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Byutvikling i Åkrehamn

1 .1 Innbyggerdeltagelse
Kommunedelplanen foreligger som en solid plan med tiltak som legger godt til rette for en effektiv
sentrums - og byutvikling. Samarbeidet mellom kommunen og Åkrehamn Utviklingsforum som
paraplyorganisasjon for det nærmiljøpolitiske arbeidet har i de prosessene som har ledet frem til
planen vært meget godt og byggende. Utviklingsforumet har vært invitert med til å bidra i alle de
tre fasene i byutviklingsprosessen: stedsanalyse, byutv iklingsrapport og utarbeiding av
kommunedelplan.
Honnør til kommunen for måten planprosessen er gjennomført på og for involveringen av
innbyggere lokalt. Dette har gitt mulighet en til å i lag legge planer for et fremtidig Åkrehamn.
Underveis har det samtid ig vært inspirerende og en glede for oss å samarbei de med kommunens
representanter , som har vært ledet av seniorarkitekt Jarle Stunes. Utviklingsforumets
prosjektorganisasjon bestod ifm. byutviklingsrapporten av 28 deltakere inndelt i fire
arbeidsgrupper. Leder var Jan Birger Medhaug, hvis bidrag var avgjørende for gjennomføring og
resultat .

1 .2 Byutviklingsprosess for Åkrehamn
Åkrehamn Utviklingsforum ser nødvendigheten av at planverket har et langsiktig perspektiv. I
byutviklingsrapporte n er det søkt å innrette tiltak slik at de inngå i en helhet , samtidig som de vil
forsterke hverandre over tid . Målrettede initiativ og viljesvedtak fra politisk side vil være avgjørende
for en realisering av de foreslåtte tiltak i byutv iklingsrapport og k ommunedelplan . Kommunen som
endringsagent vil fordre et sterkt politisk engasjement.
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Planen vektlegger at Åkrehamn skal utvikles til en by med urbane kvaliteter. S ammen med byens
beliggenhet og naturgitte kvaliteter , gründerånd og stedets rike historie er plane n et godt verktøy
for å realisere de tte målet . ' Kommunedelplanen for Åkrehamn skal sees i sammenheng med
byutviklingsprosjektet

for Åkrehamn' (ref. p lanbeskrivelse avsnitt 1 . 3). Sentralt i

byutviklingsrapporten

er en utvidelse og videreutvikling av Karmøy kulturhus.

' Med sentrum mener en her områdene innenfor en radius på 500 meter fra kulturhuset i
Rådhusvegen' (ref. planbeskrivelse kap. 4).
Åkrehamn er den største byen i kommunen , har desidert størst vekst og tilflytting , og er igjen
tilbake som kom munens største handelssenter. Vekst en i innbyggertallet er årlig på rundt 1 00
pers oner, også størst i kommunen. Åkrabuen tar vel imot gjester og tilflyttere, og planens
etablering av en sentrumskjerne tilrettelegger da også for et levende sentrum , hvor folk bor og
jobber i kombinasjon med byintegrert handel og et variert kulturtilbud.
Det skjedde noe i Åkrehamn på 90 - tallet som resulterte i f remtidstro og vekst. En fantastisk
utvikling, hvor frivillig arbeid og dugnadsånd har vært en medvirkende faktor. Utviklingsforumet
legger ved denne høringsuttale frem generelle perspektiv så vel som konkrete forslag for
innlemming i kommunedelplan .

2

Rådhusvegen og Karmøy kulturhus

' Området skal nyttes til kultur - og undervisningsformål' (ref. p lanbestemmelser avsnitt ' Område
o_TY0 ' ).
Etter samtaler med og aksept fra et samlet politisk miljø og kommunens administrasjon startet
Åkrehamn Utviklingsforum i 2002 arbeidet med initiativet Nye Karmøy kulturhus . Et av resultatene
fra dette arbeidet er et idéskisseforsla g fra arkitekt som kan ses her : nyekulturhuset.no .
Her vises et konsept og bygg som har sporet til begeistring og engasjement, og som vil være med
på å markere Karmøy som en kulturkommune.
Når en i Åkrehamn har lagt ned så mye arbeid i kulturhusprosjektet,

bygger dette ikke alene på at

det foreligger en avtale fra da rådhuset ble flyttet til Kopervik, men også alle de gunstige
forutsetningene som ligger i området, og som se lvsagt også inspirerer. Kulturhuset ligger i
gangavstand fra barneskoler, ungdomsskole, videregående skole og en rekke barnehager, indre
havn med festplass, kystmuseum og fiskeridager, idrettsanlegg , ki rke med 200 - års jubileum i
2021 m.m.
Planen legger vekt på at Rådhusvegen skal utvikles videre. Nor dre tilknytningsvei Rådhusvegen Fv.47 kommer allerede til neste år. ' Nye og forbedrede vegløsninger kan gjøre det både lettere og
mer attraktivt å utvikle områder som Rådhusvegen og andre arealer i sentrum' (ref.
planbeskrivelse avsnitt 5.3.1 ).
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Arealmessig er det på den 1 0,5 mål store kulturhustomten, som er i kommunens eie, god plass til
en bygningsmessig utvidelse . Og tenk bare på hva tomten ellers kan brukes til!
Kjøreavstand er kun 1 5 min . fra hotell og 20 min. fra flyplass, 1 5 min. fra Skude neshavn, 1 0 min.
fra Kopervik og 25 min. fra Haugesund. Og ved dagens rivende utvikling innenfor kommunikasjon
vil reisetidene reduseres : k ulturhuset kunne vel ikke blitt gitt en bedre integrert plassering.
' Styrke Åkrehamn som en arena for kultur og opplevelser. Være et grunnlag for å utarbeide
reguleringsplaner som tar hensyn til eksisterende kvaliteter og registrerte verdier i eksisterende
bystruktur' (ref. planbeskr ivelse kap. 2 .1 ).
Rogaland fylkeskommune, også kalt Den regionale utviklingsaktøren, har bifalt initiativet og støttet
kulturhusprosjektet økonomisk. Fylkeskommunen har i denne sammenheng vektlagt viktigheten av
et samarbei d mellom kommune og lokalmiljø.

2.1

Levende mangfold

Antallet eldre over 70 år vil dobles frem til 2050 . Aldersgruppens h elsesituasjon blir bedre, og
sosiale tilbud skal etableres også for denne delen av befolkningen . I Åkrehamn ønsker vi å være
nyskapende og gode samarbeids aktører , som i lag med kommunen skaper gode tilbud for
fellesskapet.
En kan spørre om et dagsenter for eldre nødvendigvis må legges til et sykehjem. Det må vel være
m ye bedre om dette tilbud er tilknyttet et kulturhus.
Å bli eldre krever ikke bare spesialanlegg, men ikke minst et inkluderende fellesskap i
lokalsamfunnet . For at f remtidige omsorgstjenest er vris over i mere aktiviserende retning , behøves
arenaer , areal og aktivitetstilbud. Kulturhuset, et lavterskeltilbud med myldreområde og kafeteria,
kulturskole, konserter, konferanser, messer, utstillinger m.m. , utgjør en møteplass som nettopp vil
bidra til livskvalitet i hverdagen.
Tilskudd til pilotmodell fra Staten? Møte den økende ensomhetsutfordingen i samfunnet . Dagtilbud
i nærmiljøet, hvor ulike funksjoner og tilbud støtter hverandre. Helsefremmende tilbud og
funksjoner. Vi ser det som en innertie r å slå sammen den kulturelle spaserstokken , dagsenter og
dagaktiviteter for eldre, også ved at dette vil ha en positiv økonomisk effekt på driftssiden for
kulturhuset .
‘ Karmøy er den einaste kommunen i landet med tre byer. Desse byane er viktige sentra fo r kunst og kulturformidling'

(ref. uttale Oppvekst - og kulturetaten).

På lik linje med at Karmøy kommunale kino i den videre teksten er ført opp som tilhørende i
Kopervik, bør det også nevnes at Karmøy kulturhus ligger i Åkrehamn.

2.2

Forslag

' Området skal nyttes til kultur - og undervisningsformål' (ref. planbestemmelser avsnitt ' Område
o_TY0') foreslås endret til å innlemme også andre typer virksomhet og formål, så som
folkehelsetilbud (gjerne som OFP – samarbeid offentlig, frivillige og privat sektor) , leiligheter ,
butikk er , hotel l, servicetjenester og handel som er med på å styrke det samlede tjenestetilbudet i
byen .
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K ulturaksen i Åkrehamn

' Etableringen av kulturaksen må forstås som et langsiktig prosjekt og overordnet prinsipp for
utformingen av Åkreham n' (ref. p lanbeskrivelse avsn itt 7.1 .1 ).
Kulturaksen strekker seg fra k ulturhus et på Esebjør via Tingvoll (Sentrumsparken) , idrettsanlegg,
Åkrasanden (nausttufter, yngre jernalder 550 e. Kr.), videre via kultur - og natursti til historisk rike
Ferkingstad i sør. Dette gir opplevelsesmuligheter også for besøkende ved konferanse r , seminar
og andre arrangement på kulturhuset.
Turisme en av verdens raskest voksende næringer. Åkrehamn ligger i et område med interessante
kulturopplevelser , storhav, strender med unik flora og lyngheier. Utsiktsplassen i Stong hvor en fra
samme sted ser Karmøyheiene, Åk rasanden, Ferkingstad, Nyvingen og storhavet – variert og
imponerende – er en attraksjon året rundt.
Åkrasanden som i 201 4 kåret til landets fineste strand har en un ik flora , er med på å gi byen dens
særpreg og attraktivitet. Heri o gså lysforholdene over strendene, vårt Skagen.
Kulturaksen vil bidra til et mer pulserende bysamfunn med ulike typer opplevelse - og kulturtilbud
for innbyggere, kulturaktører og næringsliv/ turisme.

4

Torge t

I handlingsprogrammet (s. 6) er det avsatt midler til planlegging og prosjektering , erverv,
g runnarbeid, opprustning og møblering av torget.

4.1

Forslag

Ved etablering av nytt torg må det finnes gode løsninger for parkering til erstatning for dagens
parkeringsplasser på vestsiden av Centrum Varehus .

5

H ensynssoner

Røysanegården (Åkrav . 230), Olav Hauge Kolonial (Åkrav . 21 6) og gamleskolen (Bedehusv . 3), er
klare kandidater som identitets - og historiebærere i en fremtidig bygningsstruktur.

5.1

Forslag

Elementene foreslås å inngå i en hensynssone.
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Grønne forbindelser – gang - og sykkelvegnett

Utover hva som er nevnt i byutviklingsrapporten s avsnitt 2.2.8 ' Sykkel og gangveger' er
nyetablering av en t ursti fra Tjøsvollvatnet i nord, langs Ånå til Speiderplassen sør - øst for Steinfjell
nå under detaljregulering. Videre vil Stein fjell som kulturminne og turmål, med tufter datert til sen
yngre romertid (300 e. Kr.) og utsikten mot havet i vest , bli ryddet for vegetasjon og gjort b edre
tilgjengelig.

6.1

Forslag

Det må etableres et gang - og sykkelvegnett som letter ferdselen inn og ut av sentrumskjernen.

7

Stong

' Næringsarealene på Stong endres fra formål næring industri/lager/kontor

til kombinasjonsformål

næring/kontor' (ref. planbeskrivelse avsnitt 5.3.1 ).

7.1

Forslag

Næringsarealene foreslås endret til formål bolig i kommunedelplan.
Øvrige ledige arealer utenfor industriområdet foreslås vurdert til boligformål, dette for å på best
mulig måte redusere virkningen av den tidligere etablering av næring/ industriområde i denne
perlen av et kystlandskap .

8

Allmenn tilgjengelig het og siktlinjer

' Kommunedelplanens fokus er rettet mot å sikre dagens tilgjengelige strandsone for allmenn
ferdsel, særlig strekningen langs Åkrasanden og Stong. Det vil også være viktig å sikre at
gjenværende tilgjengelige arealer innenfor planområdet, i særlig grad havneområdet, ikke bygges
ned og stenges av for allmennheten' (ref. planbeskrivelse avsnitt 9.1 .1 ).

8.1

Forslag

Åkrehamn Utviklingsforum understreker vikti gheten av- og ønsket om at ovennevnte strandsone
og gjenværende arealer opprettholdes tilgjengelig for allmennheten. Videre , og på lik linje , at
gjenværende siktlinjer fra gateløp til havn og hav opprettholdes.
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Oppsummering
Rådhusvegen som forbinder det gamle og nye sentrum, kaiområdet og festplassen, bygges ut
og fortettes med byggehøyde på minst fire etasjer. I denne sentrale gaten, som møter nordre
forbindelsesvei til Fv. 47, vil Karmøy kulturhus med tilhørende kommunalt eiet tomt, s tå helt
sentralt i utviklingen av Åkrehamn .

•

I et godt samarbeid mellom private interesser og det offentlige, vil et moderne Karmøy
kulturhus med alt det innebærer, kulturskole og bibliotek og gjerne dagsenter for eldre og
helsestasjon for ungdom mv., kunne bli et enestående folkehelsesenter, et pionerprosjekt i
landet. Senteret bør også romme et leilighetskompleks og en sentralt plassert og lett
tilgjengelig kafeteria. Den sentrale beliggenheten midt i Rådhusvegen mellom sentrum og
havneområdet, med utsikt over storhavet, vil utgjøre en unik mulighet for folkelig samhandling,
kulturelle opplevelser, helse og trivsel – et rikt folkehelsesenter .

•

Kulturaksen, en vandring gjennom unik natur og over tusen års historie – fra vikingtid til
moderne velferdsstat . Kul turaksen vil bidra til et mer pulserende bysamfunn med ulike typer
opplevelse - og kulturtilbud for innbyggere, kulturaktører og næringsliv/turisme .

•

Behovet for å kunne bygge i høyden i bykjernen understrekes – minimum fire etasjer for
kombibygg med næring /kontor og leiligheter.

•

Det foreslås etablert h ensynssone r, identitets - og historiebærere i en fremtidig
bygningsstruktur : Røysanegården (Åkrav. 230), Olav Hauge Kolonial (Åkrav. 21 6) og
gamleskolen (Bedehusv. 3 ).

•

Det må etableres et gang - og sykkelvegnett som letter ferdselen inn og ut av sentrumskjernen .

•

Sentrumsparken er et svært viktig element i byutviklingen. Det er således særdeles viktig at
arbeidet med - og finansieringen av dette tiltaket fortsetter for ful lt. Åkrehamn Utviklingsforum er
parat til å fortsette å stå på for dette prosjektet.

•

For å kunne utvikle et nytt torg, må det finnes en god løsning for parkering til erstatning for
dagens på vestsiden av Centrum Varehus.

•

Gjenværende næringsareal i Stong, s amt øvrige ledige arealer utenfor industriområdet, foreslås
endret til formål boligformål i kommunedelplan .

Med vennlig hilsen
Sigmund Sørensen
leder , Åkrehamn Utviklingsforum
e- post: aakrehamn.utviklingsforum@gmail.com

HØR INGSUTTALE KOMMUNEDELPLAN FOR Å KREHAMN _______ 6 (6 )

