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Uttale til offentlig ettersyn - Kommunedelplan

for Åkrehamn - Plan 674 -

Karmøy kommune
Innledning
Statens vegvesen viser til brev datert 24.04.201 8. Vi har mottatt forslag til
kommunedelplaner

for alle de tre byområdene i Karmøy; Kopervik, Åkrehamn og

Skudeneshavn. Bakgrunnen for planarbeidet er Kommunal planstrategi for Karmøy som ble
vedtatt i 201 5. Formålet er å styrke byområdene i Karmøy. Planarbeidet tar utgangspunkt
stedsanalysene for de tre byene, gjennomført

i tidsrommet

i

2008 - 201 1 . Uttalefristen var

opprinnelig satt til 20. juni. I telefonsamtale den 7. juni fikk Statens vegv esen utsatt frist til
1 5. juli, og i epost datert 4. juli ble fristen senere utsatt til 25. august.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan,
planretningslinjer

Statlige

for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging,

vegnormalene og

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir iv aretatt i planleggingen.

Vi uttaler

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen,
som statlig fagmyndighet

og

med sektoransvar innen vegtransport.

Statens vegvesen vil uttale seg til kommunedelplanene

for Kopervik og Skud eneshavn i egne

brev. Vi uttalte oss til planprogram for kommunedelplanene

i brev datert 25.01 .201 7 og

02.02.201 7. Våre interesser i planene er knyttet til fylkesve gnettet og sektoransvaret innen
vegtransport. Vi uttaler oss som fagmyndighet,

og på vegne av Rogaland fylkeskommune

som vegeier.
Uttale til planprogrammet
I uttalen til planprogrammet

til Kommunedelplan

betydningen av å tilrettelegge
samfunnsøkonomisk
tettstedsutvikling,

for Åkrehamn vektla Statens vegvesen

for en arealbruk og et transportsystem

effektiv ressursutnyttelse,

redusert transportbehov

tråd med areal - og transportplan

god trafikksikkerhet,

som fremmer
bærekraftig by - og

og klima - og miljøvennlige transportformer.

I

for Haugalandet bør utvikling av bolig - og næringsarealer

gjøre s trinnvis. Det bør utvikles en overordnet gå - og sykkelstrategi med konkrete mål for
Åkrehamn for å tilrettelegge
Postadresse

for bedre forhold for myke trafikanter.
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Statlige planretningslinjer

og Areal og transportplan

for Haugalandet (ATP- Haugalandet)

Kommunedelpl anen for Åkrehamn omfatter Åkrehamn bysentrum og omkringliggende
boligområder.

Planområdet strekker seg til Tjøsvoll i nord og Medhaugvegen i sør. Statlige

planretningslinjer

for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging

fastsetter at

planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder. Utbyggingsmønster
transportsystem

bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere

transportbehovet

og legge til rette for klima - og miljøvennlige transportformer.

og

ATP-

Haugalandet de finerer Åkrehamn som områdesenter. Områdesenteret skal ha
publikumsrettede

eller besøks - og arbeidsintensive funksjoner rettet mot nærmeste omland,

som for eksempel lokalt helsetilbud og andre offentlige funksjoner. Samtidig skal senteret
ha tettstedsfunks joner med handel og service som dekker et større område.
Sentrumsområdet skal avgrenses med konsentrert senterkjerne , og være en tydelig
møteplass.
Åkrehamn har opplevd betydelig vekst fra 1 950 - tallet og fram til i dag, i form av fortetting
og urbanisering. Tyngdepunktet

i sentrumskjernen

ha r i perioden flyttet seg fra

havneområdet og østover mot fv. 4 7, og Åkrehamn fremstår i dag med en utflytende
bykjerne. Den overordnede målsettingen med kommunedelplanen

for Åkrehamn er å

avgrense og styrke b yområdet, i tråd med statlige planretningslinjer

og A TP- Haugalandet.

Planområdet omfatter 30 daa til fremtidig næringsarealer, samt 234 daa eksisterende
næringsområde. Planområdet omfatter 95 daa til fremtidige boligarealer i tillegg til 30 daa
bolig kom binert med andre formål. I kommuneplanen

er det vist et fremtidig boligområde

øst for fv. 47, like sør for Amfisenteret. I kommunedelplanen
kombinasjonsformål

bolig/forretning

er arealbruken endret til

kontor B/ K/ F04. Det er en uttalt ambisjon i

planarbeid et å skape et mer sammenhengende bysentrum. Særlig skal aksen havna –
Rådhusvegen – Åkra elektriske prioriteres. Tilrettelegging
forretningsvirksomhet

for etablering av

i område B/ K/ F04 er ikke foren elig med dette.

Statens vegvesen gir faglig råd om å en dre arealbruken i område B/ K/ F04 til boligformål

slik

det er vist i kommuneplanen.
Statens vegvesen savner en tydelig strategi for utbyggingsrekkefølge
boligområder

av nærings - og

som støtter opp om nasjonale og regionale mål. I ATP- Haugalandet

Retningsl injer for boligbygging

er det krav om at det lages en plan for koordinert rekkefølge

for utbygging av boligområder

i bynære områder på Haugalandet. I retningslinje

1 1 står det:

Inntil kommunene Haugesund, Karmøy og Tysvær har utarbeidet en interkommunal
p lan for utbyggings - rekkefølge for boligarealene i allerede godkjente
kommuneplaner, bør rekkefølge for utbygging av ledige boligområder i «bynære
områder» baseres på faseinndeling 1 - 3, jf. kart side 40 - 41 , og detaljeres gjennom
kommuneplanene. Arealer uten for fase 1 - 3 bør vurderes relokalisert, mens fortetting
og transformasjon kan skje i alle faser.
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Statens vegvesen gir faglig råd om å utarbeide en plan for trinnvis utbygging av ledige
nærings - og boligområder

i planområdet i tråd med ATP- Haugalandet.

Fv. 47 – Eksisterende og fra mtidig veg
Statens vegvesen jobber med reguleringsplan
(Omkjøringsvegen).

for fv. 47 Åkra sør – Veakrossen

Planen utarbeides av Statens vegvesen, og prosjektet inngår i

Haugalandspakken. Planområdet strekker seg øst for kommunedelplan
Ådland i sør til Veakrossen i nord. Tilkoblingsveger

for Åkrehamn, fra

inn mot Åkrehamn planlegges via

Grindha ugvegen i sør og via Engvegen inn mo t fv. 47 og Rådhusvegen i nord. I prosjektet
inngår bygging av den framtidige Engveien. Den 29.05.201 8 varslet Statens vegvesen
utvidelse av planområdet slik at Engveien kan tas inn i reguleringsarbeidet

og forlenges

vid ere nordover fra Åkraveien i retning Tostemveien . Reguleringsplan for fv. 47 med
tilkoblingsveger

vil forhåpentligvis

bli godkjent i 201 8 , og forventet bygge start er i løpet av

201 9.
Kommunedelplan

for Åkrehamn overlapper tilkoblingsvegene

innarbeides en hensynssone i kommunedelplanen

til ny fv. 47. Det må

som sikrer at det ikke g jennomføres

byggetiltak i området som kan vanskeliggjøre gjennomføring en av plan for ny fv. 47.
Statens vegvesen gir faglig råd om å innarbeide en hensynssone i området som omf attes av
reguleringsplan

for fv. 47 Åkra sør – Veakrossen .

Formålet med etablering av ny fv. 47 øst for Åkrehamn sentrum er å redusere
trafikkbelastningen

i sentrumsområdet.

Når store deler av trafikken flyttes over på ny veg

kan eksisterende fv. 47 omarb eides til en gate som i større grad tilrettelegger

for myke

trafikanter. Statens vegvesen savner et tydelig ambisjonsnivå for den framtidige
sentrumsgaten.
Statens vegvesen gir faglig råd om å innarbeide krav i planbestemmelsene
transformasjon

som sikrer

av dagens fv. 47 gjennom sentrum.

Kollektiv, sykkel og gange
Kolumbus og fylkeskommunens
ruteendringer

samferdselsavdeling

har samarbeidet om forslag til

i Haugesund og på Karmøy. Målet er å gi et høyverdig kollektivtilbud

i de to

kommunene og å bidra til at overordnede mål i ATP- Haugalandet oppnås, der bybussnettet i
Hauge sund og aksen Haugesund - Kopervik - Åkrehamn er prioritert.
foreslås tilbudsøkninger

I høringsforslaget

på tunge ruter hvor potensialet for passasjervekst er størst. For

Åkrehamn sin del medfører det at ruten på strekningen Kopervik - Vea- Åkrehamn får høyere
fr ekvens. I tillegg utvides åpningstiden på ettermiddag/kveld.
et forbedret rutetilbud,

Oppsummert gir endringene

blant annet mellom Kopervik og Åkrehamn.

Statens vegvesen savner en overordnet strategi for sykkel og gange. Reiselengde er
avgjørende for hvorvidt sykling og gange velges som reisemiddel. Jo kortere reiser, jo mer
sannsynlig at man velger å gå eller sykle. Ifølge RVU Haugalandet fra 201 1 er 77 % av alle
gåturer på Haugalandet under 2 km. 72 % av alle sykkelturer er under 3 km. Det går altså en
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grense ved 2 - 3 km som gir en god indikator på hva som er realistiske avstander for å få folk
til å bruke miljøvennlige transportformer.
nasjonale transportpolitikken.

Flere fotgjengere og syklister er viktige mål i den

Stat ens vegvesen har utviklet egne strategier for gående og

syklende, og det er et mål at kommunene skal følge dette opp på lokalt nivå.
Statens vegvesen gir faglig råd om å utarbeide en overordnet strategi for sykkel og gange
for å sikre bedre forhold for m yke trafikanter i et langsiktig perspektiv.
Annet
Planbestemmelsene § 2 Generelle bestemmelser. Her står det: Vei skal reguleres og

bygges i tråd med den til enhver tid gjeldende vegnorm i Karmøy kommune. Statens
vegvesen gir faglig råd om å presisere at fylkesveger, og veganlegg som berører
fylkesvegen e, skal utformes i samsvar med Vegnormalen.
Strategiske støykart kan sees på www.vegvesen.no. Støykartet for Karmøy kommune
viser at deler av planområdet ligger i rød og gul støysone. Det må stilles krav til
utredning og skjerming av trafikkstøy i tråd med T - 1 442.
Faglige råd fra Statens vegvesen:
Statens vegvesen gir faglig råd om å innarbeide en hensynssone i området som
omfattes av reguleringsplan

for fv. 47 Åkra sør – Veakrossen.

Statens vegvesen gir faglig råd om å endre arealbruken i område B/ K/ F04 til
boligformål

slik det er vist i kommuneplanen.

Statens vegvesen gir faglig råd om å utarbeide en plan for trinnvis utbygging av
ledige nærings - og boligområder

i planområdet i tråd med ATP- Haugalandet.

Statens vegvesen gir faglig råd om å innarbeide krav i planbestemmelsene
transformasjon

som sikrer

av dagens fv. 47 gjennom sentrum.

Statens vegvesen gir faglig råd om å utarbeide en overordnet strategi for sykkel og
gange for å sik re bedre forhold for myke trafikanter i et langsiktig perspektiv.
Statens vegvesen gir faglig råd om å presisere at fylkesveger, og veganlegg som
berører fylkesvegene, skal utformes i samsvar med Vegnormalen N1 00.
Statens vegvesen gir faglig råd om å stille krav til vegutbedring der det er behov for
dette i forbindelse med planarbeid for nye byggeområder.
Plan- og forvaltningsseksjon

Haugesund

Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder

Gro O. Kyvik

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer .
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Rogaland fylkeskommune,

Postboks 1 30 Sentrum, 4001 STAVANGER

