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 REFERAT FRÅ FOLKEMØTET 15.10.2019 - OMRÅDEREGULERING FOR GNR 73 BNR 1 MFL. - 
EKRENE VEST 

 
Den 15. oktober heldt Sveio kommune folkemøte i høve høyringa av områderegulering for Ekrene 
Vest, gnr. 73 bnr. 1 m.fl, i gymsalen på Vikse skule. Møtet vart annonsert på førehand i Haugesunds 
Avis og Vestavind, og berørte grunneigarar i området fekk brev med informasjon om møtet. 
 
Til stades frå kommunen: Kenneth Tollefsen (Kommunalsjef), Åse Aleheim (samfunnsplanleggjar) og 
Gro O. Kyvik (rådgjevar arealplan). Til stades frå Cowi (plankonsulenten): Werner Grønås og Anja 
Urdal Vinje.  
 
Det møtte 16 publikummare. 
 

Bakgrunn: 

Hovedutval Teknisk/Næring fatta den 26.08.2019 vedtak om å leggja framlegg til områderegulering 

for Ekrene Vest til offentleg ettersyn i medhald av § 12-10 i plan- og bygningslova.  

Planframlegget omfattar eigedomane som ligg på vestsida av fv. 47 ved Ekrene, og er i samsvar med 

kommuneplanen for Sveio som viser byggeområde for bustader. Planframlegget ligg på høyring i 6 

veker, i tidsrommet 06.09.2019-18.10.2019. Det er å finna på kommunen si heimeside under 

høyringar og kunngjeringar: https://www.sveio.kommune.no/hoyringar-og-kunngjeringar/ 

Innleiing: 

Kenneth Tollefsen innleia med ein overordna presentasjon av planarbeidet og orienterte om 

planprosessen.  

Ved varsel om oppstart av planarbeidet omfatta planområdet også gang- og sykkelveg langs fv. 4980 

(tidlegare fv. 541) fram til Vikse skule. Gang- og sykkelvegen er seinare teken ut av områdeplanen for 

Ekrene Vest på grunn av utfrodringar knytt til planlegginga. Utfordringane heng særleg saman med 

terrengmessige tilhøve på strekninga som gjer det komplisert å finna gode løysingar. Reguleringsplan 

for gang- og sykkelveg langs fv. 4980 vil verte handsama som eigen sak. 

Planframlegget: 

Werner Grønås frå Cowi haldt fram med å presentere planframlegget for Ekrene Vest. 

Presentasjonen omhandla følgjande punkt: 

 Kommuneplanen for Sveio og planlagt arealbruk i området som er omfatta av områdeplanen 

for Ekrene Vest.  

 Premisser for planarbeidet, med vekt på bygging av ny Rophusveg. 

https://www.sveio.kommune.no/hoyringar-og-kunngjeringar/


 Reguleringsplan for fv. 47 Fagerheim – Ekrene og nytt toplanskryss, utarbeida av Statens 

vegvesen. 

 Rophus byggetrinn 2. 

 Dei ulike alternativane som har vorte utrgreia for ny Rophusveg. 

 Framtidig kollektivtrase og gang- og sykkelvegar på Ekrene 

 Den anbefalte traseen for ny Rophusveg, alternativ 3, som ligg i planframlegget som no er på 

høyring. Det vart lagt vekt på årsaka til at ein valde denne traseen:  

- Vegen gir kort veg til skule 

- han har gode stigningsforhold 

- han kan verte bygd uavhengig av nytt toplanskryss og omlegging av fv. 4980 

- Han gir tilkomst til bustadområda nord i planområdet 

 Plankartet vart presentert med nytt toplanskryss og veganlegg på fv. 47, og planlagte trasear 

for vatn og avlaup. 

  

Presentasjonen ligg som vedlegg til referatet.  

Innspel frå publikum: 

Åse Aleheim innleia innspelsrunden med ein gjennomgang av historikken i saka. Det ligg føre eit 

kommunestyrevedtak om bygging av ny Rophusveg for å redusera presset på eksisterande veg. 

Vedtaket vart fatta samtidig som gjeldande reguleringsplan for Rophus vart godkjent i 2006. Det har 

vore praktisert eit generelt forbod mot bygging av nye bueiningar på Rophusfeltet for tiltak som ikkje 

er i samsvar med gjeldande reguleringsplanar for å hindre auka belasting på eksisterande veg. Vidare 

utvikling på Rophusfeltet må skje i samband med opparbeiding av ny Rophusveg. 

Det kom følgjande innspel frå publikum:  

1). Kva tidsperspektiv har kommunen på reguleringsplanen for gang- og sykkelveg langs fv. 4980? 

Planarbeidet pågår og ulike løysingar vert vurdert. Det er eit komplisert og omfattande arbeid å finna 

gode løysingar. Etter kvart som ein landar på ei løysing vil berørte grunneigarar i området verte 

infomert. Det er Rogaland fylkeskommune som eig vegen, men det er Statens vegvesen som forvaltar 

han fram til årsskiftet 2020. Statens vegvesen har gitt føringar om at gang- og sykkelvegen skal følgje 

fylkesvegtrassen og ligge langs eksisterande køyreveg.      

2). Planprosessen: 

Det vart uttrykt missnøye med planprosessen som har vore i denne saka. Tettare dialog med berørte 

grunneigarar hadde vore positivt. 

3). Plassering av barnehagen: 

Det er sett av 11,5 daa til barnehagetomt nord i planområdet. Barnehagen er plassert slik at han er 

lett tilgjengeleg for heile bustadområdet, utan at han forårsakar unødig trafikkauke gjennom 

bustadområda. Barnehagen får lett tilkomst frå fylkesvegen. Området ligg i tillegg solrikt og er ikkje 

utsett for trafikkstøy.  

 

 



4). Utbygging av bustadområda: 

Det vart mykje fokus på framlegg til plassering av nye bustadområder. Ikkje alle grunneigarane er 

interesserte i å bygge ut bustader på eigedomane sine. Det vart presisert frå kommunen at det ikkje 

er slik at dei regulerte bustadområda må verte bygd ut. Byggeområda ligg der som ein moglegheit, 

men det er opp til den einskilde grunneigar om han eller ho ynskjer å utnytte dette potensialet til 

bustader. Det er fult mogleg å drive jorda vidare slik som han ligg i dag, sjølv om det er regulert 

bustadområder på eigedomen.  

5). Framdrift utbygging av fv. 47 og nytt toplanskryss: 

Fv. 47 er eit prioritert prosjekt i Haugalandspakken. Utbygginga av vegen er planlagt i perioden før 

2022, med mogleg oppstart av byggeprosjektet i 2020. Reguleringsplanen for fv. 47 ligg dels i Sveio 

kommune, dels i Haugesund kommune. Den delen av reguleringsplanen som ligg i Sveio kommune er 

godkjent av kommunestyret. Den delen som ligg i Haugesund kommune er ikkje slutthandsama endå. 

Byggearbeidet vil ikkje starte opp før reguleringsplanen er godkjent for heile strekninga.  

6). Eksisterande leidning for spillvatn: 

Det går i dag ein leidning for spillvatn frå Rophusfeltet med sjølvfall til pumpestasjon i nord. Har 
eksisterande leidning kapasitet til å ta spillvatn frå planområdet? Er det naudsynt å utbetre 
eksisterande leidningsnett? Spørsmålet har vorte diskutert med Drift- og anleggsavdelinga etter 
folkemøtet. Dei opplyser om at anlegget på Rophus ikkje har kapasitet til på ta imot avlaup frå nye 
bustadområde. Det må verte etablert ny avlaupsleidning til Ekrene. Eksisterande pumpestasjon på 
Ekrene må truleg verte oppgradert. Ein må avklare detaljar rundt dette i detaljprosjektering og 
tekniske planar.  
 
7). Gnr. 71 bnr. 3 – korleis er eigedomen berørt av gang- og sykkelvegen? 
 
Det er ikkje avklart korleis gang- og sykkelvegen skal verte utforma. Det går ein vassleidning over 
eigedomen langs nordsida av fylkesvegen. Vassleidningen må verte omsynteken dersom gang- og 
sykkelvegen vert liggjande på same side av vegen. Avklaring av tekniske forhold vil vere ein del av 
detaljprosjekteringa for gang- og sykkelvegen.     
 
 
 

 
Gro Osmundsen Kyvik 
Rådgjevar arealplanlegging 
 
 
 

 


