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Innhold 

Varsel om oppstart for planarbeidet ble sendt ut 14.09.16. Berørte parter ble varslet gjennom brev og 
lokale aviser. Det ble varslet om utvidelse av planområdet på Ekrene 29.11.16, ved brev til berørte 
parter.  

I det følgende ligger: 

1 Varslingsbrev og vedlegg fra 14.09.16. 

2 Varslingsbrev og vedlegg fra 28.11.16. 

3 Oppsummering av innspillene som kom inn til varsel om oppstart. 

4 Innspillene som kom inn til varsel om oppstart. 
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1 Varslingsbrev og vedlegg fra 14.09.16. 
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Statens vegvesen

Behandlende enhet” Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Region vcsl Henry  Damman  - [4.00.2016

Nytt varsel om oppstart av planarbeid for

detaljreguleringsplan for fv.47 Fagerheim-Ekrene

På vegne av Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune blir

det varslet oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for fv. 47 Fagerheim-Ekrene.

Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune skal  i  samarbeid

med Haugesund kommune og Sveio kommune lage detaljreguleringsplan for fv. 47

F  agerheim— Ekrene, og ber om innspill til arbeidet.

Planen gjelder oppgradering av vegstandarden på strekningen Fagerheim- Ekrene, som har en

lengde på ca. 6,5 km. Det planlegges for vegstandard H5, med kryss på Saltveit og Ekrene.

Målet med ros'ektet
Formålet med prosjektet er å bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på
hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39  i  nord.

Det ble sist varslet oppstart av planarbeidet 02.06.2009. På grunn av tiden som er gått, samt

endringer av løsninger i prosjektet, varsles det nå oppstart på ny.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning

(KU) for å sikre at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert. Planprogrammet som

ligger til grunn for arbeidet, ble lagt ut til offentlig ettersyn 17.01.2007 og vedtatt i

Haugesund kommune 29.04.2008 og i Sveio kommune 14.04.2008 (i samsvar med plan- og

bygningsloven §§ 4—1). Planprogrammet er tilgjengelig på nettsidene til Haugesund

kommune, Sveio kommune og på www.ve vesenno under Vegprosjekter.

Utforming og antall kryss for prosjektet vil bli vurdert i planarbeidet, og kan bli justert i

forhold til planprogrammet. Ved endringer av prosjektet vil det bli lagt vekt på føringer i nye

kommuneplaner for Haugesund kommune og Sveio kommune.

Informas'ono medvirknin

Ved varsel om oppstart og senere ved høring av planforslaget, får alle berørte grunneiere og

parter brev. Alle kan komme med skriftlige innspill og merknader til planarbeidet i tråd med

de fastsatte fristene.



to

Varsel om oppstart ble annonsert i Haugesunds avis og Vestavind i slutten avjuni.

Inns  ill 0 s ørsmål
Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 12.10.2016. Send dette

skriftlig til Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger, eller firmapost—

vest  (  ve vesen.no. Merk brevet med: Fv.47 F agerheim—Ekrene.

Har du spørsmål, kan du kontakte:

> Statens vegvesen v/ Henry Damman på telefon 415 26 589 og e-post

henr .damman ve vesen.no

> COWI  v/ Jofrid Fagnastøl på telefon 920 33 513 og e-post  jofi@cowi.com

Mer informasjon er tilgjengelig på: www.venvesenno/F lkesve fv47fa0erheimekrene

Vegavdeling Rogaland

Med hilsen

r?”  K ' .;  [/

Ivar  T  orkildsen

Seksj onsleder
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2 Varslingsbrev og vedlegg fra 28.11.16 
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Statens vegvesen

Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato

Region vest Henry Damman  - 28,1 1.2016

Varsel om utvidelse av planområdet -
detaljreguleringsplan for Fv.47 Fagerheim-Ekrene

Viser til tidligere utsendt varsel om oppstart for detaljreguleringsplan for fv. 47 Fagerheim-

Ekrene av brev datert 14.09.16, samt avisannonser i Haugesunds avist og Vestavind i slutten

avjuni

Statens vegvesen, Rogaland fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune skal i samarbeid

med Haugesund kommune og Sveio kommune lage detalj reguleringsplan for fv. 47

Fagerheim— Ekrene. Vi ber med dette om nye innspill til planarbeidet som følge av utvidelsen

av planområdet lengst nord på strekningen i området ved Ekrene.

Planen gjelder oppgradering av vegstandarden på strekningen Fagerheim - Ekrene, som har en

lengde på ca. 6,5 km. Det planlegges for vegstandard HS, med kryss på Saltveit og Ekrene.

Målet med ros'ektet

Formålet med prosjektet er å bidra til bedre fremkommelighet og trafikksikkerhet på

hovedruten fra Haugesund mot stamveg E39 i nord.

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning

(KU) for å sikre at viktige miljø— og landskapshensyn blir vurdert. Planprogrammet som

ligger til grunn for arbeidet, ble lagt ut til offentlig ettersyn l7.01.2007 og vedtatt i

Haugesund kommune 29.04.2008 og i Sveio kommune 14.04.2008 (i samsvar med plan— og

bygningsloven §§ 4—l). Planprogrammet er tilgjengelig på nettsidene til Haugesund

kommune, Sveio kommune og på www.vegvesen.no under Vegprosjekter.

Utforming og antall kryss for prosjektet vil bli vurdert i planarbeidet, og kan bli justert i

forhold til planprogrammet. Ved endringer av prosjektet vil det bli lagt vekt på føringer i nye

kommuneplaner for Haugesund kommune og Sveio kommune.

lnformas'on o medvirknin

Ved varsel om oppstart og senere ved høring av planforslaget, får alle berørte grunneiere og

pater brev. Alle kan komme med skriftlige innspill til planarbeidet i tråd med de fastsatte

fristene.



2

Utvidelse av lanområdet

Endringene som dette varselet gjelder, omfatter en utvidelse av planområdet nord og nordvest

for Gullvegen, samt en utvidelse i den sørvestre enden av næringsområdet på Ekrene.

Utvidelsen av planområdet er gjort for å sikre plass til kryssløsninger i området.

Inns ill og s ørsmål

Varsel om utvidet planområdet er sendt til de parter som blir direkte berørt av den utvidete

planavgrensningen, gjenboere til det utvidete området, samt Fylkesmannen i Hordaland og

Hordaland fylkeskommune.

Vi ber om synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger innen 23.12.2016. Send dette

skriftlig til Statens vegvesen Region vest, Askedalen 4, 6863 Leikanger, eller på e—post til:

tinna ost—vest (i;,vegvesenno. Merk brevet med:  F  v.47 Fagerheim-Ekrene.

Har du spørsmål, kan du kontakte:

> Statens vegvesen V/ Henry Damman på telefon 415 26 589 og e-post

henrvdamman tove vesen.no

> COWI v/ Jofrid Fagnastøl på telefon 920 33 513 og e—post jotigc'dcowieom

Mer informasjon er tilgjengelig på: www.veovesenno/F lkesvvvMfanerheimekrene

Vegavdeling Rogaland

Med hilsen
/¢

/,/ '
Å” '

Ivar Thorkildsen Belém

Seksjonsleder &;Øfqä

Vedlegg:

>  Kan med avgrensning av planområdet

)  Adresseliste med grunneiere og høringsinstanser som får varsel om utvidet

planavgrensning
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Grunneiere
Matrikkelnr Navn Adresse Poststed
2016- 71/4 BJELLAND BODIL EGIL EIDES GATE 6 5532 H AUGESUN D
1216- 71/4 BJELLAND KÅRE BIRGER GULLVEGEN 103 5550 SVEIO
1216- 71/4 BJELLAND SVEIN ERIK GULLVEGEN 550 5550 SVEIO
1216- 71/36, 72/61 PUZDRAKIEWICZ BARTOSZ GULLVEGEN 19 5550 SVEIO
1216- 71/36, 72/61 PUZDRAKIEWICZ MONIKA GULLVEGEN 19 5550 SVEIO
1216- 71/39, 72/69 H ARALDSEIDE LISE KRISTINE GULLVEGEN 23 5550 SVEIO
1216- 71/39, 72/69 H ARALDSEIDE ROALD AU DUN GULLVEGEN 23 5550 SVEIO
1216- 72/1,9,23, 24,37 REIERSEN SIGMUN D TRESHAUGEN 16 5550 SVEIO
1216- 72/2 DALEN SVEIN GUNN AR EIVIN DSVEGEN 20 5532 H AUGESUN D
1216-72/3 ERVESVÅG STEINAR GULLVEGEN 96 5550 SVEIO
1216- 72/5,40 LARSEN LIN DA KRISTIN TITTELSNESVEGEN 459 5550 SVEIO
1216- 72/6, 73/1 LØNNING HILDE MILJETEIG ROPH USVEGEN 10 5550 SVEIO
2016-72/7, 73/2 EKRENE JAN ROPH USVEGEN 55 5550 SVEIO
1216- 72/8 VÅGE ØYSTEIN TRESHAUGEN 6 5550 SVEIO
1216- 72/10 EKRENE EVA H ELEN ROPH USVEGEN 62 5550 SVEIO
1216- 72/21 H AU KÅS LEIF KVEDANESET 6 5550 SVEIO
1216-72/49 EGGEN KJELL KRISTIAN ROPH USVEGEN 92 5550 SVEIO
2016- 72/79,211 H AU KÅS JØRGEN JOHAN TRESHAUGEN 8 5550 SVEIO1216-
72/159,199,200,221,247 GRØN N BOLIG UTVIKLING AS POSTBOKS 128 4291 KOPERVIK
1216- 72/182,186,242 H AU GLI EIENDOM AS RENNESØYGATA 10 5537 H AUGESUN D
1216- 72/185 IKOEN EIENDOM AS SKJOLDAVEGEN 136 5519 H AUGESUN D
1216- 72/195 ESPIRA BARNEHAGER AS POSTBOKS 353 4291 KOPERVIK
1216-72/212 STAUPE NILS GEORG FAGERLAN DSVEGEN 60 4291 KOPERVIK
1216- 72/250 SALOMONSEN KAI FRODE GJERINGSTJØRN 29 5550 SVEIO
1216- 72/258 LØFTEN KNUT S MASKIN AS KØKLINGHAUGEN 3 4262 AVALDSNES

Høringsinstanser
Hordaland fylkeskommune Postboks 7900 5020 BERGEN

Fylkesmannen i Hordaland
fmhopostmottak@fylkesmann
en.no

Sveio kommune POSTBOKS 40 5559 SVEIO
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3 Oppsummering av innspillene som kom inn til 

varsel om oppstart 
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I det følgende oppsummeres innspillene som har kommet inn. 

Fra Oppsummering av innspill Kommentar 
Ekrene Natur og 
gårdsbarnehage 
29.08.2016 

Barnehagen opplever at det er dårlig sikt når de 
skal krysse vegen, at biler har for høy hastighet, at 
det er forbikjøringer rett ved busstoppet og at 
foreldre ikke ønsker at barna skal måtte krysse 
vegen for å gå på tur.  

Barnehagen foreslår følgende: 

› Flytte 60 km/t skiltet lenger nord 
› Ny undergang ved busstoppene 
› Fotgjengerfelt/fartsdump ved busstoppene 
› Påminnelsesskilt om å kjøre forsiktig 

Tas til orientering 
 
 
 
 
 
I reguleringsplanen er det 
planlagt nytt toplanskryss på 
Ekrene, og ny fv. 47 blir bare 
mulig å gå over ved det nye 
krysset. Det er planlagt ny 
lokalveg fra krysset til 
Rophus med gang- og 
sykkelveg frem til det nye 
krysset på Ekrene. Den nye 
lokalvegen vil få svært 
redusert trafikk i forhold til 
dagens fv.47.  

Linda K Larsen, 
29.08.2016 

Eier av gnr. 72, bnr. 5 og 40. 
 
Viser til at ny veg vil medføre store inngrep på 
innmarka til hennes eiendom. Ønsker dialog om 
ulike problemstillinger for å kunne ivareta egne 
interesser og bidra til gode løsninger. 
 
› Spør hvor er traséen planlagt på hennes 

eiendom, ønskelig at traséen legges i bakkant 
av eiendommen. 

 
› Hvilke planer er det for støyskjerming mot 

eks. og fremtidig bebyggelse? 
 
 
› Kan traséen legges slik at det er mulig å 

utnytte resteiendommen på best mulig måte 
på begge sider? 

 
 
 
 
 

 
 

› Hvilke planer er det for høyspentledningen 
som krysser eiendommen? 

 
 
 
 
 
 
 
Ny trasé ligger ca. 120-150 m 
øst for dagens fv. 47.  
 
 
Det er planlagt støyskjerming 
på vestsiden av ny fylkesveg, 
mot eks. bebyggelse.  
 
Hvor traséen krysser 
eiendommen er i stor grad 
styrt av krysningspunkt for 
bru over Søre Våge. For 
denne type vegstandard er 
kravene til linjeføring 
strenge, noe som gir små 
muligheter for lokale 
tilpasninger på veglinjen.  
 
Det legges inn faresone i 
reguleringsplankartet. Evt. 
flytting av høyspentledning 
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› Hvilke planer er lagt for å legge til rette for 

bruk av hele eiendommen med tanke på 
vegrett og fri ferdsel til hele eiendommen? 
 
 
 

› Hvor mange kvm. av eiendommen går med 
totalt ved tiltaket? Hvilken kompensasjon er 
beregnet for det som må avstås av areal? 

blir vurdert i byggeplan.  
 
 
Det er planlagt en 
landbruksundergang på 
eiendommen, for å sikre 
tilgang til eiendommen også 
på østsiden av fv. 47.  
 
Ca. 12 daa av eiendommen 
blir berørt av til tiltaket. 
Når det gjelder kompensasjon 
for arealet er det et 
privatrettslig forhold mellom 
SVV og grunneier, som tas 
hånd om i prosesser ved 
grunnerverv, etter at 
reguleringsplanen er vedtatt.  

PDS Protek,  
på vegne av 
grunneiere 
Scaanning, 
Kallevik, 
Førland, 
Ekornsæter 
29.08.16 

Det planlegges områderegulering av framtidig 
boområde Førland -Saltveit, med omlag 500 
boenheter. PDS Protek er forslagstiller. 
 
Forslagstiller mener alternativ 1 for ny fv. 47 er 
beste alternativ. Det anmodes om planlegging av 
kollektivknutepunkt, sammenhengende GS-veg 
fra Fagerheim til Saltveit skole, planfritt kryss til 
Haglandsvegen og VA-ledning langs ny fv. 47 fra 
Fagerheim til Saltveit. 
 
Det blir sagt at i kommuneplanens arealdel for 
Haugesund 2014-2030 er Førland-Saltveit 
planlagt som ny utbyggingsretning. Området 
omtales som Saltveit/Nordbygdene. 

Det blir lagt opp til et 
planfritt kryss på Saltveit ca. 
500 m nord for 
Haglandsvegen, med ny 
lokalveg ned til krysset til 
Haglandsvegen. I tilknytning 
til krysset er det planlagt 
kollektivholdeplass og 
pendlerparkering. Det vil bli 
gang- og sykkelveg fra 
Fagerheim til Saltveit skole.  
 
Ny VA- ledning er ikke et 
aktuelt tema i denne 
reguleringsplanen, og må tas 
opp med Haugesund 
kommune.  
 

Rophus 
velforening, 
29.08.16 

Rophus Velforening består av medlemmer langs 
Rophusvegen, selve Rophusfeltet og Paradis. 
Skolebarn hentes av skolebuss inne på boligfeltet. 
Dette er en avtale fram til 2018. Elever i 
videregående skole tar buss fra busslomme ved fv. 
47 og må krysse veien. 
Det påpekes at trafikken på fv. 47 holder høy fart, 
at kryssingen er uoversiktlig og det oppleves som 
lite trygt at skolebarn skal krysse fv. 47. 
Eksiterende undergang ligger i for stor avstand til 
Rophusvegen til at den benyttes. 
 
Rophus velforening mener derfor at sterk 
reduksjon av hastigheten med hinder i vegbanen 
langs dagens fv. 47 ved Ekrene, og at gangbru 

Ny fylkesveg vil bli liggende 
i en egen trasé og skal ikke 
krysses av myke trafikanter, 
jf. at den blir bygget med 
midtdeler. Alle myke 
trafikanter må krysse vegen 
ved det nye toplanskrysset på 
Ekrene. Fra krysset mot 
Rophus, og til Gullvegen er 
det planlagt ny lokalveg med 
separat gang- og sykkelveg. 
Lokalvegen vil ha betydelig 
mindre trafikk enn dagens fv. 
47. 
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eller helst en ny undergang er tryggeste alternativ 
til videre utvikling av området. 
 
Velforeningen mener videre at det er behov for 
GS-veg helt fram til Saltveit skole, på grunn av 
økte elevtall og for å avlaste trafikken, 
tilrettelegge for miljøvennlig og fysisk aktivitet og 
understøtte Haugesund kommunes målsetning om 
bedre tilrettelegging for syklister. 

 
Det blir ikke planlagt 
sammenhengende gang- og 
sykkelveg til Saltveit skole, 
men dagens fv. 47 vil bli 
liggende som lokalveg med 
sterkt redusert trafikk. 
 
Eventuelle midlertidige 
løsninger før det nye tiltaket 
er på plass, hører ikke 
innunder dette planarbeidet 
og må tas i egen dialog med 
Statens vegvesen og 
kommunen. 
 

Espira Solkroken, 
30.08.16 

Barnehagen Espira Solkroken deler Rophus 
Velforening sin bekymring. Dette gjelder særlig 
kryssing av fv. 47. Undergangen kan bare 
benyttes dersom man skal nordover, da det 
mangler gangvei mot Rophus. Dette medfører 
begrensede muligheter til turer, og flere foreldre 
velger å kjøre i stedet for å gå til barnehagen. Det 
påpekes at farten på fv. 47 er høy, og det bes om 
midlertidige tiltak i påvente av ny vei. 

Ny fylkesveg vil bli liggende 
i en egen trasé og skal ikke 
krysses av myke trafikanter, 
jf. at den blir bygget med 
midtdeler. Alle myke 
trafikanter må krysse vegen 
ved det planskilte krysset på 
Ekrene. Fra krysset mot 
Rophus og til Gullvegen er 
det planlagt ny lokalveg med 
separat gang- og sykkelveg. 
Lokalvegen vil ha betydelig 
mindre trafikk enn dagens fv. 
47.  
Eventuelle midlertidige 
løsninger før det nye tiltaket 
er på plass, kommer ikke 
innunder dette planarbeidet 
og må tas i egen dialog med 
Statens vegvesen og 
kommunen. 

May Brit 
Stiansen Storm, 
30.08.16 

Storm er eier av Tittelsnesveien 474, gnr 73 bnr 6 
i Sveio kommune. Hun har for en del år siden sett 
kart som viser ny vei som berører hennes bolig. 
Hun lurer på hva som vil skje med huset nå, 
prosessen videre, tidsramme og konsekvenser for 
egen del.  

Planprosessen for fv. 47 
Fagerheim-Ekrene har pågått 
over tid, og pga. tiden som er 
gått, samt endringer av 
løsninger i prosjektet, ble det 
sendt ut nytt varsel om 
oppstart.  
 
I reguleringsplanen er huset 
på gnr. 73, bnr. 6 tenkt å 
innløses. Grunnerverv som 
følge av en reguleringsplanen 
er en prosess med SVV som 
vil bli gjennomført i henhold 
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til gjeldene regelverk, etter at 
reguleringsplanen er vedtatt.  

Valter Emil 
Sørdal, 
31.08.16 

Eier av gnr. 21, bnr. 29. 
Sørdal ønsker innkjørsel på baksiden av tomten 
sin, slik det er forespeilet i nåværende plan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre ønskes det at man kan ha mulighet å kjøre 
av /på den nye veien fra Skoglandsveien, hvis 
krysset ved Skoglandsveien utgår. En mulighet 
kan være å ha av/på kjøring på samme side av 
veien. Når man kommer fra sør kan man ta av 
veien på høyre side. Og når man skal sørover kan 
man snu i krysset/rundkjøringen ved Saltveit. 

Tegningen som er vedlagt 
innspillet viser et tidligere 
utkast til vegtrasé. Som følge 
av planprosessen er 
planforslaget for utforming 
av trasé og kryssløsninger 
noe endret. Det planskilte 
krysset ved 
Skoglandsvegen/Haglandsveg
en er erstattet med et planskilt 
kryss ved Saltveit. For 
eiendommen gnr. 21, bnr. 29 
betyr det at vegtraséen i 
planforslaget ikke direkte 
påvirker eiendommen, slik at 
tilkomst til eiendommen vil 
bli som i dag. For å komme 
seg til ny fv. 47 kan man fra 
gnr. 21, bnr. 29 enten følge 
dagens fv. 47 sørover til 
Fagerheim, eller kjøre 
Skoglandsvegen og 
Storsteinsvegen til det nye 
krysset på Saltveit.   
 
Når det gjelder av/ på 
kjøringer for den nye fv. 47 
kan det pga. vegstandard og 
trafikk i området kun skje 
gjennom planskilt kryss.  

Fylkesmannen i 
Hordaland,  
16.09.16 

Fylkesmannen minner om at statlige retningslinjer 
skal ligge til grunn ved planlegging etter Plan- og 
bygningsloven. Fylkesmannen ser ikke at 
planforslaget er i strid med nasjonale føringer. 
Fylkesmannen vil likevel komme med følgende 
innspill til melding om oppstart: 
 
Pbl § 4-3 stiller krav om utarbeiding av ROS-
analyse i alle plansaker, samt krav til handtering 
av risiko i plan. ROS-analysen skal visa risiko og 
sårbarhet som har virkning for spørsmålet om 
arealet er egnet til utbygging, og eventuelle 
endringer i slike forhold som følge av planlagt 
utbygging. 
 
Teknisk forskrift (TEK10) definerer kva som er 
akseptabel risiko for flom og skred. 

 
 
 
 
 
 
 
Det blir utarbeidet ROS- 
analyse i henhold til 
retningslinjer for utarbeiding 
av ROS. 
 
 
 
 
Risiko for flom, skred og 
andre tema vurderes i ROS. 
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Akseptkriteriene for annen type risiko må 
defineres av kommunen. Fylkesmannen legger til 
grunn at akseptkriteriene må væra minst like 
strenge som for flom og skred. Risiko skal merkes 
på plankartet med hensynssone. Krav til 
risikoreduserende tiltak skal gå fram av 
bestemmelsene. 
 
Fylkesmannen minner om at de konsekvensene 
reguleringsplanen har for endret arealbruk skal 
vurderes i forhold til naturmangfold. 

Hensynssoner tas inn i kart. 
 
 
 
 
 
 
 
Det blir utarbeidet 
konsekvensutredning etter 
SVV sin håndbok V712, hvor 
naturmangfold og vurdering 
av konsekvenser etter 
naturmangfoldloven vil være 
et av utredningstema. 

Liv og Hans 
Førland,  
20.09.16 

Førland har bolighus i Tittelsnesvegen 286 og er 
ikke tilkoblet offentlig vann og avløp. De har egen 
brønn på eiendommen.  
 
I forbindelse med prosjektet ønsker de gangvei fra 
Førlandsveien til Fagerheim.  
 
 
Videre er de bekymret for at arbeid med ny vei 
skal påvirke deres drikkevannskilde.  

 
 
 
 
Det er planlagt gang- og 
sykkelveg fra Førlandsvegen 
til Fagerheim.  
 
Når det gjelder lokal brønn 
blir det tatt til orientering i 
planarbeidet, og følges opp i 
byggeplan.  
 
 

Hordaland 
fylkeskommune, 
Kulturavd.  
20.09.16 

Kulturminnemyndighetene kjenner ikke til noen 
automatisk freda kulturminne innenfor 
planavgrensningen, men viser til at det ligger flere 
tun med SEFRAK-registrerte bygninger. Ber om 
at det gjøres rede for mulige konsekvenser 
tiltakene kan ha for disse kulturminnene i 
planarbeidet.  
 
Saken er sendt over til Bergens Sjøfartsmuseum 
for vurdering av potensialet for marine 
kulturminner, jf. at planavgrensningen omfatter 
sjøareal.  
 
Hordaland fylkeskommune gjennomførte en 
kulturhistorisk befaring ved forrige varsel om 
oppstart, der flere områder ble vurdert til å ha 
potensiale for funn av uregistrerte automatisk 
freda kulturminner. Fylkeskommunen ønsker 
derfor å gjennomføre en arkeologisk registrering, 
før de gir uttale til planen.  
 
Ber om at tiltakshaver tar kontakt med 

Tas til etterretning. 
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Fylkeskonservatoren for å få bekreftet omfang av 
registreringen og utarbeidet et kostnadsoverslag.  

Rogaland 
fylkeskommune, 
Regionalplanavd. 
03.10.16  

Rogaland fylkeskommune gjør oppmerksom på at 
områdeplanen for Fagerheim er under utarbeiding. 
De ber også om at veien planlegges for maksimal 
brukbarhet for syklende og gående med hensyn til 
separerte løsninger og gode og attraktive 
krysningspunkter. For øvrig må valg av trasé 
foretas med hensyn til stedlige naturverdier. Det 
må innarbeides tilstrekkelige føringer for 
skjerming av støy og støv mot planlagte 
utbyggingsområder langs veien. 

Tas til orientering.  
 

Rogaland 
fylkeskommune, 
Kulturavdelingen 
07.10.16 

Viser til at det finnes automatisk fredete 
kulturminner innenfor og nær det varslede 
planområdet, og viser til at innvirkning på 
automatisk fredete kulturminner må avklares i 
planprosessen.  
 
Stilles krav om arkeologisk registrering før det 
kan avgis endelig uttalelse vedrørende 
planforslagets innvirkning på uregistrerte 
automatiske fredete kulturminner. Viser til at 
deler av planområdet er allerede avklart gjennom 
tidligere arkeologiske registreringer, men at det 
innenfor store deler av planområdet ikke er gjort 
enda.  
 
Fylkesrådmannen etterlyser dokumentasjon av 
bunkersanlegget på Søre-Vikse, for å kunne 
vurdere planens konsekvenser i forhold til nyere 
kulturminner.  

Det skal utarbeides 
konsekvensutredning etter 
SVV sin håndbok V712, hvor 
kulturmiljø er et av 
utredningstema.  
 
Tas til etterretning. 

Alf Saltveit,  
09.10.16 

Saltveit er eier av gnr. 10 bnr. 2 i Haugesund 
kommune. Han mener veien forbi han er 
oversiktlig, bortsett fra en brå sving som han 
foreslår utbedret ved å bygge en bru. Ekstra 
bredde på veien foreslås oppnådd ved å flytte noe 
på gangveien på strekningen. Saltveit mener dette 
vil være bedre enn å bygge en helt ny trase. 

Hensikten med prosjektet er å 
bidra til fremkommelighet og 
trafikksikkerhet. Med 
utgangspunkt i SVV sine 
håndbøker og valgt 
vegstandard ligger det strenge 
krav til hvordan linjeføringen 
for vegtraséen skal være. 
Trafikktallene på fv. 47 tilsier 
en annen standard på 
vegtraséen i fremtiden enn 
det kun utbedringer av dagens 
fv. 47 kan gi. 

Nedre 
Gjeringstjørn 
Vel, 11.10.16 

Synes det er vanskelig å se hvor nær vegen blir i 
forhold til husene, ettersom husene ikke er tegnet 
inn på kartet.  
 
Spørsmål om hvor høyt i terrenget vegen kommer, 
og vil det fortsatt være fjell mellom vegen og 
husene. Blir det økt støy og blir det satt opp 

Den nye vegen blir liggende 
noen meter nærmere boligene 
enn i dag, og litt høyere. Det 
er planlagt støyskjerming for 
de to boligene nærmest 
vegen. Det er gjort 
støyberegninger og evt. 
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støyskjerming. 
 
 
 
 
Hvor mye av naturen blir ødelagt med 
vegbyggingen? Viser til at det foregår en del 
turgåing rundt Gjeringstjørnet og stiller spørsmål 
til om det fortsatt vil være mulig.  
  

støyskjerming for de ulike 
boligene blir i henhold til 
gjeldende retningslinjer for 
støy.  
 
Konsekvensene for 
landskapsbildet er utredet i 
konsekvensutredningen. Det 
er utarbeidet en modell som 
viser hvordan tiltaket ligger i 
terrenget. Det vil fortsatt 
være mulig å gå rundt 
Gjeringstjørnet. 

Hilde og Audun 
Lønning, 
12.10.16 

Lønning eier gnr. 73, bnr. 1, og gnr. 72, bnr. 6. De 
ønsker å påpeke følgende: 
 
Ny fv. 47 bør ligge på østsiden av eksisterende fv. 
47 mellom Ekrene og Søre Våge. Dette for å 
unngå at deres jordbruksareal på strekningen blir 
berørt, samt at en da unngår 
overvannsproblematikk. De påpeker at de også må 
avgi store arealer til det planlagte to plans krysset 
på Ekrene 
 
De mener det ikke er noe alternativ for oss som 
bor langs «gammel Rophusvei» å kjøre «ny 
Rophusvei» fordi «gammel Rophusvei» skal 
stenges for gjennomgangstrafikk når «ny 
Rophusvei» blir laget. 
 
Videre synes de ikke det er rett at en 
reguleringsplan for ny fv. 47 skal ramme de, når 
SVV hadde mulighet for å holde av et område øst 
for nåværende fv. 47 før utbygging av Ekrene 
boligfelt. De mener dette var den beste løsningen. 

Ny fv. 47 er i hovedsak 
planlagt på østsiden av 
eksisterende fv. 47 mellom 
Ekrene og Søre Våge. Ved 
Gjerdingtjørnet er den nye 
vegen planlagt omtrent i 
dagens trasé. Det er planlagt 
en ny tilførselsveg/ lokalveg 
fra Gullvegen og til krysset 
ved Rophusvegen på 
vestsiden av dagens fv. 47.  
 
Vegstandarden som er 
planlagt har relativt strenge 
krav til bl.a. linjeføring, 
derfor vil det får 
konsekvenser flere hundre 
meter i hver retning dersom 
man går inn og justerer 
veglinjen. I planleggingen av 
vegtraséen har man veid ulike 
negative konsekvenser opp 
mot hverandre, og deretter 
forsøkt å finne den løsningen 
som har færrest mulig 
negative konsekvenser.  

NVE, 
12.10.16 

Planlegging og utbygging må ta hensyn til faren 
for skader som følge av naturpåkjenninger.  Det 
beste virkemiddelet for å begrense utfordringer 
som flom og skred, er å styre arealbruken slik at 
man unngår ny utbygging i områder utsatt for 
fare.  
 
Dersom det er områder som er flom- eller 
skredutsatt, må faresonen avmerkes på kartet og 
tilknyttes bestemmelser. 
 
Detaljreguleringsplaner der det planlegges inngrep 

Tas til orientering.  
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i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt 
må sendes til NVE for vurdering. I slike saker må 
kommunene være tydelig i oversendelsesbrevet at 
forholdet til vannressursloven skal vurderes.   
 
NVE vil peke på at innenfor planområdet er 
det konkrete interesser knyttet til deres 
ansvarsområde for eksisterende kraftlinjer og 
vann og vassdrag. Planarbeidet må ivareta de 
interesser som knytter seg til disse tema. 
Eventuelle planer for utvidelse/ nybygging av 
linjer må avklares. 
For vassdragsmiljø er avstand til inngrep 
sentralt. Ved kryssing og eventuelle nærføringer 
må konsekvenser for vassdraget utredes og 
eventuelle avbøtende tiltak beskrives. 
 
NVE viser til sin internettsider for mer 
informasjon 

Haugesund 
kommune, 
12.10.16 

Haugesund kommune viser til at planprogrammet 
ble vedtatt i 2008 og at flere overordnede 
prinsipper er endret siden den gang. Ny 
kommuneplan gir føringer for at byen skal bygges 
innenfra og ut.  
 
Skisserte endringer av standard og kryssløsninger 
mener rådmannen er i tråd med kommunen sine 
målsettinger og fremtidig trafikkmengde og viser 
til at det er åpnet for en slik løsning i 
planprogrammet.  
 
Rådmannen påpeker at en miljøtunnel åpner for 
en god sammenheng mellom Årabrot- Byheiene 
med tanke på tilrettelegging for naturmangfold og 
friluftsliv.  
 
Kommunen viser til at det er viktig at myke 
trafikanter gis god og trygg fremkommelighet fra 
Sveio til Haugesund, videre at kommunen er åpen 
for en dialog om detaljutformingen av 
sykkelveinettet langs Fagerheimområdet, og 
forutsetter at disse arealene medtas i 
planleggingen.  

Tas til orientering. 

May-Britt 
Kallekodt 
Eskeland, 
12.10.16 

Eier av gnr. 11, bnr. 36. 
 
Ber om tilgang til den delen av eiendommen som 
blir avskåret av den nye hovedvegen. 

Det er planlagt en 
feundergang på eiendommen 
gnr. 11, bnr. 36.  

Ida Beate Vikse,  
12.10.16 

Eier av gnr. 11, bnr. 11 og 23 
Viser til at driftsbygning og mye av dyrka mark 
og beitemark ligger innenfor planavgrensingen.  
Har eiendom på sørsiden av den nye traséen og 

 
Det er planlagt en driftsveg 
som skal gi tilgang til gnr. 11, 
bnr. 23, fra dagens fv. 47 rett 
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ønsker enkel og sikker adkomst til denne delen av 
eiendommen for traktor med redskap, samt 
beitedyr.  
 
Nevner at området på sørsiden av fv. 47 er mye 
brukt som turområde.  
 
Ønsker at vegen ikke kommer veldig nær 
driftsbygningen, og å beholde mest mulig dyrka 
mark.  

øst for en ny kulvert under 
den nye fylkesvegen.  
 
 
 
 
Den nye traséen blir trolig 
liggende ca. 100 meter øst for 
driftsbygningen på gnr. 11, 
bnr. 23.  

Fylkesmannen i 
Rogland, 
17.10.16 

Støtter formålet med planen, som er å bedre 
trafikksikkerheten og fremkommeligheten på 
strekningen. Synes det er positivt at det skal 
utarbeides en konsekvensutredning for å sikre at 
viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert. 
Viser til at det må utredes konsekvenser i forhold 
til de miljørettslige prinsippene i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven.  

Konsekvensene i forhold til 
de miljørettslige prinsippene i 
§§ 8-12 i naturmangfoldloven 
vil bli utredet.  

Birger Hauge, 
21.10.16 

Eier av gnr. 21, bnr.10. 
Ber om at eiendommen blir regulert til bolig. Spør 
om det er planlagt støyskjerming for boligene, og 
om det er planlagt miljøtunnel forbi eiendommen 
hans.  

Eiendommen ligger inne som 
LNF-område i 
kommuneplanen i dag. Det er 
ikke en del av dette 
planarbeidet å regulere inn 
nye formål knyttet til 
boligeiendommer.  
 
Det er gjort støyberegninger 
for tiltaket og evt. 
støyskjerming for de ulike 
boligene blir i henhold til 
gjeldende retningslinjer for 
støy. 
 
Miljøtunnel er et av tre 
alternativer som blir utredet 
forbi eiendommen.  

Haugaland Kraft, 
26.10.16 

Haugland Kraft forutsetter at deres eksisterende 
nettanlegg blir hensyntatt i planarbeidet.  
De gjør spesielt oppmerksom på sine 22 kV 
luftledninger og henviser til krav/begrensninger i 
forhold til disse. For eksisterende 22 kV 
luftledninger viser de til at det må inntegnes 
hensynssoner i reguleringsplankartet på 16 m for 
disse. 
 
Videre vises det til 22 kV jordkabler og at 
Haugland Kraft Nett må kontaktes dersom det 
planlegges tiltak eller gravearbeid i nærheten av 
disse.  
 
Det blir opplyst at det ikke er noen 66 kV 

Det vil bli lagt inn faresone 
på reguleringsplankartet for 
22 kV luftledninger, med en 
total bredde på 16 m.  
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luftledninger innenfor planområdet.  
 
Haugland Kraft ber om å bli informert om det 
planlegges nye felles grøfter for ledninger langs 
ny vegtrasé.  

Statens vegvesen, 
02.11.16 

Uttaler seg på vegne av Rogaland fylkeskommune 
som vegeier og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innen vegtransport.  
 
Viser til at vedtatt hovednett for sykkel går langs 
eksisterende fv.47, og at gode sykkelløsninger bør 
sikres langs ny fylkesveg. Plassering og utforming 
av kryssområder skal vurderes i planarbeidet. 
Kryssområdene må ses i sammenheng med 
kommuneplanene for Haugesund og Sveio, og 
vurderes i forhold til nylig vedtatt Regional plan 
for areal og transport på Haugalandet.  
 
SVV viser til at Haugesund kommune jobber med 
en områdeplan på Fagerheim, som får tilkomst via 
rundkjøringen på fv. 47 på Fagerheim. Planlagt 
sykkelløsning langs fv. 47 må krysse 
tilkomstvegen inn til det planlagt boligområdet 
som vil ha en beregnet ÅDT på 5000 når feltet er 
utbygd. Planskilt kryssing av tilkomstvegen inn i 
boligfeltet er vanskelig på grunn stignings- og 
grunnforhold. SVV uttaler at det må utredes i 
planarbeidet hvordan kryssingen best kan løses, 
og at løsningen må koordineres med planarbeidet 
for boligområdet.  

Tas til orientering 

Skyss, 
10.11.16 

Skyss viser til at ved nye vegtraséer bør 
kollektivtrafikken bruke ny veg, men at en 
forutsetning er at det likevel er mulig å dekke 
viktige reisemål som boligområder, arbeidsplasser 
og skoler. For å oppnå dette kan det være aktuelt å 
legge til rette med gangveger til holdeplasser.  
 
Det blir opplyst at store deler av kollektivtilbudet 
på denne strekningen er knyttet til skoleskyss, og 
at det er viktig med trygge forhold rundt kryssing 
av vei, og tilkomst til holdeplassene, slik at en 
unngår mer skoleskyss som følge av farlig 
skoleveg. På Ekrene ønsker Skyss å kunne snu 
skolebusser, for eks. ved Ekrene industripark. 
 
Ønsker gjerne å bli involvert i arbeidet når det 
gjelder nærmere plassering og utforming av 
kollektivtiltakene.  
 

Tas til orientering 

 
Innspill til varsel om utvidelse av planområdet på Ekrene 29.11.16 
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Fra Oppsummering av innspill Kommentar 
Fylkesmannen i 
Hordaland, 
30.09.16 

Fylkesmannen i Hordaland har ingen merknader 
til utvidinga. Viser ellers til av 16.09.16. 
 

Tas til orientering 

Leif Haukås, 
12.12.16 

Viser til at han har fått tillatelse til å oppføre nytt 
tankanlegg for drivstoff innenfor planområdet, på 
gnr. 72, bnr. 21. Be om at det så lang som mulig 
tas hensyn til anlegget.  

Tas til orientering 

Hilde og Audun 
Lønning, 
22.12.16 

Lønning eier gnr. 73, bnr. 1, og gnr. 72, bnr. 6, på 
Ekrene.  

Viser til tidligere innsendte innspill.  

Ønsker ikke å gi mer areal på gnr. 72, bnr. 6 enn 
det som er gjort i tidligere varsel/planer, i så fall 
ønsker de å selge hele området gnr 72, bnr.6 til 
SVV til markedspris. Dersom SVV må ha mer 
areal, når blir det innløst/kjøpt? 

 
Viser til at deres opprinnelige areal på gnr. 72, 
bnr. 6 var 46 mål, men at med begrensninger som 
kommunen og vegvesen har gjort på deres areal er 
det blitt på 21 mål. Mener at om det tas ytterligere 
store areal, blir gjenstående areal veldig begrenset. 
Oppleves svært urettferdig. Opplyser at de har 
ventet med utbygging, at de har brukt mye tid og 
krefter for å klargjøre område for salg, gjort i 
forhold til vegvesenets tidligere planer, for så å se 
at det forsvinner "med et pennestrøk". Viser til at 
andre utbyggere har fått bygget selv om planer 
ikke var ferdigstilt, noe som oppleves urimelig.  

Opplyser at de har følgende planer for arealet på 
gn. 72, bnr. 6: Planlagt at arealet på 21. mål skulle 
deles opp i 3 like store områder, med 3 
forskjellige høydenivåer, og at det skal bygges ut 
for butikker. Har klart et ferdig planert område på 
9 mål til salg, og flere aktører har vist interesse for 
dette.  

Mener at det bør kunne planlegges kryss på 
Ekrene enten sør eller nord for 72/6.  

 

 

 
Grunnerverv som følge av en 
reguleringsplanen er en 
prosess med SVV som vil bli 
gjennomført i henhold til 
gjeldene regelverk, etter at 
reguleringsplanen er vedtatt. 
 
Tas til orientering. 
 
 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

Toplanskrysset har fått sin 
plassering basert på en samlet 
avveining av ulike 
konsekvenser for bl.a.: beslag 
av dyrka mark, innløsning av 
boliger, terrengtilpasning, 
tilknytning for tilkomstveger 
til boligområder og 
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industriområde, tilknytning til 
fv. 541 og krysningspunkt i 
forhold til boligområder, 
barnehager, skoleveg og 
kollektivholdeplasser.  

Hordaland 
fylkeskommune, 
Fylkeskonservato
ren,  

02.10.2017 

Det er i forbindelse med oppfyllelse av 
undersøkelsesplikten etter kulturminneloven §9 
utført arkeologiske undersøkelser i perioden 18-20 
september 2017. Det blir opplyst at det ligger flere 
SEFRAK-registrerte bygninger og 
kulturlandskapstrekk som ruiner og steingjerder i 
planområdet, og fylkeskonservatoren ber om at 
planen sin virkning på disse må inngå som et av 
punktene i planbeskrivelsen ved offentlig ettersyn. 
Det blir opplyst at det ikke ble påvist automatisk 
fredete kulturminner innenfor planområdet i Sveio 
kommune.  

Omtales i temarapport for 
kulturmiljø.  
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4 Innspillene som kom inn til varsel om oppstart  



Ekrene 29.08.16

Innspill til detaljregulering av fylkesveg 47, Fagerheim – Ekrene

Som vist på bilde nedenfor ligger Læringsverkstedet Ekrene Natur og gårdsbarnehage rett ved

busstoppet på Ekrene ved fylkesveg 47 . Vi bruker nærområdet aktivt til både tur og

lek/aktivitet. Vi har rundt 60 barn i alder fra 0 - 6 år. V i krysser fylkesveg 47 flere gan ger i

uken og har noen innspill.

Vår opplevelse

Vi opplever dårlig sikt når vi skal krysse vegen. Når vi skal hjem igjen, er vi nødt til å

ha en voksen som går over vegen for å se om det kommer biler i fra nord.

Vi ser at biler kommer i altfor høy hastighet fra begge retninger, spesielt fra nord.

Vi opplever mange forbikjøringer daglig rett ved bussto ppet, rett før 80 km/t skiltet.

Vi har hatt flere foreldre i vår barnehage som har gitt beskjed om at de ikke ønsker at

deres barn skal være med på tur om denne vegen skal krysses.

Forslag

Flytte 60 km/t skiltet lenger nord, slik at biler ikke kommer inn m ed for høy hastighet.

Ny undergang ved busstoppene

Fotgjengerfelt/fartsdump ved busstoppene

Påminnelsesskilt om å kjøre forsiktig

Læringsverkstedet E krene Natur og gårdsbarnehage

Vegard Tollaksen - styrer -

Ekrene Natur og gårdsbarnehage



Fra: Linda K Larsen <linda.larsen@online.no> 
Sendt: 29. august 2016 21:13 
Til: Firmapost-Vest 
Emne: Fv. 47 Fagerheim–Ekrene 
 

 

Hei! 

 

Jeg er eier av Gnr. 72/5 og 72/40. Forstår det slik at ny veitrasè er 

planlagt over min eiendom. 

 

Ny vei vil medføre store inngrep i innmarken på min eiendom. 

 

Det vil derfor være viktig for meg med dialog på ulike 

problemstillinger som: 

 

 

 Hvor er traseen planlagt på mine eiendommer? 

o Hvor langt fra eksisterende eiendommer legges traseen? 

 Det er ønskelig at traseen legges i bakkant av 

eiendommen. 

o Hvilke planer er det for støyskjerming mot eksisterende 

bebyggelse og evt. fremtidig bebyggelse? 

o Kan traseen legges slik at det er mulig å utnytte 

resteiendom på best mulig måte på begge sider. 

o  

 Det går en høyspent i  over eiendommen. 

o Hvilke planer er det for denne høyspentledning? 

 

 Tilkomst til/fra  eiendommen når den blir delt i to. 

o Hvilke planer er lagt for å legge til rette for meg med 

tanke på veirett og fri ferdsel til mine eiendommer i 

fremtiden? 

 Hvor mange kvadratmeter må tas fra mine eiendommer totalt? 

o Hvilke kompensasjon er beregnet meg for det som jeg 

må avgi? 



 

Mange spørsmål dette, men det er viktig for meg som grunneier å 

være med i en dialog for å ivareta mine interesse samt bidra til gode 

løsninger i forbindelse ny veitrasè Fagerheim-Ekrene. 

 

Hører fra dere. 

 

Mvh  

Linda Kristin Larsen 

Tittelsnesveien 459,  

5550 Sveio. 

Mob 92282734 



 

Sertifiseringer/ Godkjenninger: 
NS-EN ISO 9001:2008 sertifisert - Sentralgodkjenning - Achilles id. 26626 – Startbank id. 140580 - Sellihca id. 109482 - TransQ id. 205133  
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Kvalamarka 27, 5514 Haugesund 

Org. nr. 980 361 330 MVA 
Sentralbord: +47 52 70 92 00 

bae@pdsprotek.no 
www.pdsprotek.no 

  

Til Statens Vegvesen Region Vest 

Askedalen 4, 6863 Leikanger 
 
 
 
                     Haugesund, 29. August 2016 
 
 
 

Fylkesveg 47 Fagerheim – Ekrene merknad til varsel om oppstart planarbeid. 

Arkitektavdelingen PDS Protek sender på vegne av grunneiere Scaanning, Kallevik, Førland, 

Ekornsæter over innspill til reguleringsarbeid med ny FV47. 

Statens Vegvesen informeres om at det pågår planarbeid som grenser til FV 47 og vi anmoder om 

samarbeid i planfasen. Førland-Saltveit planområdet er på ca 1000 mål, hvor det senest ved neste 

rullering av kommuneplanen planlegges iverksatt områderegulering.  

Kapasitet for området er ca 500 nye boliger, som medfører behov for ny infrastruktur 

Statens Vegvesens alternativ 1 for ny FV47 er klart bedre alternativ med hensyn på planlagt 

områderegulering. 

Illustrasjon: eiendommer i områderegulering som grenser til ny FV47 

 

 

 

mailto:bae@pdsprotek.no
http://www.pdsprotek.no/
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Området er i gjeldende kommuneplan merket som fremtidig utbyggingsretning. Areal ene

representerer sammen med Fagerheim området det vesentligste av areal Haugesund Kommune har

tilgjengelig for utbygging av boliger. En viktig resurs som må hensyn tas i varslet vegplanlegging.

Området danner en ny ytre kantsone ca 6km fra Haugesund sentrum. Det tilsvarer til sammenligning

avstanden fra Haugesund sentrum til Vormedal på fastlands Karmøy.

MÅL med Områderegulering : Målet for området Førland - Saltveit er å utvikle en bydel som har andre

kvaliteter enn byens sentrum tilb yr. Naturrikdommen skal gi barn, unge og voksne ett godt bomiljø, i

åpne landskaper med tilgang til vann, skog og friområder.

Førland - Saltveit området er mindre konfliktfylt enn Fagerheim med hensyn på beslag av dyrka mark.

Forslagstiller anmoder at områd et koordineres med Fagerheim, og at Statens Vegvesen tilsvarende

ser områdene i sammenheng.

I forbindelse med ny FV 47 anmodes at Statens Vegvesen inkluderer i sitt planforslag:

Planlegging av kollektivt knutepunkt på vestside av FV47
Sammenhengende Gang/s ykkelveg fra Fagerheim til Saltveit Skole
Planfritt kryss til Haglandsvegen
Vannledning og spillvann pumpeledning langs ny FV47 fra Fagerheim til Salve i t

Illustrasjon: Planlagt Områderegulering Førland - Saltveit, antatt ca 500 boliger.
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Forholdet til an dre planer:

I Kommuneplan for 2014 - 2030 ser administrasjonen og politikere for seg at Saltveit vurdere s som

Bydelssenter. Saltve i t - Førland er svært godt egnet for kollektivtrafikk med kun 6 kilometer til

sentrum av Haugesund by. Ett større boområde på Salt ve i t vil bidra til bærekraftig utvikling av

kollektivtilbudet i nordre bydeler og til videre til Sveio.

I Planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel for Hauges und 2014 - 2030 er Førland - Saltve i t

planlagt som N Y Utbyggingsretning. Området omtales som Salt veit/Nordbygdene.

Illustrasjon: fra Planbeskrivelsen

Håper Statens Vegvesen finner overnevnte innspill konstruktive. Vi ber om å bli holdt orientert om

videre planarbeid for ny FV47. Gjerne til nevnte grunneiere og forslagstiller PDS Protek.

Forberedende arbeid for om råderegulering av Førland - Salve i t vil pågå parallelt . Vi deltar gjerne i

møter eller andre fora som kan bidra til felles utvikling av planarbeidene.
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Med vennlig hilsen
PDS Protek AS - A rkitektavdelingen

______________________
Glenn Kolberg
Prosjekt leder
Tlf: 52 70 92 28
Mob: 480 50 035
e - post: glenn @pdsprotek.no

mailto:glenn@pdsprotek.no


Rophus Velforening 
v/Styreleder Stian Hoell 
Slettemyrvegen 131A 
5550 Sveio 
 
 
Statens Vegvesen 
Region Vest 
v/Henry Damman 
Askedalen 4 
6863 Leikanger 

Sveio, 29/8-16 

Innspill til detaljregulering av fylkesveg 47, Fagerheim – Ekrene 

 
Refererer til samtale med Henry Damman torsdag 25. august, samt e-post fra 
rophusvel@outlook.com datert 8. april 2016 adressert Einar Farås. 
 
Bakgrunn 
 
Rophus Velforening består av medlemmer langs Rophusvegen, selve Rophusfeltet og Paradis. Dette 
området representerer en boligmasse på 102 boenheter. Som en naturlig del av nyetablerte 
byggefelt er barnekullene store. Barnehagebarna er fordelt på Ekrene Natur og Gårdsbarnehage og 
Solkroken barnehage. Ungdomskoletrinnet består i dag av 15 elever som daglig krysser fv 47 ved 
Ekrene på vei til Sveio ungdomskole. Videregående elever venter på vestsiden av fylkesveien for 
transport til Haugesund sentrum hver morgen. 
 
To store skolebusser kjører inn på feltet hver morgen for å hente over 60 elever på 

barneskoletrinnet ved Vikse skule. 

Rophus Velforening og FAU Vikse skule fikk i 2015 med mye forhandling med grunneiere på 
Rophusfeltet, demonstrasjon på kommunehuset i Sveio og forhandlinger med Skyss gjenopptatt 
skoleruta som kontraktør Nobina forsøkte si fra seg om å kjøre skolebarna trygt inn på byggefeltet. 
En 3 årig leieavtale mellom et sameie og Sveio kommune om leie av snuplass ble signert ved hjelp av 
advokat. Denne avtalen løper ut i 2018. Samme år som Skyss sin kontrakt med Nobina busselskap 
går ut.  
 
I 2018 risikerer Rophus velforening av 60-70 barn i alderen 6-13 år må hentes og leveres ved Ekrene 
bussholdeplass langs fv 47. Med tanke på ulykken med ungdomskoleeleven ved Søre Våge som ble 
stygt trafikkskadet i 2015 (ikke med i rapporten til vegvesenet fra 2007) er en løsning med dagens 
avkjøring til Rophus ved Ekrene ikke tilfredstillende mtp trafikksikkerhet. 
 
 
Kryssing av fylkesveg 47 ved Ekrene 
 
Barnehagebarn fra Ekrene Natur og Gårdsbarnehage og Espira Solkroken Barnehage benytter begge 
nærområdet til aktiviteter og turer og krysser ofte fv 47 ved Ekrene. Rophus Velforening har vært i 
kontakt med begge barnehagene som bekrefter at de må sende en voksen over veien først og så 
dirigere barneflokken over veien grunnet det uoversiktlige krysset og før høy fart på trafikken i 
forhold til fartsgrensen. 
 

mailto:rophusvel@outlook.com


Barneskoletrinnet blir i dag transportert trygt inn på Rophusfeltet med skolebuss. (Se forutsetning 
om avtaleutløp i 2018). Dersom de om to år må plukkes opp av skolebussen på busstoppet Ekrene 
nord og selv krysse fv 47 på sin vei nordover til Vikse skule, vil dagens trasé være livsfarlig. De yngste 
barneskolebarna har ikke koordinasjonsevnene som skal til for å tolke trafikkbildet ved kryssing av 
veier med denne trafikkmengden og hastigheten. 
 
Antallet ungdomskoleelever fra Rophus vil øke kraftig de neste årene. Ulykken med 
ungdomskolejenta (beskrevet tidligere) ved Søre Våge tilsier at barn selv på dette trinnet ikke bør 
ferdes unødvendig over fv 47.  
 
Videregående skolelever må i dag vente på skolebussen på Ekrene sør. Et gammelt busskur som er 
alt for lite for det elevantallet vi kan vente om bare noen år. Skuret fungerer som god ly for vær og 
vind for 5-6 elever, men skaper også en blindsone. Trafikanter nordfra vil ikke se syklister eller 
stressede ungdomsskoleelever som kommer i stor fart opp kneika fra Rophusvegen sør for skuret.  
 
 
For høy hastighet ved Ekrene 
 
Trafikk nordfra tar ikke nok hensyn til 60-sonen de blir presentert med 500 meter nord for Ekrene. 
De færreste bremser ned fra 80-sonen, men glir inn og har i realiteten mellom 70-80 km/t i det de 
passerer Ekrene. Rophus velforening foreslår derfor at 60-sonen utvides til å gjelde nord for 
avkjøringen til fv541 mot Buavåg. Dette bør skje før regulering og bygging av eventuelt nytt kryss og 
vei! 
 
Rophus velforening har vært i dialog med Ekrene industri- og boligutbygger som samtykker i behov 
av reduksjon av hastigheten på Ekrenesletta. Vi er også enige om at bedre avkjøring enn i dag må til 
inn til Ekrene boligfelt (der mange av våre barn går i barnehage) og til den planlagt dagligvarebutikk 
på strekningen. Det etterlyses fortgang i dette arbeidet slik at en butikk kan komme på plass, noe 
som gjør området til et mye mer attraktivt sted å bo. 
 
 
Eksisterende undergang ikke trygg nok løsning 
 
Undergangen som ble bygget i forbindelse med Ekrene industri- og boligfelt øst for riksvegen er 

plassert 500 m for langt nord i forhold til Rophusvegen. Dette har det vært skriving i aviser om også 

uten at beboerne ble hørt. Dersom en gangvei vest for dagens fv 47 hadde blitt bygget og opp til 

undergangen, ville dette avlastet for myke trafikanter til og fra barnehage. Det ville også hjulpet i 

forhold til eventuelle eldre barneskoleelever som får tillatelse til å sykle til Vikse skule (langs den 

trafikkfarlige rv 541). 

Eksisterende undergang ville ikke gitt noen effekt for ungdomskoleelever som skal nordover til Sveio. 

Disse vil trolig fortsette å velge korteste rute over fv 47 og sette seg selv i fare. Det samme gjelder 

myke trafikanter i området Søre Våge som skal inn Rophusvegen. Disse vil ikke gå 1 km lenger enn 

nødvendig.  

Rophus velforening mener derfor at sterk reduksjon av hastigheten med hinder i vegbanen langs 

dagens fv 47 ved ekrene, gangbru eller helst en ny undergang er tryggeste alternativ til videre 

utvikling av området. Området ved Ekrene sør bussholdeplass eies av Sveio kommune fra 10 år 

tilbake i tid. Dette ble solgt til dem av tidligere eier av Ekrene Natur og gårdsbarnehage med tanke 

på bedre trafikksikring av krysset på Ekrene. 



 
 
Sammenhengende sykkel- og gangvei helt til Haugesund 
  

En trygg sykkel og gangsti må på plass helt til Saltveit skole. For hva skjer når Ekrene vest blir en 

realitet? Vikse skule er allerede for liten. Det er ikke flere ledige klasserom på den nybygde skolen 

dersom elevantallet og tilflyttingen til området øker. Det er bare snakk om et par år så må skolen 

bygges ut på ny grunnet flere elever pr klassetrinn i årene framover. Sveio kommune har ikke midler 

til dette, så et samarbeid med Haugesund kommune og opprusting av Saltveit for å ta i mot noen av 

elevene fra området rundt Ekrene kan bli en realitet. Dette er hensyn som må tas i forbindelse med 

sykkel og gangvei sørover fra Ekrene. 

De fleste beboere på Rophus har en tilknytning til Haugesund og kjører daglig denne veien. Kultur- 

og fritidsaktivitetstilbudet i Haugesund er også flittig brukt av beboerne i området. Tilrettelegging av 

en sammenhengende gang- og sykkelsti til sentrum er en forutsetning for å avlaste trafikken, 

tilrettelegge for miljøvennlig og fysisk aktivitet og understøtte Haugesund kommunes målsetning om 

bedre tilrettelegging for syklister. Fagerheim – Ekrene er et mye brukt området for sykling både i 

form av sykkelløp, turistsykkelrute (Nordsjøruta til Buavåg) og sykkelbruk til skole, barnehage og 

rekreasjon. Prioriter de myke trafikantene! 

Nye busskur burde kunne prioriteres på eksisterende fv47. Spesielt er det ønske er det at man får 

revet det gamle skuret på Ekrene sør og satt opp et gjennomsiktig ett der mange sykler kan låses 

fast. Ungdommene fra feltet har inntil 1 km å gå og velger gjerne tråsykkel eller sparkesykkel hvis de 

låses trygt og slipper å få de frastjålet. 

 

Dette dokumentet har vært på høring blant medlemmene av Rophus Velforening og uttalelsene 

representerer i så måte alle beboerne. 

Rophus Velforening, Sveio, Hordaland 

v/styreleder, Stian Hoell 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



espira
SOLKROKEN

Statens Vegvesen
Region Vest
Askedalen 4
6863  Leikanger

Att:

Henry Damman
Sveio  30.08.2016

Innspill til detaljregulering av fylkesveg 47, Fagerheim  -  Ekrene

Vår barnehage ligger på oppsiden av fylkesveg 47, på det nye boligfeltet på Ekrene. Vi har
hatt en  samtale  med  leder  i Rophus  velforening, Stian Hoell  angående reguleringsplanen for
Fagerheim  — Rophus. Vi forstår det slik at velforeningen ønsker noen midlertidige tiltak i
forkant av ny vei.

Vi deler velforeningens bekymring, særlig i forhold til kryssing av fylkesveg 47, slik den er i
dag. Undergangen som er laget til, kan bare benyttes om man skal nordover, da den ikke har
gangsti som knyttes til Rophus.  Å  krysse fylkesveg 47 med barnegrupper er risikosport.
Dette gjør at turmulighetene i området blir svært begrenset. Det gjør også at foreldre som i
utgangspunktet kunne ha spasert til barnehagen, velger  å  kjøre. Dette fører til økt trafikk
morgen og ettermiddag, samtidig som barn er på vei til og fra skolen.
Vi har satt oss inn i planprogrammet for strekningen, og ser at veistrekningen vil bli tryggere i
fremtiden.

Farten forbi Ekrene er for høy i dag, og man kan med stort hell flytte 80 sonen til man har
passert krysset til Buavåg på veg nordover. Selv om det er felt for avkjøring både til Ekrene
næringspark og boligområde og Buavåg, så oppstår det farlige situasjoner.

Vi ville satt stor pris på om det ble gjort noen raske, midlertidige tiltak, for å sikre de myke
trafikantene mens vi venter på ny vei.

Med vennlig hilsen
Espira Solkroken

MWM?
Ruth Vihovde
Daglig leder/styrer

Espira Solkroken barnehage  -  Svehaugen 10,  5550  Sveio - Telefon 45 20 88 40

Fnr N0 997 453 840 MVA  -  styrer@solkroken.esp1‘ra.no  -  www.soikroken.e5pira.no



 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg til e-post fra Valter Emil Sørdal, datert 31.august.2016: 

 



Fra: fmhopostmottak@fylkesmannen.no 
Sendt: 16. september 2016 07:07 
Til: Firmapost-Vest 
Emne: Oppstartsmelding - Sveio - Fv 47  Fagerheim - Ekrene - Oppgradering av 

vegstandard - Detaljreguleringsplan 
 
 

Vi viser til brev av 14.09.16 og nytt varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for 

fv. 47 Fagerheim-Ekrene.  

 

Førmålet med prosjektet er å bidra til betre trafikksikkerheit på hovudruta frå Haugesund mot 

stamveg E39 i nord. Det blei sist varsla oppstart av planarbeidet 02.06.2009. På grunn av tida 

som er gått, samt endringar av løysningar i prosjektet, vert det varsle ny oppstart.   

 

Fylkesmannen minner om at statlege retningslinjer skal leggjast til grunn ved planlegging etter 

plan- og bygningslova (pbl) § 6-2 andre ledd. Fylkesmannen legg til grunn at kommunen gjer ei 

vurdering av om planarbeidet er i samsvar med overordna plan. Fylkesmannen ser ikkje at 

planforslaget er i strid med nasjonale føringar for arealpolitikken. Fylkesmannen vil likevel koma 

med følgjande innspel til meldinga om oppstart:  

 

ROS-analyse 

Kommunane skal fremja samfunnstryggleik i si planlegging, jf plan- og bygningslova (pbl) § 3-1 

bokstav h. Pbl § 4-3 set difor krav om utarbeiding av ROS-analyse i alle plansaker, samt krav til 

handtering av risiko i plan. ROS-analysen skal visa risiko og sårbarheit som har verknad for 

spørsmålet om arealet er eigna til utbygging, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av 

planlagt utbygging.  

 

Teknisk forskrift (TEK10) definerer kva som er akseptabel risiko for flaum og skred. 

Akseptkriteria for anna type risiko må definerast av kommunen. Fylkesmannen legg til grunn at 

akseptkriteria må vera minst like strenge som for flaum og skred. Alle risikohøve skal merkast på 

plankartet med omsynssone. Krav til risikoreduserande tiltak skal gå fram av planføresegnene.  

 

Naturmangfald 

Vi minner vidare om at dei konsekvensane reguleringsplanen har for endra arealbruk skal 

vurderast i høve til naturmangfaldet, og at dette må kome tydeleg fram i planarbeidet, jf. 

naturmangfaldlova §§ 7 til 12. 

 

mvh 

 

Jan Vidar Voster 

Kommunal- og samfunnsplanavdelinga 

Fylkesmannen i Hordaland 



KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA
Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd

Notat

Dato: 20.09.2016
Arkivsak: 2016/9510-2
Saksbehandlar: torslin

Til: Hans-Christian Engum

Frå: Tore Slinning

Nytt varsel om oppstart av planarbeid for Detaljreguleringsplan for fv 47 Fagerheim 
- Ekrene - Sveio kommune - Krav om arkeologisk registrering

Vi viser til Dykkar brev datert 14.09.2016 med ny melding om oppstart av planarbeid for fv 47 Fagerheim - 
Ekrene, samt tidlegare korrespondanse då planen sist var til oppstart. Fylkeskonservatoren i Hordaland 
fylkeskommune har vurdert saka som regional sektorstyresmakt innan kulturminnevern.

Ut frå våre arkiv har vi ikkje kjennskap til lokalitetar med automatisk freda kulturminne innafor plangrensa, 
men her ligg fleire tun med SEFRAK-registrerte bygningar. Moglege konsekvensar tiltaka kan ha for desse 
kulturminna må gjerast godt greie for i planarbeidet. Ettersom skissert plangrense inkluderer sjøareal, har vi 
sendt saka over til Bergens Sjøfartsmuseum for vurdering av potensiale for marine kulturminne.

Sist planen var til oppstart gjennomførte Hordaland fylkeskommune ei kulturhistorisk synfaring, der fleire 
områder blei vurdert til å ha potensiale for funn av uregistrerte automatisk freda kulturminne. Det er difor 
naudsynt med ei arkeologisk registrering for å avgjere om tiltak kjem i konflikt med hittil ikkje registrerte 
kulturminne, jf. kulturminnelova § 9. Dette må gjerast før vi kan gje fråsegn til planen.

Vi har ikkje heimel til å krevje registreringa gjennomført før planen blir lagt ut til offentleg ettersyn,
men det vil vere ein fordel for tiltakshavar å klarleggje spørsmål kring kulturminneverdiar i området på eit 
tidleg tidspunkt i planprosessen. I høve kulturminnelova §§ 9 og 10, må kostnadene ved registreringa 
betalast av tiltakshavar. Dersom det er ynskjeleg å få utført registreringa før planen blir lagt ut til offentleg 
høyring, ber vi om at tiltakshavar tek kontakt med Fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune for å få 
stadfesta omfang av registreringa og utarbeida eit kostnadsoverslag.   
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 FYLKESRÅDMANNEN 
Regionalplanavdelingen 

 

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON ORGANISASJONSNR. BANKGIRO:  
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Echoffsgt.1 51 51 66 00 971045698  3201.05.50520 

4001 Stavanger Stavanger     
     
E-POST:  firmapost@rogfk.no  INTERNETT: www.rogfk.no 

 

 
 

          
 
Statens vegvesen - Region Vest          
Askedalen 4         
         
6863 LEIKANGER  03.10.2016 
 
   
Deres ref.:  Saksbehandler: Tom Gyran Saksnr. 16/17949-2 

 Direkte innvalg: 51 92 10 30 Løpenr. 64649/16 

  Arkivnr. FR-RB HAU Fv 47 

Fagerheim-Ekren 
   

 
 
HAUGESUND KOMMUNE - DETALJREGULERING FV. 47 FAGERHEIM-EKRENE - 
NYTT VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID 
 

Vi viser til ovennevnte sak som er sendt fylkeskommunen til uttalelse.  
 

Vi gjør oppmerksom på at områdeplanen for Fagerheim er under utarbeiding. Vi vil også 
be om at veien planlegges for maksimal brukbarhet for syklende og gående med hensyn til 
separerte løsninger og gode og attraktive krysningspunkter. For øvrig må valg av trasé 
foretas med hensyn til stedlige naturverdier. Det må innarbeides tilstrekkelige føringer for 
skjerming av støy og støv mot planlagte utbyggingsområder langs veien. 
 
For øvrig har ikke fylkesrådmannen ytterligere merknader til at planarbeidet starter. 
 
 
 

Med hilsen 
 
 

 
Tom Gyran        Paal Kloster 
rådgiver        rådgiver 
 

 
 

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 

 
Kopi: 
Fylkesmannen i Rogaland 
Haugesund kommune 



 FYLKESRÅDMANNEN 
Kulturavdelingen 

 
 

POSTADRESSE BESØKSADRESSE TELEFON ORGANISASJONSNR. BANKGIRO:  
Postboks 130 Sentrum Arkitekt Eckhoffsgt. 1 51 51 66 00 971045698  3201.05.50520 
4001 STAVANGER STAVANGER     

     
E-POST:  firmapost@rogfk.no  INTERNETT: www.rogfk.no 

 

       
 
 
Statens vegvesen - Region Vest          
Askedalen 4         
         
6863 LEIKANGER  07.10.2016 
 
   
Deres ref.:  Saksbehandler: Leif Håvard Lundø Vikshåland Saksnr. 16/17949-3 

 Direkte innvalg: 51 92 10 53 Løpenr. 65091/16 

  Arkivnr. FR-RB HAU Fv 47 

Fagerheim-Ekren 
   

 
 
HAUGESUND KOMMUNE - DETALJREGULERING FV.47 FAGERHEIM-EKRENE - 
NYTT VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID - UTTALELSE VEDRØRENDE 
NYERE TIDS- OG AUTOMATISK FREDETE KULTURMINNER 
 
Vi viser til ovennevnte varsel om oppstart av planarbeid for detaljregulering for fv. 47 
Fagerheim – Ekrene, som er sendt ut på nytt. Det ble sist varslet oppstart av planarbeidet 
2.6.2009. På grunn av tiden som er gått, samt endringer av løsninger i prosjektet, varsles 
det nå oppstart på ny. Fylkesrådmannen i Rogaland har, som sektormyndighet innenfor 
kulturminnevern, vurdert varselet om oppstart med henblikk på forholdet til nyere tids- og 
automatisk fredete kulturminner. 
 
Automatisk fredete kulturminner 

Det befinner seg automatisk fredete kulturminner, både innenfor og i umiddelbar nærhet 
av det varslede planområdet, og planforslagets innvirkning på automatisk fredete 
kulturminner (både kjente og ukjente) må avklares som en del av planprosessen. Dette 
innebærer blant annet at kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet må 
kartfestes og reguleres til hensynssone d) – automatisk fredete kulturminner (SOSI-kode 
H730), eller arealformålet LNFR med underformål vern (SOSI-kode 5600). For å sikre mot 
utilbørlig skjemming og annet, må det også vurderes om omgivelsene til de automatisk 
fredete kulturminnene bør sikres et vern gjennom regulering. Dette kan for eksempel skje 
ved at et større område enn selve kulturminnene reguleres til LNFR-underformål vern, 
eller at tilstøtende areal reguleres til hensynssone c), som en form for buffer. 
 
Det stilles også krav om arkeologisk registrering før det kan avgis endelig uttalelse 
vedrørende planforslagets innvirkning på uregistrerte automatisk fredete kulturminner, jf. 
kulturminnelovens § 9 - undersøkelsesplikten. Deler av planområdet er allerede avklart 
med henblikk på automatisk fredete kulturminner gjennom tidligere arkeologiske 
registreringer, men innenfor store deler av planområdet er dette ikke er gjort enda. For å 
kunne planlegge registreringsarbeidene og utarbeide realistiske budsjett må det i første 
omgang gjennomføres befaring og vi ber i den forbindelse om at selve planavgrensningen, 
ulike trasealternativer og kryssløsninger oversendes fylkesrådmannen i SOSI-format så 
snart som mulig, slik at arbeidet kan igangsettes.  
 
Nyere tids kulturminner 

Fylkesrådmannen viser til tidligere korrespondanse i saken. For å kunne vurdere planens 



 

 

konsekvenser i forhold til nyere tids kulturminner fult ut, etterlyser fylkesrådmannen 
dokumentasjon av bunkersanlegget på Søre-Vikse.  
 
 

Med hilsen 
Seksjon for kulturarv 

 
Jan G. Auestad 

fylkeskonservator 
 

Leif Håvard Lundø Vikshåland 
rådgiver 

 
 

 
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen signatur. 
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Sveio, 11 Oktober 2016 

 

 

Til Statens vegvesen Region Vest v/ Henry Damman, 

 

 

Jeg, som formann i Nedre Gjeringstjørn Velforegning, med 16 husstand:  Gjeringstjørn 1 – 33, 

vil gjerne komme med en bekymringsmelding angående den nye veien fv.47 Fagerheim – Ekrene. 

Da våre hus er ganske ny står de ikke tegnet inn på kartet, og det gjør det vanskelig å bedømme hvor 

nært og hvor i forhold til husene veien kommer. 

Vi har 4 spørsmål / bekymringer: 

1: Hvor høyt i terrenget kommer veien, kommer vi til å se den eller er det fortsatt noe fjell mellom 

veien og husene? 

2: Hvor mye kommer lyden fra veien til å øke, skal det settes opp støyvern? Husene 1, 3, 5, 7, 29, 31 

og 33 har allerede en betraktelig lyd nivå fra veien på nord/ nordvestsiden, mens husene 

nærmest Gjeringstjørnet (11, 13, 15, 17 og 19) får mest lyd fra den delen av veien, som er på 

vest/ sørvest siden av boligfeltet. 

3: Hvor mye av naturen vil bli ødelagt med veibygningen?  

4: Det foregår en del turgåing rundt Gjeringstjørnet, er dette fortsatt mulig når den nye veien er på 

plass? 

Vi setter stor pris på å få svar på disse spørsmålene, som er viktig for oss å få klarhet over. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Alice Brink, formann Nedre Gjeringstjørn Vel 

Gjeringstjørn 17 

5550 Sveio 

alice.brink14@gmail.com 



 

Saksnummer: 2007/437      Side 1 av 2 

Haugesund kommune
Postboks 2160 · 5504  Haugesund
Org.nr. NO 944 073 787
www.haugesund.kommune.no

Enhet for byutvikling
Kirkegata 85 · 5528 Haugesund
Telefon: 52 74 30 00 · Telefaks: 52 74 32 52
postmottak@haugesund.kommune.no

 

 

Statens vegvesen 

Region vest 
 
 
   
 

Saksbehandler Saksnr Løpenr Arkivkode  Vår dato 
Elisabeth Østnor 2007/437 43644/2016 RL 1729 12.10.2016  
52743254 

 

Svar på varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for 
fv. 47 Fagerheim - Ekrene 
Haugesund kommune viser til brev om varsel om oppstart av detaljregulering for fv. 47, Fagerheim – Ekrene.  

Planprogrammet for Fagerheim – Ekrene ble vedtatt i 2008. 

Flere overordnede premisser er endret siden 2008 som legger rammer for hvordan Haugesund som by skal 
utvikles. Haugesund sin kommuneplan gir tydelige føringer på at byen skal bygges innen fra og ut. 
Utbyggingsområder avsatt i kommuneplanens arealdel slutter på Fagerheim. 

Det ble i planprogrammet den gang vurdert å legge opp til S8 standard og flere toplanskryss før Ekrene. Nå 
legges det opp til en tofeltsvei H5-standard med planskilt kryss på Salttveit og rundkjøring ved Fagerheim. 
Dette mener rådmannen er i tråd med kommunens målsettinger og fremtidig trafikkmengde i dette området. 
Det er åpnet for denne løsningen i planprogrammet. 

I planprogrammet var det også fastsatt at «for å binde sammen friluftsarealene Årabrot – Byheiene samt 
ivareta dyretrekk må det bygges miljøtunell – Halsane» Naturkvalitetene er ytterlig avdekket i dette området 
gjennom arbeidet med områdeplan for Fagerheim. Sammenhengen i naturområdene/grøntområdene her 
ligger også inne i gjeldende kommuneplan. Rådmannen vurderer at alternativet med miljøtunnel åpner for en 
god sammenheng mellom områdene med tanke på tilrettelegging for naturmangfold og friluftsliv. Det andre 
alternativet ivaretar ikke disse forholdene på en tilstrekkelig god måte. 

Det vil være viktig at syklende og gående gis god og trygg fremkommelighet fra Sveio til Haugesund. 
Kommunen vil være åpen for å gå i dialog om detaljutformingen av sykkelveinettet langs Fagerheimområdet, 
og forutsetter at disse arealene medtas i planleggingen. 

Rådmannen vil ikke gå nærmer inn på detaljer når det gjelder naturmangfold og friluftsliv nå, men vil se 
nærmere på dette og andre tema når det foreligger en konsekvensutredning og et planutkast.  

 

Med vennlig hilsen 

Elisabeth Kynbråten  

 Byutviklingssjef 
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Hilde og Audun Lønning 

Rophusvegen 10 

5550 Sveio         Ekrene 12.10.16 

 

Statens vegvesen Region vest 

Askedalen 4 

6863 Leikanger 

 

Innspill til Detaljregulering av Fylkesvei 47 Fagerheim - Ekrene 

Vi er eiere av gardsnummer 73 og bruksnummer 1, og gardsnummer 72 og bruksnummer 6 på 

Ekrene.  

Våre innspill er som følger (viser til tidligere innsendte innspill også): 

 Ny Fylkesvei 47 Fagerheim – Ekrene bør ligge på øst siden av eksisterende fylkesvei 

47 mellom Ekrene og Sørevåge  

 Vi ønsker ikke at vår jordbrukseiendom blir berørt i denne reguleringsplanen. Dette 

begrunner vi med at vi ønsker å beholde dyrket mark slik de ligger i dag for å i det 

hele tatt kunne drive jordbruk på denne eiendommen i fremtiden 

 Dersom ny Fylkesvei 47 Fagerheim – Ekrene legges på østsiden av eksisterende 

fylkesvei 47 unngår en også problemene med overvann 

 Vi ønsker ikke å avgi mer areal til denne reguleringen som gjelder Fylkesvei 47 

Fagerheim – Ekrene. Dette begrunner vi med at vi også må avgi store arealer til det 

planlagte to plans krysset på Ekrene 

 Det er ikke noe alternativ for oss som bor langs «gammel Rophusvei» å kjøre «ny 

Rophusvei» fordi «gammel Rophusvei» skal stenges for gjennomgangstrafikk når «ny 

Rophusvei» blir laget 

 Vi syns ikke det er rett at en reguleringsplan for ny Fylkesvei 47 skal ramme oss når 

vegvesenet hadde mulighet for å holde av et område øst for nåværende Fylkesvei 47 

før det ble startet utbygging av nytt boligfelt (Ekrene boligfelt). Dette var helt klart 

den beste løsningen 

 

Med vennlig hilsen 

 

Hilde Lønning og Audun Lønning (brevet er ikke undertegnet fordi det er sendt inn elektronisk) 



Fra: Ida Beate Vikse <ibvikse@msn.com> 
Sendt: 12. oktober 2016 05:41 
Til: Firmapost-Vest 
Emne: FV. 47 Fagerheim - Ekrene 
 

Hei 
 
Jeg ser av kartet vi fikk tilsendt at varslingsområdet ang ny Fv. 47 Fagerheim - Ekrene vil berøre 
meg ganske mye. Ut i fra kartet, så går den ene stiplede linjen rett over driftsbygningen min. 
Noe jeg ikke synes er særlig hyggelig. Det vil også ta ganske mye av jorda mi, både dyrka mark 
og beitemark. Samt luftegårdene til hestene mine. Jeg forstår at selve veien skal gå på sørsiden 
av nåværende Fv. 47. Mesteparten av jorda mi ligger på den siden av Fv. 47 og vi både slår 
gress og beiter der. Det vil være viktig for meg å ha enkel og sikker adkomst til denne delen av 
jorda mi med traktor, henger, slåmaskin, gresspresse mm, og ikke minst med de dyra som hver 
sommer beiter der. Området på sørsiden av Fv. 47 er også mye brukt som turområde gjennom 
hele året.  
 
Gården min har gårdsnummer 11 bruksnummer 23 og gårdsnummer 11 bruksnummer 11. Det 
er mest 11-23 som blir berørt av den nye veien.  
 
Jeg kan gjerne være i dialog ang forskjellige løsninger, men jeg håper det ikke vil komme så 
veldig nært driftsbygningen min. Jeg ønsker også å beholde mest mulig dyrka mark, da jeg i dag 
er selvforsynt med grovfor til dyra og det vil være en betydelig årlig kostnad om jeg i framtiden 
må kjøpe grovfor. 
 
mvh Ida Beate Vikse  
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Postadresse:
Postboks 59 Sentrum,
4001 Stavanger

Besøksadresse:
Lagårdsveien 44, Stavanger

T: 51 56 87 00
F: 51 52 03 00

E: fmropost@fylkesmannen.no

www.fylkesmannen.no/rogaland

Deres ref.:   Vår dato: 17.10.2016
Vår ref.: 2016/10083
Arkivnr.:  421.4

Statens vegvesen, Region Vest
Askedalen 4
6863  Leikanger

Uttalelse til nytt planvarsel for ny fv. 47 for strekningen Fagerheim - Ekrene i 
Haugesund og Sveio

Vi viser til utsendt varsel.

Fylkesmannen støtter formålet med planen, som er å bedre trafikksikkerheten og 
framkommeligheten for fylkesvei 47 på strekningen Fagerheim til Ekrene.

Det er positivt at det til reguleringsplanarbeidet skal utarbeides en konsekvensutredning for å sikre 
at viktige miljø- og landskapshensyn blir vurdert. Til konsekvensutredningen er det også viktig å 
utrede konsekvensene i forhold til de miljørettslige prinsippene i §§ 8 – 12 i naturmangfoldloven.

Med hilsen

Morten Sageidet Ragnhild Christin Utne Askeland
plankoordinator rådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.

Saksbehandler: Morten Sageidet
Saksbehandler telefon: 51 56 89 11
E-post: fmromos@fylkesmannen.no

Kopi til:
Norges vassdrags- og energidirektorat Postboks 5091 Majorstuen 0301 Oslo
Haugesund kommune Postboks 2160 5504 Haugesund
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Statens vegvesen 
  

 

  

Postadresse Telefon: 02030 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Rennesøygata 16 Statens vegvesen 

Region vest firmapost-vest@vegvesen.no 5537 HAUGESUND Landsdekkende regnskap 

Askedalen 4       
6863 LEIKANGER Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Cowi AS 

Postboks 6412 Etterstad 

0605 OSLO 

  

 

Jofrid Fagnastø  

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region vest Gro Osmundsen Kyvik / 

93281820 

16/133716-18    02.11.2016 

     

      

Fv. 47 - Uttale til nytt varsel om oppstart av planarbeid for 

detaljreguleringsplan fv. 47 Fagerheim - Ekrene 

Vi viser til brev med nytt varsel om oppstart av detaljplan datert 14.09.2016. Det ble 

opprinnelig varslet oppstart av planarbeid på strekningen i februar 2009. På grunn av 

tidsbruk og endrede føringer er planarbeidet blitt varslet på nytt.   

 

Planen blir utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Rogaland og Hordaland 

fylkeskommuner og Haugesund og Sveio kommuner. Formålet med planarbeidet å forbedre 

trafikksikkerhet og fremkommelighet på hovedruten nordover fra Haugesund ved å 

oppgradere vegstandarden til H5-veg på strekningen Fagerheim – Ekrene. Prosjektet inngår i 

Handlingsplan for fylkesveger der overordnet målsetting i tillegg er å utvikle et miljømessig 

og samfunnsmessig godt transportsystem, redusere veksten i biltrafikken og utvikle et 

velfungerende transportsystem for alle brukergrupper. 

 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten og fylkesveg på vegne av fylkeskommunen. 

Statens vegvesen sine interesser i denne saken er knyttet til fv. 47. Vi uttaler oss på vegne av 

Rogaland fylkeskommune som vegeier og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innen 

vegtransport. 

 

Vedtatt hovednett for sykkel går langs eksisterende fv. 47. Gode sykkelløsninger bør også 

sikres langs ny fylkesveg. Plassering og utforming av kryssområder skal vurderes i 

planarbeidet. Kryssområdene må ses i sammenheng med kommuneplanene for Haugesund 

og Sveio, og vurderes i forhold til nylig vedtatt Regional plan for areal og transport på 

Haugalandet.  

 



  

 

2 

På Fagerheim jobber Haugesund kommune med en områdeplan som omfatter 1500 nye 

boliger med tilhørende anlegg. Boligområdet vil få tilkomst via 4. arm i 

Fagerheimrundkjøringen på fv. 47. Rundkjøringen inngår i Kvala – Fagerheimprosjektet som 

er under utbygging. Foreliggende planarbeid for fv. 47 Fagerheim – Ekrene, strekker seg 

videre nordover fra rundkjøringen. På Fagerheim må planlagt sykkelløsning langs fv. 47 

krysse 4. arm i rundkjøringen. Når boligområdet er utbygd vil denne armen ha en beregnet 

ÅDT på 5000. Planskilt kryssing av den 4. armen er teknisk vanskelig på grunn av stignings- 

og grunnforhold. Det må utredes i planarbeidet hvordan kryssingen best kan løses. 

Løsningen må koordineres med planarbeidet for boligområdet. 

 

Statens vegvesen har ikke andre merknader til planarbeidet. 

 

 

 

Plan og forvaltningsseksjonen, Haugesund 

Med hilsen 

 

 

 

Ivar Thorkildsen 

Seksjonsleder Gro Osmundsen Kyvik 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 STAVANGER 

Rogaland fylkeskommune, samferdsel, Postboks 130 Sentrum, 4001 STAVANGER 

 



 



From: fmhopostmottak@fylkesmannen.no [mailto:fmhopostmottak@fylkesmannen.no]  
Sent: Wednesday, November 30, 2016 10:34 AM 
To: Kjersti Jahnsen <KJJ@cowi.com> 
Subject: Varsel om utviding av planområdet - Sveio - Fv 47 Fagerheim - Ekrene - Oppgradering av 
vegstandard - Detaljreguleringsplan 

 
 
Vi viser til brev av 28.11.16 og varsel om utviding av planområdet - detaljreguleringsplan for 
Fv.47 Fagerheim-Ekrene. 
 
Endringene gjeld utviding av planområdet nord og nordvest for Gullvegen, samt ei utviding i 
den sørvestre enden av næringsområdet på Ekrene. Utvidinga er gjort for å sikre plass til kryss 
i området.  
 
Fylkesmannen i Hordaland har ingen merknader til utvidinga. Vi viser eller til vår e-post av 
16.09.16. 
 
mvh 
 
Jan Vidar Voster 
Kommunal- og samfunnsplanavdelinga 
Fylkesmannen i Hordaland 
 

mailto:fmhopostmottak@fylkesmannen.no
mailto:fmhopostmottak@fylkesmannen.no
mailto:KJJ@cowi.com


Statens vegvesen

Region vest

22::TE'mGER %  3W2
W?

Leif Haukås

Kvednaneset 6

5550 SVEIO

Sveio 12.12.16

Fv. 47 Fagerheim  —  Ekrene

Viser til brev datert 28.11.16 i forbindelse med utvidelse av planområdet for detaljreguleringsplan for

Fv. 47 Fagerheim  —  Ekrene.

Undertegnede har av Statens vegvesen fått tillatelse til å oppføre nytt tankanlegg for drivstoff

innenfor planområdet i brev datert 23.08.26, referanse 16/3594-6.

Tankanlegget er planlagt på gnr/bnr 72/21 og vil være en løsning med tank på bakken.

Vi vil be om at man i forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan så langt som mulig tar hensyn

til det godkjente anlegget.

Med vennlig hilsen

Eier av gnr/bnr 72/21

f  _ '  ,  "
VÅ'C/ /C]L7/fnl\(\

L ' Haukas

leihauk@online.no



Hilde og Audun Lønning 

Rophusvegen 10 

5550 Sveio        Ekrene 22.12.16 

 

 

 

Statens vegvesen Region vest 

Askedalen 4 

6863 Leikanger 

 

 

 

Fylkesvei 47 Fagerheim – Ekrene 

 

Vi er eiere av gardsnummer 73 og bruksnummer 1, og gardsnummer 72 og bruksnummer 6 på 

Ekrene.  

 

Vi ønsker herved å komme med innspill til ”varsel om utvidelse av planområdet – 

detaljreguleringsplan for Fv. 47 Fagerheim – Ekrene”. Vi viser også til tidligere innsendte 

innspill fra oss: 

 

 Vi ønsker ikke å gi mer areal på 72/6 enn det vi allerede har gjort i tidligere 

varsel/planer fra dere. 

 Dersom vi må gi areal så ønsker vi å selge hele vårt område på 72/6 til Vegvesenet til 

markedspris.  

 Dersom Vegvesenet må ha mer areal fra oss så lurer vi på når det blir innløst/kjøpt? 

 Vårt opprinnelige areal på 72/6 var på 46 mål. Med alle de begrensninger som 

kommune og vegvesen har gjort er vårt areal blitt på 21 mål. Nå vil dere ta ytterligere 

store areal som vil bety at vårt areal blir veldig begrenset. Dette oppleves som svært 

urettferdig. Vi har ventet med utbygging, og det vi har gjort av planeringsarbeid på 

område er gjort i forhold til vegvesenets tidligere planer. Her har vi brukt tid, krefter 

og penger for å klargjøre et område for salg, etter vegvesenets planer, og så ser vi det 

forsvinne ”med et pennestrøk”. Andre utbyggere i området har fått bygget selv om 

Vegvesenets planer ikke var ferdigstilt. Dette er veldig urimelig ovenfor oss. 

 I telefonsamtale (07.12.16) med Henry Damman og Jofrid Fagnastøl, ble vi oppfordret 

til å komme med våre planer for vårt areal på 72/6, slik at det eventuelt kunne bli tatt 

med i planarbeidet. Her er våre planer: vi har planlagt at vårt område på 21 mål skulle 

deles opp i 3 like store områder, med 3 forskjellige høydenivåer/koter. Vi har planlagt 

at området skal bygges ut for butikker. ”Vårt første byggetrinn” på ca 9 mål er allerede 

ferdig planert og klargjort for salg. Flere aktører har vist interesse for dette. 

 Slik vi ser det bør det kunne planlegges et kryss på Ekrene enten sør eller nord for 

72/6.  

 



Med vennlig hilsen 

 

Hilde Lønning og Audun Lønning (brevet er ikke undertegnet fordi det er sendt inn elektronisk) 



 
KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA 
Fylkeskonservatoren - Kultur- og idrettsavd 

  

Hordaland fylkeskommune 
KULTUR- OG IDRETTSAVDELINGA 
 

Agnes Mowinckels gate 5 
PB 7900 
5020 Bergen 

Tlf: 55 23 90 00 
e-post: hfk@hfk.no 
www.hordaland.no 

Foretaksnr. NO 938 626 367 mva. 
Kontonr. 5201 06 74239 

Nytt varsel om oppstart av planarbeid for detaljreguleringsplan for 
Fv 47 Fagerheim - Ekrene - Sveio kommune - Resultat etter 
arkeologisk registrering 
 

Vi viser til Dykkar brev datert 14.09.2016 med varsel om oppstart av planarbeid i ovanfor nemnde 
sak, samt påfølgjande korrespondanse knytt til gjennomføring av arkeologisk registrering. 
Fylkeskonservatoren i Hordaland fylkeskommune har vurdert saka som regional sektorstyresmakt 
innan kulturminnevern. 
 
I samband med oppfyllinga av undersøkingsplikta etter kulturminnelova § 9, blei den arkeologiske 
registreringa utført i perioden 18. - 20. september 2017. I planområdet ligg det fleire SEFRAK-
registrerte bygningar og kulturlandskapstrekk som ruinar og steingardar. Planen sin verknad på 
desse må inngå som eitt av punkta i planutgreiinga ved offentleg ettersyn. Det blei ikkje påvist 
automatisk freda kulturminne innafor planområdet i Sveio kommune.  
 
På bakgrunn av undersøkinga har vi ingen vidare merknader på noverande stadium i 
planprosessen. 
 

  
Med helsing 

 
 

David Aasen Sandved 
kst. fylkeskonservator 

 
Tore Slinning 

spesialrådgiver│arkeolog 
 

Brevet er godkjent elektronisk og har derfor inga underskrift. 

Kopi til: 
Henry Damman 
Jofrid Fagnastøl 

Statens vegvesen - Region Vest 
Askedalen 4 
6863 LEIKANGER 

 
 
 

Dato: 02.10.2017 
Vår ref.: 2016/9510-11      
Saksbehandlar: torslin 

Dykkar ref.:   
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