blir noe mer støy i delområdet enn det som ligger 
i 0-alternativet, særlig rett ved den nye vegen. Omfanget er vurdert til å være lite negativt. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig til liten negativ konsekvens ( 0 / -  ) 

6.2.3 7. Dyrskarhaugen - Slettebrekkene 

Delområdet ligger ikke innenfor planområdet, men ligger i influensområdet for tiltaket. Den vestligste 
delen av området er innmarksbeite, men det meste av delområdet er utmark preget av skog, 
myrområder og noen fjellknauser i dagen. Området er del av en større sammenhengene grønnstruktur 
som strekker seg sør-østover. Det går noen stier fra Skoglandsvegen opp til et par av nutene i området, 
innover mot Byheiene i øst. 

Verdi 

Delområdet er vist som sikret friluftsområde i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning, og er 
del av et stort område lagt ut til LNF-F formål i kommuneplanen (Landbruks-, natur- og friluftsformål 
der friluftsformål er prioritert). LNF-F området strekker seg innover Byheiene og er del av den store 
grønnstrukturen øst for Haugesund sentrum. I temaplanen "Grønn plakat" for Haugesund er arealet 
innenfor delområdet vist som et område med svært stor verdi for grønnstruktur og rekreasjon. 
Delområdet er vurdert til å ha stor verdi.  

 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                          ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                         ▲ 
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Omfang  

Delområdet blir ikke direkte påvirket av tiltaket. Området ligger så langt fra tiltaket at det ikke blir 
endringer i støy i forhold til 0-alternativet. Barrierevirkning av tiltaket er omtalt og vurdert i 
delområde 2.  

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

6.2.4 8. Halsane - Ekrene, øst 

Delområdet som strekker seg fra Halsane i sørvest til Ekrene i nordøst er relativt stort, men det er valgt 
å se dette området under ett fordi det fremstår enhetlig med store likhetstrekk i landskapet som er 
kupert og veksler mellom kulturlandskap og naturlandskap i hele delområdet. Avgrensningen av 
delområdet synes også naturlig fordi hele området blir en del av den sammenhengende 
grønnstrukturen som strekker seg fra Byheiene til dagens fv. 47, og er en del av den regionale 
grønnstrukturen på Haugalandet.  

Delområdet er en blanding av spredtbygd jordbrukslandskap, der gårder ligger spredt utover med 
tilhørende jorder og innmarksbeite, og en del utmarksområder som er mer naturprega. Lengst i sør mot 
Halsane er det noe jordbruksland, en del åpent utmarksareal med noen nakne koller innimellom, og et 
par myrområder. Randivatnet og Saltveitvatnet som ligger ved Saltveit er omkranset av 
kulturlandskap. Fra Saltveit til Kallandsvatnet finnes det også jordbrukslandskap, flere myrområder, 
men også et større innslag av mer skogkledte områder i utmarka. Fra Kallandsvatnet til Ekrene er det 
jordbruksland på Våga, men ellers er området preget av åpen fastmark der fjellknausene ligger mer i 
dagen, og med relativt lite trevegetasjon.  

Verdi 

I Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning er det meste av delområdet vist som "Ikke sikra/LNF" 
i temakartet for friluftsområder, men i Regional plan for areal og transport på Haugalandet er deler av 
området vist som regionalt friluftsområde. Arealet mellom Skoglandsvegen og Saltveitvannet er i 
temaplanen grøntstruktur for Haugesund (Grønn plakat), vurdert som et område med svært stor 
grønnstrukturverdi og store verdier for rekreasjon.  

Rundt Saltveit finnes et fint kulturlandskap med spor etter jordbruksdrift over lenger tid, et par fine 
vatn og flere kulturminner som kan ses i sammenheng med utviklingen av jordbrukslandskapet. Dette 
kulturlandskapet har mye å tilby visuelt og opplevelsesmessig, og gir en verdifull opplevelse ved 
utøvelse av friluftsliv og rekreasjon.  

Området rundt Saltveitvatnet og Randivatnet er i kommuneplanen til Haugesund vist som LNF-
område der friluftsliv har prioritet, og er knyttet sammen med en grøntkorridor som strekker seg videre 
fra Randivatn mot Djupatjørn. Grøntkorridoren er del av den sammenhengende grøntkorridoren som 
går fra Byheiene og mot Viksefjorden, omtalt som hovedgrøntkorridor i kommuneplanen. Den andre 
hovedgrøntkorridoren som er vist i kommuneplanen ligger ved Kallandsvatnet med tilhørende 
strandsone, og gir en sammenhengende grøntkorridor fra Byheiene og ut til Viksefjorden. 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                       ▲ 
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Som nærmiljøområde er bebyggelsen for spredt til at hele delområdet er vurdert til å ha stor verdi, selv 
om det er viktig for de få boligene som ligger i delområdet. For friluftslivet har delområdet store 
lokale verdier, er del av større sammenhengende friluftsareal, og regionalt viktige grøntkorridorer 
mellom Byheiene nordøst for Haugesund og ut til Viksefjorden. Verdien av delområde 8 er samlet 
vurdert til å være middels til stor.  

 

 

Omfang  

I sør blir ikke delområdet direkte påvirket av tiltaket før ved krysset til Skoglandsvegen og 
Førlandsvegen. Boligene ved Halsane får den nye fylkesvegen på litt større avstand enn dagens veg, 
noe som gir bedre støyforhold enn i dag, hvilket er positivt for nærmiljøet for boligene. For det meste 
ligger den nye vegtraséen helt vest i delområdet, på østsiden av dagens fv. 47. Den nye vegen får noe 
større avstand fra boligene ved Skoglandsvegen, men økt trafikk gir likevel dårligere støyforhold enn 
0-alternativet, noe som er negativt for nærmiljøet. Gårdene nord for Skoglandsvegen får ny 
tilkomstveg. Ny fv. 47 kommer tettere på gårdene, men en støyvoll gir noe bedre støyforhold i 
nærmiljøet enn for 0-alternativet. Myke trafikanter kan krysse den nye vegen i undergangen for gang- 
og sykkelvegen ved Førlandskrysset.  

På Saltveit er det planlagt et toplanskryss og pendlerparkering. Etter krysset på Saltveit er vegtraséen 
lagt i nordenden av Randivatnet før den krysser elva fra Randivatnet på bru. Storsteinvegen er lagt på 
bru over den nye vegen rett nord for Randivatnet. Den nye vegen skaper en barriere for nærmiljø og 
friluftsliv i området ettersom kryssingspunktene er begrenset til lokalvegen over ny fv. 47 ved Saltveit 
gård, samt under den nye brua i samme området. Ny fylkesveg vil krysse over turvegen som er laget 
fra nordenden av Randivatnet bort til skolen på Saltveit, og fører til at den ikke lenger kan brukes som 
skoleveg når tiltaket er bygget. Skolebarna vil istedenfor måtte krysse eksisterende fv. 47, men den vil 
få betydelig redusert trafikk etter at den nye fylkesvegen er bygd og vil således ikke være like 
trafikkfarlig som i dag.  

 

Figur 6-14: Illustrasjonen viser det nye krysset på Saltveit, nordenden av Randivatnet, samt hvordan Storsteinvegen 
krysser over den nye fylkesvegen. (Illustrasjon: COWI) 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                      ▲ 
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Rundt Randivatnet får man med den nye brua opprettholdt det viktig krysningspunktet i området for 
hovedgrøntkorridoren, som knytter sammen friluftsområdene i Byheiene med viktige friluftsområder 
på vestsida av fylkesvegen. Når det gjelder nærmiljøet rundt Randivatnet kommer den nye vegen 
betraktelig nærmere enn dagens fylkesveg, noe som vil gi reduserte kvaliteter i området for 
nærmiljøet, og føre til økt støy nærmest vegen.  

Fra Saltveit til Søre Våge vil delområdet på østsiden av den nye vegen bli mer utsatt for støy enn for 0-
alternativet. Det vil særlig være negativt for området der grøntkorridoren som følger dalen mellom 
Saltveit og Djupatjørn går, ettersom den er en av få krysningspunkt av den nye vegen.  

 

Figur 6-15: Planlagt massedeponi nord for Saltveit. (Illustrasjon: COWI) 

Det er planlagt et massedeponi nord for Saltveit, i tilknytning til et eksisterende massedeponi. 
Deponiet er planlagt å få en god, stedstilpasset utforming, og skal revegeteres med stedegen 
vegetasjon. Området har liten bruksintensitet i dag, og den delen av tiltaket vurderes å ha lite negativt 
omfang for nærmiljø og friluftsliv. 

 

Figur 6-16: Illustrasjon som viser den nye og den gamle vegen fra krysset ved Viksevegen og til Søre Våge. 
(Illustrasjon: COWI) 

Mellom Vikse og Søre-Våge blir eksisterende fylkesveg liggende som lokalveg, mens den nye 
vegtraséen blir liggende på nordvestsida av dagens fv. 47. Det er ikke planlagt gang- og sykkelveg i 
området mellom Vikse og Søre Våge, så myke trafikanter må benytte lokalvegen. Situasjonen for 
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myke trafikanter vil bedres fra dagens situasjon ettersom store deler av trafikken vil flyttes fra 
eksisterende fylkesveg til ny fv. 47. Redusert trafikk på dagens fv. 47 vil skape tryggere forhold for 
myke trafikanter og vil være positivt for både friluftsliv og nærmiljøet. Det vil bli noe mindre støy for 
boligene som ligger øst for eksisterende fylkesveg, når det meste av trafikken flyttes lenger vest til den 
nye vegen.  

Ny fylkesveg vil gå i bru over dalen på Søre Våge. Selv om kryssingsmuligheten for den viktige 
hovedgrønttraséen, som er omtalt i kommuneplanen, mellom Viksefjorden og Kallandsvatnet blir 
holdt åpen med brua, vil ny fv. 47 skape en barriere for nærmiljø og friluftsliv i dette området. 

 

Figur 6-17: Illustrasjonene viser støyskjerming mot boligbebyggelsen på Våga (Illustrasjon: COWI) 

På Våga blir bebyggelsen på østsiden av dagens fv. 47, liggende mellom dagens fylkesveg og den nye 
fv. 47. Det er lagt opp til støyskjerming langs ny fv. 47 mot bebyggelsen, og sammen med redusert 
trafikk på dagens fylkesveg vil det gi bedre støyforhold for boligene i dette området enn for 0-
alternativet. Det vil likevel være negativt for nærmiljøet her å bli liggende mellom to veganlegg, i 
tillegg til at ny fv. 47 avskjærer dagens lette tilgjengelighet til friluftsområder øst for bebyggelsen. For 
bruk av heiene på østsiden av ny fv. 47, blir det mulig å krysse vegen under brua. I tillegg er det lagt 
opp til en feundergang og en landbruksundergang på Våga, som gir mulighet kryssing av den nye 
vegen.  

Lengst nord i delområdet mot Ekrene får tiltaket liten direkte påvirkning, men vil føre til noe mer støy 
utover i friluftsområdet.  

Det er i hovedsak barrierevirkningen av det nye tiltaket som gir negativt omfang, særlig ved Våga. 
Delområdet er et viktig område for nærmiljø og friluftsliv. Selv om kryssing av dagens fv. 47 ikke er 
trafikksikkert, er det muligheter for å krysse vegen flere steder i dag. Med ny fv. 47 vil det bli 
tilrettelagt for trafikksikker kryssing noen steder, bl.a. ved hovedgrøntkorridorene i områdene ved 
Saltveit og Kallandsvatnet, men det anses likevel at tilgjengeligheten for friluftslivet blir negativt 
påvirket. I tillegg vil noe økt støy for noen av boligene være negativt, samt reduserte kvaliteter i 
nærmiljøet der vegen blir liggende tett på boliger. Samlet sett vurderes omfanget for delområdet til å 
være middels negativt.  
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Konsekvens 

Konsekvens: Middels negativ konsekvens ( - - ) 

6.2.5 9. Saltveit skole 

Delområdet ligger nordøst for dagens fv. 47 og strekker seg nesten fra Haglandsvegen i sørvest og bort 
til Djupatjørn i nordøst. Saltveit Skole, Nordbygdene bondegårdsbarnehage, Nordbygdene grendehus, 
nærmiljøanlegg og noen boliger ligger samlet nord for eksisterende fv. 47, og delområdet dekker areal 
som lett kan nås og brukes av skolen og barnehagen. Området er variert med småkupert terreng, litt 
skog og noe krattvegetasjon, det finnes litt dyrka mark, litt innmarksbeite og litt utmark som består av 
myr og knauser med lite vegetasjon.  

 

Figur 6-18: Saltveit skole, Nordbygdene bondegårdsbarnehage, Nordbygdene grendehus og nærmiljøanlegget ligger 
samlet nord for eksisterende fv. 47 på Saltveit. (Kilde: Skråfoto hentet fra www.1881.no)  

Verdi 

I området er det samlet skole, barnehage, nærmiljøanlegg og grendehus, noe som gir mye aktivitet og 
høy bruksintensitet fordelt gjennom hele dagen og for mange aldersklasser. Nærområdet til skole og 
barnehage er viktig for at barn skal kunne få utfolde seg fysisk og under trygge forhold. Delområdet 
har stor verdi som nærmiljøområde og for friluftsaktiviteter for barn på skolen og i barnehagen. I 
tillegg grenser delområdet inntil hovedgrøntkorridoren som går fra Byheiene og Randivatn og mot 
Bakkavatnet og mot Viksefjorden. Delområdet er vurdert til å ha stor verdi, særlig for nærmiljøet.  

 

 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                       ▲ 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                          ▲ 
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Omfang  

 

Figur 6-19: Den nye vegen og toplanskrysset ligger lenger borte fra skolen, enn dagen fv. 47. (Illustrasjon: COWI) 

Fylkesveg 47 går i dag rett sør for skolen, barnehagen og grendehuset. Ny fylkesveg vil bli lagt lenger 
sørøst. Sør for delområdet kommer det nye toplanskrysset på Saltveit, med pendlerparkering og 
busstopp. Delområdet blir ikke direkte berørt av tiltaket, med unntak av i sør der eksisterende fv. 47 er 
lagt litt om for å koble seg til Haglandsvegen. 

Det meste av trafikken på dagens fv. 47 vil bli flyttet over på den nye vegen. Eksisterende fv. 47 vil bli 
liggende som lokalveg med betydelig mindre trafikk enn i dag, noe som vil gi tryggere ferdsel i 
området. Gang- og sykkeltilbudet vil bli på eksisterende gang- og sykkelveg langs dagens fv. 47. Det 
blir mindre støy for skolen, barnehagen og boligene i området som følge av at den nye vegen ligger 
lenger sørøst enn dagens veg, og at det blir mindre trafikk på eksisterende fv. 47.  

Barrierevirkningen av tiltaket er omtalt og vurdert under delområde 8.  

Det er positivt for nærmiljøet at den nye vegen blir liggende lenger borte fra området med skole, 
barnehage osv. enn i dag, at trafikken forbi skolen reduseres betydelig og at det blir noe mindre støy i 
området. Samlet sett vurderes omfanget av tiltaket å være middels positivt.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Middels positiv konsekvens ( + + ) 

6.2.6 10. Vikse 

Delområdet ligger nordvest for dagens fv. 47. I delområdet ligger det et relativt nytt boligfelt 
omkranset av noen gårdstun med tilhørende dyrka mark og beitemark. I tillegg ligger det noen spredte 
bolighus innenfor delområdet.  

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                                                     ▲ 
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Verdi 

I kommuneplanen er området nord for fv. 47 satt av til Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF) 
samt at det er satt av et "LNF- område hvor spredt boligbygging er tillatt", i tilknytning til eksisterende 
boligfelt. Delområdet ligger inntil viktige friluftsområder med en "hovedgrøntkorridor" både vest og 
nordøst for delområdet. Boligområdet har vanlig gode kvaliteter, og nærområdet er viktig som 
nærmiljøområde i tilknytning til boligområdet. Delområdet er vurdert til å ha middels verdi for 
nærmiljø og friluftsliv. 

 

 

Omfang  

 

Figur 6-20: Den nye vegtraséen krysser over dagens fv. 47 ved krysset på Vikse. (Illustrasjon: COWI) 

Ny fv. 47 krysser over eksisterende fylkesveg på Vikse, før den går videre på vestsiden av dagens 
fylkesveg. Vegen ligger på en stor fylling litt sør for Søre Våge.  

Boligområdet Ytrehaugen vil få mer støy, særlig gjelder det for boligene lengst i sør, i tillegg vil 
nærområdet sør for boligområdet få mer støy enn i 0-alternativet. Bebyggelsen tett inntil dagens fv. 47 
i området mellom Vikse og Søre Våge blir liggende mellom eksisterende og ny fv. 47. Eksisterende 
fylkesveg som ligger tett inntil husene vil få redusert trafikk, noe som vil være positivt. Når det gjelder 
støy vil noen av byggene som ligger mellom ny og eks. fylkesveg få bedre støyforhold på grunn av 
mindre trafikk langs dagens fv. 47, mens andre blir noe mer utsatt for støy på grunn av den nye fv. 47.  

Ny fv. 47 vil bli en barriere for området mellom Vikse og Søre Våge, og vil virke negativt for 
nærmiljø og friluftsliv. Det nye vegtiltaket kommer nærmere boligområdet enn dagens veg, noe som 
endrer karakteren i nærområdet fra å være naturpreget, til å være tydelig påvirket av vegtiltaket. 
Karakterendringen gir reduserte kvaliteter for bruken av nærområdet. Det er lagt opp til en 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

              ▲ 
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feundergang ca. 300 m sør for Søre Våge, men muligheten til å krysse fv. 47 vil bli redusert på grunn 
av tiltaket, i forhold til i dag.  

Omfanget er vurdert til å være litt til middels negativt.  
 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens ( - / - - ) 

6.2.7 11. Bakkavatnet - Ekrevika 

Delområdet strekker seg fra Bakkavatnet i Haugesund kommune til Ekrevika i Sveio kommune og 
består av Bakkavatnet med tilhørende strandsone, samt Viksefjorden med tilhørende strandsone. 
Innenfor strandsona langs Bakkavatnet og Viksefjorden ligger det spredte boliger og noen gårdsbruk. 
Langs Viksefjorden ligger det noen brygger, og det er flere viker som kan være egnet til bading og 
friluftsliv.  

 

Figur 6-21: Utsikt mot Viksefjorden. (Foto: COWI) 

Verdi 

I kommuneplanen til Haugesund ligger strandsonen langs Bakkavatnet som LNF område der 
friluftsområde er prioritert (LNF-F) og som fremtidig hovedgrøntkorridor. Strandsona langs 
Viksefjorden ligger som LNF-F- område og fremtidig strandsonekorridor. I temaplan "Grønn plakat" 
for Haugesund er arealet innenfor delområdet vist som "Områder med store verdier for rekreasjon". 

Områdene langs Bakkavatnet og Viksefjorden er viktige områder som gir tilgjengelighet til 
strandsoner, vatn og sjøområdet. Videre er de del av en viktig sammenhengende grøntstruktur, så 
verdien er vurdert til å være middels-stor.  

 
    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                      ▲ 
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Omfang  

Området blir kun direkte berørt av tiltaket ved Søre Våge, der ny fv. 47 krysser over delområdet helt i 
øst og deler området i to. Barrierevirkningen av ny fv. 47 og omfanget det vil få er omtalt og vurdert i 
delområde 8.  

Ettersom området i liten grad blir berørt av tiltaket, med unntak av barrierevirkningen som er omtalt 
under delområde 8, blir omfanget vurdert til å være intet - litt negativt.  

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig - liten negativ konsekvens ( 0 / - ) 

6.2.8 12. Rophus - Treshaugen 

Delområdet som strekker seg fra Treshaugen og nord til Rophus består av spredte boliger og gårder, 
samt noe utmark. Nord i delområdet ved Rophus ligger et boligfelt, på Ekrene finnes det en barnehage, 
mens øst i delområdet ligger utmark med en del fjell i dagen. Området er preget av jordbrukets 
kulturlandskap og nærhet til Viksefjorden. Det er gang- og sykkelveg på østsiden av dagens fv. 47 fra 
Søre Våge til Ekrene, og dagens fv. 47 kan krysses ved undergangen på Ekrene. Det er ikke gang- og 
sykkelveg mellom Rophus og undergangen på Ekrene på vestsiden av fv. 47.  

 

Figur 6-22: Delområdet består av spredte boliger og gårder, samt boligområdet på Rophus. Boligområdet på Rophus 
nede til høyre i bildet. (Kilde: www.1881.no ) 
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      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 
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Verdi 

Området ligger ikke inne i overordna planer som et viktig grønnstrukturområde, men for boligene og 
barnehagen er delområdet viktig for nærmiljøet, og som nærrekreasjonsområde. Delområdet er vurdert 
til å ha middels verdi. 

 

 

Omfang  

Vegtiltaket er planlagt sørøst for delområdet og vil kun gi små direkte inngrep øst i delområdet. Det vil 
bli mindre støy for boligene i delområdet når det nye tiltaket blir bygget, ettersom ny fv. 47 ligger 
lenger borte, og det er planlagt støyvoller langs den nye vegen, mot boligområdene. Det vil bli litt mer 
støy på noe av utmarksområdet vest for fv. 47 et stykke fra vegen, mens andre områder nærmere 
vegen får litt redusert støy. Barrierevirkningen av det nye tiltaket i forhold til friluftsområder i øst, er 
omtalt og vurdert under delområde 8.  

Dagens fv. 47 blir liggende som lokalveg, men vil få betydelig mindre trafikk enn i dag, noe som vil 
være positivt for de myke trafikantene. Gang og sykkelvegen på østsiden av dagens fv. 47 fra Søre 
Våge er planlagt å krysse til vestsiden rett nord for avkjørselen til Rophus, og videreføres langs 
lokalvegen nordover til nytt kryss på Ekrene. Dette vil gi en mer trafikksikker ferdsel nordover fra 
området ved Rophus enn det er i dag.  

 

Figur 6-23: Illustrasjonen viser krysset ved Rophusvegen, sett fra nordvest. (Illustrasjon: COWI) 

 
At boligene og barnehagen får mindre støy, samt redusert trafikk på lokalvegen fører til at omfanget 
av tiltaket blir vurdert til å være lite til middels positivt.  

 

 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

               ▲ 
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Konsekvens 

Konsekvens: Liten til middels positiv konsekvens ( + / + + ) 

6.2.9 13. Skult - Gullvegen 

Delområdet har noe jordbruk i nord og i sør, samt noen spredte boliger i øst. Resten av delområdet er 
utmarksområde med en del fjell i dagen og relativt lite trevegetasjon på sørsiden av Gullvegen, og en 
del busker og trær på nordsiden av Gullvegen. Fra undergangen på Ekrene og nordover er det gang- og 
sykkelveg, som er koblet på tilkomstvegen videre nord til Gullvegen. Det er ikke gang- og sykkelveg 
fra undergangen og sørover langs fv. 47 mot krysset til Rophus.  

 

Figur 6-24: Bildet er tatt fra Ekrene mot delområdet. Åsen til venstre i bildet blir liggende mellom den nye lokalvegen 
fra Rophus til Gullvegen, og Gullvegen. (Foto: COWI) 

Verdi 

I regionale planer ligger ikke området inne som viktig friluftsområde. I kommuneplanen er store deler 
av området vist som utbyggingsområde for boliger. Den sørlige delen av området har verdi som 
nærmiljø og nærrekreasjonsområde for eksisterende boligfelt og barnehager i området. De nordlige 
områdene er mest aktuelle for friluftsliv. Bruksintensiteten for store deler av delområdet er vurdert 
som relativt lav og verdien er samlet sett vurdert til å være liten-middels.  

 

 

Omfang  

 

Figur 6-25: Det planlagte toplanskrysset på Ekrene, sett fra sørvest. (Illustrasjon: COWI) 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

        ▲ 
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I sør legges fylkesvegen nærmere Gjeringstjørn enn dagens fylkesveg. Det er planlagt et toplanskryss 
på Ekrene med av- og påkjøringsramper, kollektivholdeplasser på rampene, pendlerparkering og 
gangbro m.m. I delområde 13 er det omfanget nordvest for dagens fylkesveg som blir vurdert.  

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. 
Kollektivholdeplasser for lokalbusser på fv. 541 blir i tilknytning til det nye toplanskrysset, nord for 
tilkoblingen av lokalvegen mot Rophus.  

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 opp til gangbru over den nye fylkesvegen, som erstatning 
for dagens kulvert på Ekrene. Gang- og sykkelvegen over gangbrua legges i bakkant av 
kollektivholdeplassen ved påkjøringsrampen i sørgående retning, og videre mot pendlerparkeringen og 
gang- og sykkelvegen mot Vikse. Det er lagt inn en snarveg for gående fra kollektivholdeplassen ved 
påkjøringsrampen, mot Rophus. Fra pendlerparkeringa er det mulig å krysse under fv. 541 i kulvert. 
Man kan krysse fv. 541 på fotgjengerfelt i tilknytning til bussholdeplassene for lokalbussene. Det er 
også lagt opp til at man kan krysse fv. 47 på fortau, i plan med rundkjøringene, fra pendlerparkeringa 
og bort til kollektivholdeplassen langs påkjøringsrampen i nordgående retning.  

Den nye traséen for fv. 541 vil krysse gjennom landskapet sørvest i delområdet, slik at det fremstår 
mer fragmentert og mindre bruksvennlig for friluftslivet. Nord i delområdet får tiltaket liten direkte 
innvirkning på bruk av området. Sør i delområdet vil det noen steder bli litt mer støy fra den nye 
vegen, mens andre steder blir støyen noe redusert. For boligene som ligger langs fv. 47 rett sør og nord 
for krysset til Gullvegen vil det bli litt mer støy med det planlagte tiltaket enn for 0-alternativet.  

Gang- og sykkeltilbudet i området vil bli bedre enn i dag, og skolevegen fra Rophus mot Vikse skole 
vil bli forbedret i delområdet, noe som er positivt for nærmiljøet. Den omlagte traséen for Gullvegen 
(fv.541) i delområdet vil splitte utmarka og friluftsarealene i to noe som er negativt for friluftslivet. 
Barrierevirkningen av den nye fv. 47 er vurdert og omtalt i delområde 8 og 14. Noe økt støy i området 
er negativt særlig for nærmiljøet. Samlet sett er omfanget for delområdet vurdert til å være litt - 
middels negativt. 

 

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Liten negativ konsekvens ( - ) 

6.2.10 14. Gjeringstjørn 

Delområdet strekker seg fra Gjeringstjørn nordover til næringsområdet på Ekrene. I delområdet ligger 
et nytt boligområde ved Gjeringstjørn, som er under utbygging. Nord i boligområdet ligger en 
barnehage.  
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Verdi 

I hovedsak er delområdet regulert til boligformål, og barnehage, og vil få relativt høy bruksintensitet. 
Delområdet ligger inntil viktig grøntstruktur og friluftsområder, noe som gir gode kvaliteter til 
boligområdet. Utfra bruksintensitet, bruk av området for nærmiljøet og potensialet for friluftsliv tett 
inntil boligområdet vurderes delområdet til å ha middels-stor verdi.  

 

 

Omfang  

 

Figur 6-26: Boligområdet ved Gjeringstjørn midt i bildet, med det nye vegtiltaket i nord. (Illustrasjon: COWI) 

Den nye fylkesvegen ligger noe nærmere boligområdet enn dagens fylkesveg. I tilknytning til det nye 
toplanskrysset er det planlagt kollektivholdeplass på påkjøringsrampen i nordgående retning. Myke 
trafikanter kan krysse ny fv. 47 både nord og sør for rundkjøringene. Det er lagt inn kryssing via fortau 
rett nord for rundkjøringene over "kjørebrua", for å ha kort distanse til pendlerparkering eller 
lokalbuss. I tillegg kan myke trafikanter krysse på sørsiden av rundkjøringen på gangbru. Det blir 
tilrettelagt for en gangsti/snarveg fra boligområdet ved Gjeringstjørn til gangbrua. Kryssing av fv. 47 
fra boligområdet ved Gjeringstjørn og til nordvestsiden av fylkesvegen, gir et ganske tilsvarende tilbud 
som ved dagens situasjon for gående og syklende i delområdet.  

Det blir lite endringer for støy i delområdet med det nye tiltaket. For de to boligene som ligger 
nærmest vegen er det lagt inn støyskjerm langs den planlagte vegen. Med støyskjerm blir støyen 
omtrent som for 0-alternativet. Den nye fylkesvegen kan kun krysses på Ekrene nord på parsellen, 
men med det nye gang- og sykkelvegtilbudet blir denne trafikksikker også når man skal til/fra Rophus. 
For de to barnehagene, som ligger ved Gjeringstjørn og ved avkjørselen til Rophus, og andre brukere 
er det uheldig at den nye fylkesvegen gir få krysningspunkt i området. Få krysningspunkt gir lenger 
veg for de som skal bruke friluftsområdene, men med det nye tiltaket vil kryssingene være mer 
trafikksikre. Totalt sett er omfanget er vurdert til å være lite til middels negativt.  

 

 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

                    ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                ▲ 
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Konsekvens 

Konsekvens: Liten til middels negativ konsekvens ( - / - - ) 

6.2.11 15. Ekrene næringspark 

Det er en godkjent reguleringsplan for næringsområdet på Ekrene, og området er under utvikling/ 
utbygging. Arealene som er tatt i bruk er planert ut, og det er ingenting igjen av opprinnelig terreng. 
Lengst øst innenfor planområdet er ikke arealene tatt i bruk ennå, men ettersom det foreligger godkjent 
reguleringsplan blir området vurdert som næringsområde.  

 

Figur 6-27: Industriområdet på Ekrene. (Kilde: COWI) 

 

Verdi 

Næringsområdet er planert, preget av store harde flater og uten tilbud for nærmiljø og friluftsliv. 
Delområdet er vurdert til å ha lav verdi. 

 

 

Omfang  

Det blir mer støy i næringsområdet enn for 0-alternativet. Tilkomst for myke trafikanter til 
næringsområdet blir ved planfri kryssing, enten sør eller nord for rundkjøringene i toplanskrysset. 
Området blir ikke brukt i forbindelse med nærmiljø og friluftsliv, og omfanget av tiltaket vurderes som 
intet. 

  

 

 

Konsekvens 

Konsekvens: Ubetydelig konsekvens ( 0 ) 

    Liten     Middels     Stor 

│----------│---------│---------│ 

   ▲ 

 

 

        Stort              Middels               Lite       Intet      Lite               Middels                Stort 

      negativt           negativt            negativt              positivt            positivt               positivt 

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

                                                                       ▲ 
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6.2.12 Samletabell delstrekning 2 

Tabell 6-4 viser verdi, omfang og konsekvens av delstrekning 2, alternativ 1. 

Omfangsvurdering og konsekvens av delstrekning 2, alternativ 1 

 Delområde Verdi Omfang Vurdering Konsekvens 

5 Nesavatnet -

Førlandsvatnet 

MS Intet Området blir ikke direkte berørt av tiltaket Ubetydelig  

( 0 ) 

6 Halsane -

Haglandsvegen 

L Lite 

negativt  
Beslaglegger nye områder, noe økt støy. Positivt 

med gang- og sykkelveg. 

Ubetydelig - 

liten negativ 

(0 / - ) 

7 Dyrskarhaugen -

Slettebrekkene 

S Intet Området blir ikke direkte berørt av tiltaket.  Ubetydelig  

( 0 ) 

8 Halsane - Ekrene 

 

MS Middels 

negativt 
Ny veg vil være en barriere for tilgang til viktige 

friluftsområder. Nærhet til boliger, og boliger som 

havner mellom to veger gir dårligere nærmiljø. 

Noen boliger får økt støy, mens andre redusert 

støy. Økt støy i friluftsområder. Mulighet til 

kryssing ved hovedgrøntkorridorer. 

Middels 

negativ  

 ( - - ) 

9 Saltveit skole S Middels 

positivt 
Positivt at den nye vegen ligger lenger borte fra 

skole og barnehage enn i dag, noe som gir mindre 

trafikk og støy i nærområdet til skolen.  

Middels positiv  

( + + ) 

10 Vikse 

 

M Lite til 

middels 

negativt 

Mer støy for boligområdet. Barrierevirkning av ny 

fv. 47. Mindre støy og trafikk for boliger tett inntil 

dagens fv. 47 er positivt, men negativt at boliger 

blir liggende klemt mellom to veger.  

Liten til 

middels 

negativ  

 ( - / - - ) 

11 Bakkavatnet -

Ekrevika 

MS Intet til 

lite 

negativt  

Delområdet blir kun direkte berørt helt i øst, der ny 

fv. 47 krysser delområdet.  

Ubetydelig – 

liten negativ  

( 0 / - ) 

12 Rophus -

Treshaugen 

M Lite til 

middels 

positivt 

Boligene og barnehagen får mindre støy. Redusert 

trafikk på lokalvegen. 

Liten - middels 

positiv  

 ( + / + + ) 

13 Skult - Gullvegen LM Lite til 

middels 

negativt 

Noe økt støy for boliger. Barrierevirkning av den 

omlagte fv. 541. Bedre gang- og sykkelveg tilbud 

(skoleveg). 

Liten negativ  

( - ) 

14 Gjeringstjørn 

 

MS Lite til 

middels 

negativt 

Økt barrierevirkning for bruk av friluftsområdene på 

begge sider av vegen, men mer trafikksikker 

kryssing av fylkesvegen.  

Lite - middels 

negativ  

( - / - - ) 

15 Ekrene 

næringspark 

L Intet Området får økt støy. Tilkomst for myke trafikanter 

blir som i dag. Området er ikke attraktivt for 

nærmiljø og friluftsliv.  

Ubetydelig  

( 0 ) 
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7 Samlet konsekvens og rangering 

 

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. 

Underalternativ 1B 

I underalternativ 1B er vegen lagt i tunnel i Halsane - området. 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 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.  
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Tabell 7-1 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.  

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.  

  

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

 

7.1 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 valg 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 7-3: 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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8 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 byggefasen.  

› 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 at: 
"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." 
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9 Avbøtende tiltak 

9.1 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.  

9.2 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.  
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