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Esebjør fra sør.

Kapittel 1: Bakgrunn for planarbeidet






På vegne av DS Esebjør 10 AS har Opus Arkitekter AS utarbeidet en privat
detaljreguleringsplan.
Formålet med planen er å tilrettelegge eiendommen for et leilighetsbygg over 3
etasjer med parkeringskjeller og opp til 17 boenheter.
Esebjør 10 AS, PB 224, 4297 Skudeneshavn, er eier av 15/565.
Karmøy kommune er eier av 15/1076 og 1077.
Karmøy kommune har vurdert planforslaget til ikke å utløse krav om planprogram
og konsekvensutredning: En konsekvensutredning er en kartlegging av et tiltaks
konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn. Planen
omfatter en eksisterende boligeiendom fra 60-tallet med stor, opparbeidet hage,
tilknyttet Åkra sentrums infrastruktur. Plankonsulent vurderer det til at KU ikke er
nødvendig da tiltaket ikke vil ha konsekvenser for miljø, naturressurser,
kulturminner eller samfunn utover de aspekter som det redegjøres for i
planbeskrivelsen ellers. Planforslaget er i samsvar med overordnet plan med
hensyn til arealformålet bolig, fortetning i eksisterende bysentra samt gå- og
sykkelstrategi.

Kapittel 2: Planprosessen
2.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. Planprogram
 Det ble avholdt oppstartsmøte hos Karmøy kommune den 11.03.15 hvor ønsket
formål og detaljregulering ble diskutert.
 Oppstart av planarbeid ble annonsert i Karmøynytt den 07.04.15 og Karmøy
kommune sine nettsider, samtidig som det gikk ut varsling til naboer og berørte
myndigheter. Frist for merknader ble satt til 19.05.15.
 Grunnet et opphold i planleggingen ble det avholdt nytt oppstartsmøte 26.02.2018.
4



Nytt varsel ble sendt 08.03.2018.
Det kom inn 3 merknade til oppstartsvarselet::

Fra statens Vegvesen:

Statens vegvesen
Opus Arkitekter AS
Pb. 426
5501 HAUGESUND

Behandlende enhet:

Saksbehandler/innvalgsnr:

Vår referanse:

Region vest

Unni W. W. Høivik - 51911789

2015/044333-002

Deres referanse:

Vår dato:

19.05.2015

Uttalelse - varsel om oppstart av reguleringsplan - Esegjør 10 - gnr. 15 bnr.
565 - Åkra - Karmøy kommune
Viser til varsel om oppstart av reguleringsplan for Esebjør 10, gnr 15 bnr 565, m ottatt her den
09.04.2015.
Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige
planretningslinjer for samordna areal- og transportplanlegging, Rikspolitiske retningslinjer for
å styrke barn og unges interesser i planleggingen, vegnormalene og andre nasjonale og
regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av
riksveg på vegne av staten, fylkesveg på vegne av fylkeskommunen, og som statlig
fagmyndighet med sektoransvar for trafikksikkerhet, kollektivtransport, miljø og universell
utforming.
Statens vegvesen uttaler seg som vegeier på vegne av Rogaland fylkeskommune i denne
saken.
Planområdet ligger ikke direkte til riks- eller fylkesveg. Nærmeste fylkesveg er fv. 47.
Kryss ut mot fv. 47 er regulert i reguleringsplan 2012 – Rundkjøring Rv. 47/Rådhusvegen
m/tilstøtende areal.
Minner om at det må legges til rette for trafikksikre løsninger for myke trafikanter.
Statens vegvesen har ingen øvrige merknader på nåværende tidspunkt.
Plan og forvaltning
Med hilsen
Ivar Thorkildsen
Seksjonsleder
Unni W. W. Høivik

Postadresse
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger

Telefon: 02030
Telefaks: 57 65 59 86
firmapost-vest@vegvesen.no
Org.nr: 971032081

Kontoradresse
Kvaløygata 1
5537 HAUGESUND

Fakturaadresse
Statens vegvesen
Landsdekkende regnskap
9815 Vadsø
Telefon:
Telefaks:
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Fra Haugaland Kraft:

6

Fra Fylkesrådmannen:

7
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Kommentarer til merknadene:


Statens Vegvesen
Ber om at det tas hensyn til myke trafikanter. Har ellers ingen merknad.
Hensyn til myke trafikanter er hensyntatt. Tiltaket etablerer fortau der det i dag ikke
er forbindelse mellom fortau og gangveg mot vest. Dagens løsning der gående og
syklende må ferdes gjennom en parkeringsplass forbedres betydelig.



Haugaland kraft as
Ber om at eksisterende nettanlegg vil bli hensyntatt.
Eksisterende nettanlegg vil bli hensyntatt.
Fylkesrådmannen:
Fylkesrådmannen mener en tetthet på 24 boliger som varslet er for høyt og utfordrende mht
tilpasning til nabobebyggelse og uteoppholdsareal med god nok kvalitet for alle
aldersgrupper.













Merknadene imøtekommes ved at varslet utnyttelse med 24 boenheter reduseres til
17 og at bygget er trukket minst 10 meter fra nabogrense i nord. Tettheten er på 8,5
boliger pr daa (av 1 979 m2). Dette er noe høyt i forhold til regionalplanens intervall
på 4 til 8 enheter, men tiltaket gir gode sol- og utsynsforhold for leiligheter og
nærlekeplass samtidig som nær all infrastruktur og parkering ligger i
kjeller/sokkeletasje. Ut ifra dette mener vi intensjonen i ATP imøtekommes ved at
det er gode og entydige uteoppholdsareal med marginale trafikkareal.
Nordsiden av et bygg vil alltid ha variable solforhold for opphold. Hele lekeplassen
og alle private uteoppholdsareal ligger derfor mot sørvest.
Kommuneplanen krever 50 m2 x 17 felles uteoppholdsareal, hvorav halvparten, 425
m2, skal ligge i sol ved vår/høstjevndøgn kl 15. Planen oppfyller dette med 1146 m2
felles uteoppholdsareal inklusive 65 m2 tilkomstareal, og 470 m2 av disse i sol.
Ved å etablere en buet bygningsform møter naboeiendommer i øst og nord
bygningens gavlfasader, -som gir forholdsvis liten skyggeeffekt.
Bygningens bue/trekantform minimaliserer skyggevirkningen mot nordøst.
Imidlertid vil inngangssonen via gårdsplass i nordøst ligger i skygge fra kl 12 ved
vår/høstjevndøgn. Men opplevelsesmessig er morgensol ved inngangsparti å
foretrekke, -dagen begynner best slik.
Det er fra 10 meters avstand til nabogrense i nord og det vil bli tilrettelagt med plen
for ulike aktiviteter der. I sommermånedene vil store deler av arealet ligge i sol.
Det etableres universelt tilgjengelig gangvei rundt hele bygget med tilgang til ulike
oppholdssoner og lekeplasser med sol hele dagen.
Avstanden til nabobebyggelse i nord sikrer at tremannsboligene har sol 8,5 av 10
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timer ved vår/høstjevndøgn kl 15. (se solskjema 2 og perspektiver) Høyden på
tiltaket er senket med en etasje mot nord og ligger slik med 2 etasjer mot nabo i
nordvest. Mot sørøst ligger en liten kolle med en del vegetasjon i tomtegrensen.
Denne har en høyde på C=15,7 m. pluss vegetasjon, opp mot tiltakets C=21,2 m.
Leilighetsbygget vil ligge mot parkeringsplassen til kulturhuset på Åkra, -det
tidligere rådhuset- og ligger i skillet mellom rekkehus/enebolig- og
sentrumsbebyggelse. Tiltaket vil urbanisere kulturhusets naboskap.
Merknaden som går på feilaktig avkryssing av hvorvidt planarbeidet er i strid med
overordnede planer antar vi relaterer seg til de opprinnelig planlagte 24 enheter.
Ved å legge utnyttelsen opptil regionalplanens utnyttelse mener vi planen bør
vurderes å være ihht overordnede planer. Tiltaket vil ramme inn parkeringsplassen
til kulturhuset og planen medfører store og kostbare trafikksikkerhetstiltak. Det er
derfor ikke urimelig å se på utnyttelsen i sammenheng med regulering av fortau
som øker planområdet til ca 2800 m2.

Kapittel 3: Planstatus:
3.1 Fylkeskommunale planer
 ATP – Regional plan for areal og transport på Haugalandet. For boligområder
nærmere sentrum enn 500 meter tilsier ATP 4-8 boliger pr DAA. Planforslaget
innebærer ca. 8,5 boliger pr DAA. En er her rundt øvre tall for utnyttelse. Dette
begrunnes i tomtens gode sol- og lysforhold.
3.2 Kommuneplanens arealdel og bestemmelser, og eventuelle berørte
kommunedelplaner


Planområdet er i kommuneplanen og kommunedelplanen for Åkra avsatt til
boligformål.



Gjeldende kommuneplan for Karmøy forutsetter økt boligfortetting i sentrumsnære deler av
kommunen i årene fremover for å redusere utslipp/spare dyrket mark i.h.t. overordnede
nasjonale målsettinger. I Kommunedelplanen for Åkra heter det om:
”Boligarealer i Åkrehamn sentrum:
En utfordring i arbeidet med utviklingen av Åkrehamn by er mangelen på et tydelig definert
sentrumsområde. Med sentrum mener en her primært områdene vist med sentrumsformål
og sekundært de omkringliggende områdene innenfor en radius på 500 meter fra
Kulturhuset i Rådhusveien. Som en langsiktig strategi for å bygge et sterkere sentrum i
Åkrehamn, legger en i kommunedelplanen opp til at området innenfor denne radiusen fortettes
med boliger og andre sentrumsfunksjoner. Hvis en skal realisere en større boligbygging i
sentrum, er det naturlig å søke løsninger med høy arealutnyttelse.”(siste utheving vår)



Planområdet er del av reguleringsplan RL 269 – Vest for kulturhuset, Åkra, del av
gnr. 15. I kommunedelplanen for Åkra ligger området i B02, tilgrensende TY04 og
SEN07, med bestemmelsene BYA 50% og byggehøyde/mønehøyde 8/9 m. For
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sentrumsområde er BYA 80% og 4 etasjer ( 12 meter for bolig). Planforslaget vil
innebære en utnyttelsesgrad på 41,8% og har en høyde på mellom 9,2 og 10,2 m.
Nærmeste, nye og sammenlignbare reguleringsplan er ID 2023, Del av Esebjør.

Kommuneplanen

Tilgrensende reguleringsplaner. (2023 ligger mot rundkjøring i øst.)
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Eksisterende reguleringsplan. Formålet er frittliggende småhusbebyggelse.
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Kapittel 4: Dagens situasjon
4.1 Planområdets beliggenhet:
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 Området består av en flate med liten kolle, sentrums høyeste punkt. En eldre
enebolig ligger i det sørøstlige hjørnet. Området grenser til Karmøy Kulturhus,
tidligere rådhus i Åkra kommune, i sør, og tett-lav boligbebyggelse i nord.
 Tomten er preget av ikke-vedlikeholdt hagevegetasjon.
 Tomten ligger høyere enn omkringliggende terreng og bebyggelse og er svært
solrik
 Det er ikke registrert kulturminner på området.
 Grunnen består av et tynt jordlag over fjell.
 Det er ikke registrert eller forventet forurensing, verken i grunn eller luft.
 Beredskap og ulykkesrisiko: Området fremstår i dag med en overgrodd hage og et
forlatt hus åpent tilgjengelig. Dagens situasjon er slik ikke bærekraftig mht
sikkerhet tross muligheten til midlertidige sikringstiltak.
4.2 Eksisterende forhold:
 Størstedelen av området eies av DS Esebjør AS, mens områder for kjøreveg og
fortau hovedsakelig eies av kommunen.
 Det er under 200 meter til Åkra barneskole. Skolebruksplanen forventer et svakt fall
i elevtallet fra 20/21, og det god kapasitet. Tilsvarende for Åkra ungdomsskole, ca
750 m sør for planområdet, som har hatt en stor elevtallnedgang. Planområdet
ligger ved siden av kulturhuset på Åkra med bibliotek, forsamlingslokale,
musikkskole og foreningslokaler. Dagligvarebutikk ligger 200 meter mot øst.
Barnehager, videregående skoler, kirke, omsorgssenter og idrettsanlegg med baner
og haller ligger alle mellom 500 og 700 meter unna.
 Teknisk infrastruktur: Tilkomsten til området er via Rådhusvegen, opp Esebjørveien
til baksiden av Kulturhuset. Oppgradert kryss, fortau og avkjørsel er medtatt i plan.
Inntil området i nord ligger ledninger det er naturlig å koble seg til, med
dimensjonene SP Ø160, VL DN100 og OV Ø110. Krever brannvanndekningen og
boligsprinkling større kapasitet må vann hentes fra annet sted, nærliggende er
punkt i krysset Rådhusvegen/Esebjør. Det legges opp til fordrøyningsmagasin i
grunnen nord for planlagt bebyggelse.
 Grønn infrastruktur: Planområdet omfatter foruten offentlig veg og fortau kun
eksisterende eneboligtomt. Den inngår sammen med naboeiendommer i et
bolighageområde med plen og buskvekster samt noen trær.
 Barn og unge bruker området hovedsakelig ved tilkomst til kulturhusets nordre
inngang, samt ved gange til skole og sentrumsområder over parkeringsplassen
nord for kulturhuset. Det er mulig den private hagen og eksisterende bolig benyttes
til frilek, men knust glass og annet bygningsavfall gjør dette uheldig. I området
rundt er det innenfor 100 meter 2 nærlekeplasser. Innenfor 200 meter kan også
barneskolen medregnes.
4.3 Eksisterende trafikkforhold:
 Kollektivtilbud gis ved Vestre Karmøyveg. Det er holdeplasser ca 150 meter mot
øst.
 Tilknytning til overordnete gang- og sykkelveisystem er via fortau ned Esebjør eller
via boliggaten Esebjør øst mot Vestre Karmøyveg.
14







Skolevei er ned Esebjør, over Rådhusvegen til fortau mot barneskolen ca 170 m
unna.
Avstanden til sentrum må kunne sies å være 0 meter om kommunedelplanens
utgangspunkt benyttes. Ellers finnes butikker,narne skole og kiosker samt
opparbeidet gaterom for gående og syklende langs Rådhusgata innenfor 200 meter
gang/sykkellinje.
Kjøreatkomst er via Esebjør, opp fra Rådhusvegen. Kjøreadkomsten berører ikke
andre boligavkjørsler.
Trafikkmengden på adkomstveien domineres av kjøring og parkering til/ved
kulturhuset. Det er pr i dag ca 30 parkeringsplasser der. Adkomstveien betjener i
dag også 13 eneboliger.

Kapittel 5: Planforslaget
5.1 Overordnet ide:
 Området det søkes regulert til blokkbebyggelse ligger høyt og fritt, tilgrensende
kulturhuset og Åkra sentrum. Sol- høyde- og utsiktsforhold tilsier at det vil la seg
gjøre å etablere et leilighetsanlegg der som i tillegg til gode boforhold urbaniserer
området rundt kulturhuset, fortetter sentrum ihht kommunedelplanens intensjoner
og gir gode uteoppholdsplasser med minimale parkerings- og kjørearealer i dagen.
5.2 Arealbruk:
 I eksisterende plan er området på 1,9 daa. Ved inkludering av veg- og fortau blir
arealet på ca 2,95 daa.
 Innenfor planens begrensninger er det avsatt arealer til følgende reguleringsformål:











Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse 10,1 m2
Boligbebyggelse – blokkbebyggelse
809,2 m2
f_Uteopphold med 150 m2 nærlekeplass ihht kom.norm 1095,8 m2
Kulturinstitusjon
53,9 m2
f_Renovasjonsanlegg
24,0 m2
f_Kjøreveg
30,5 m2
o_Kjøreveg
442,5 m2
o_Annen veggrunn – Grøntareal
32,8 m2
o_Fortau
419 m2
-Samlet
2953,5 m2




Det er lagt opp til opp mot 17 boenheter i ett leilighetsbygg (min. 15 og maks. 17).
Det er avtalt med Karmøy kommunes eiendomsavdeling en viss justering av
eiendomsgrensene mot kulturhuset for å oppnå en bedre parkeringsplass samt en
bedre føring av fortau.
Det er 66,9 m2 (1137/17) uteoppholdsareal pr boenhet. 470 m2, 27 m2 pr boenhet,
ligger i sol ved høst/vårjevndøgn.
For planområdet som helhet er utnyttelsesgraden 31,4% For område i dag regulert
til småhusbebyggelse er BYA = 41,8% All parkering for bil og sykkel samt bod er i
kjeller eller under tak.
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5.3 Bebyggelse, struktur og tiltak:
Perspektiv fra sør
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Perspektivet over viser byggets sørøstlige hjørne kuttet, dette samsvarer med plankartet.
Det påpekes at montasjene under ikke er justert i forhold til dette hjørnet, de er tatt med for
å gi et helhetlig bilde av planlagt bebyggelse i forhold til omgivelsene.
Montasje fra sørvest

Montasje fra sør
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Illustrasjon av leke- og uteoppholdsareal
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5.4 Samferdselsanlegg:
 Veitype og bredde på fortau er tilpasset tilstøtende, kommunale plan for
Rådhusvegen og avkjørsel til Esebjør.
 Veiprofil vil samsvare med eksisterende veg.
 Planen løser parkering for fastboende, gjester og HC-parkering i parkeringskjeller.
Det planlegges 21 p-plasser, 1,25 m2 pr boenhet. Dette er i henhold til
kommuneplanbestemmelsene og ATP for Haugalandet. Tilliggende området er det
ca. 30 parkeringsplasser for gjester til kulturhuset. Disse skal omorganiseres, men
det skal opprettholdes samme antall som per i dag.
 Kollektivtrafikktilbudet eller tilkomsten til denne endres ikke i planforslaget.
Nærmeste kollektivholdeplass ligger 150 meter mot øst, via lite traffikert vei og
gangvei.
 Tiltaket vil innebære opprustning og sammenknytning av fortau og gangveier i
området.
 Trafikk til tiltaket vil gå rett inn fra Esebjørveien der denne kommer opp fra
Rådhusveien, uten å svinge innom øvrige boligområdr. Kapasitet på veinettet er
svært god.
 Trafikksikkerheten forbedres gjennom regulering av fortau og sammenknytning av
disse. Oversikten er god og det er ingen konfliktsoner innen planområdet mellom
myke og harde traffikanter.
 Alle felles uteopopholdsareal inklusive lekeplass er universelt utformet.
 Det stilles krav til samtidig opparbeidelse av fortau mot Esebjørveien og
parkeringsplass i sør.

5.5 Teknisk infrastruktur:






En framtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg sør for
planområdet, i Rådhusvegen. Det er utarbeidet en skisse til teknisk plan som viser
hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses.
Det kan komme krav til etablering av slamavskiller.
Avfallshåndtering foretas på regulert formål, ved innkjørsel til boligområde. Det er
ikke nødvendig for renovasjonsbiler å rygge.
Ladestasjon 10 l-/hybridbileri p-kjeller.

5.6 Overvannshåndtering:
 Det er utarbeidet notat basert på beregninger av overvann/flomvann. Beregningen
viser et nødvendig utjevningsvolum på 9,1 m3. Overvann håndteres i eget
fordrøyningsanlegg under uteoppholdsareal i nord. Planen legger også til rette for
fordrøyningsanlegg på tak, et såkalt ”blått tak” som vurderes nærmere under
detaljprosjekteringen. Ved behov for mer foordrøyningsvolum kan det settes av
areal under grønn del av lekeplass i sør.
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Overvann fra gårdsplass renner nordover mot et nedsivningsareal med gress hvor
vannet kan stå mens det siver ned i jorden. Tomtegrense mot nord bygges med en
mur som per i dags dato eller tilsvarende som forhindrer at vann ved større nedbør
renner i skråningen inn til en nabo. Erfaring om at nedsivning i en gressflate på de
fleste jorder egnet til nedsivning behøver et areal på 1,5-2 ganger arealet av tette
flater for å oppta og nedsive det meste av regnvannet. Utformingen av
nedsivningsareal sees nærmere på under detaljprosjekteringen.
På bygget forventes det at flomvann i begynnelsen av nedbørperioden håndteres
gjennom fordrøyningsanlegget dimensjonert for 20-årsregn. Resterende flomvann,
som ikke håndteres av fordrøyningsvolum, sendes via overløp til et åpent flomareal
på overflaten av eiendommen og sammen med resterende flomvann ledes til
nærmest flomvei via Esebjørggate.

5.7 Universell utforming:
 I tråd med plan- og bygningsloven og Teknisk forskrift er det ikke krav til
universell utforming av boligbygg. Det er krav til universell tilgjengelighet for alle
leiligheter.
 Alle fellesarealer, uteoppholdsarealer og felles lekeplass er universelt tilgjengelig.
 Planen legger til rette for god orientering og veifinning for gående. Planen etablerer
seg som en del av Åkras mer urbane sentrum, med direkte tilkomst for gående,
syklende og kjørende i felles, overdekket gårdsrom tett tilknyttet fortau og
gatestruktur.

5.8 Sosial infrastruktur:
 Planen inngår som en forsterkning av eksisterende sosial infrastruktur i Åkra
sentrum. Avstand, tilgjengelighe tog kapasitet i nærliggende skoler, barnehager og
kulturtilbud samt butikker er god.

5.9 Grønnstruktur:
 Planen innebærer en fortetning av sentrum, og området utgjør i dag ingen del av en
sammenhengende grøntstruktur.
 Lekeplass er illustrert med planlagt bebyggelse. Rekkefølgekrav om opparbeidelse
følger i planbestemmelsene.
5.10 Barn og unges interesser:
 Adkomst til lekeplasser, friområder, friluftsområder, skole/barnehage etc er målsatt
på plankart i Kap 3.
 Areal og anlegg for barn og unge er sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og
annen helsefare gitt beliggenhet i avstand fra gjennomkjøringsvei, buffer mot
parkeringsplass.
 Barn og unge er ikke tatt med på råd i planprosessen grunnet begrenset omfang
samt at planen innretter seg etter etablert bygnings- og infrastruktur.
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Det totale kravet til felles uteoppholdsareal etter kommunenes norm er 50m2 pr.
leilighet. (30m2 felles uteoppholdsareal og 20 m2 nærlekeplass). Dette gir behov for
et samlet felles uteareal på 850 m2 (330 og 520). Planen gir 351 m2 nærlekeplass og
600 m2 uteopphold. Det legges opp til sammenhengende bevegelse over
leke/uteoppholdssoner.
Lekeplassen skal opparbeides samtidig med øvrige tekniske anlegg før boligarealet
tas i bruk.

5.11Miljøkonsekvenser:
 Planens sentrumstilknytning er ihht sentrale, fylkeskommunale og kommunale
vedtekter samt intensjoner om muskeldrevet hverdagsliv med minimale
naturinngrep.

5.12 Naturmangfold:
 Tomten er en eldre opparbeidet, nå overgrodd hage. Vegetasjonen består
hovedsakelig av hagebuskvekster, 3-5 meter høye sikkagraner med innslag av
selvplantete løvtrær. Eldre, plantede løvtrær i nordgrenser er skadede/døde. Det er
noen fremmedarter blant eldre prydplanter, eksempelvis mye vintermispel.
 Hele planområdet skal kontrolleres for uønskede arter, ihht forskrift om fremmede
arter §9 og §24, punkt 2 og 4, vedlegg 1. Ved funn skal det utarbeides en tiltaksplan
godkjent av kommunen.
 Tiltak i planområdet vurderes ikke å ha vesentlige eller merkbare konsekvenser for
naturmangfoldet. §8 i naturmangfoldloven sier: ”Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal
stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.” I dette
tilfellet vil hageeier uten krav til tillatelse kunne asfaltere hele hagen. Planforslaget
endrer ikke på dette forholdet. Behov for undersøkelse av botanisk fagperson
ansees derfor unødvendig.
 Hele området vil reetableres og ingen sortelistede arter etableres.

Nordre del av hagen, sett mot nord
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5.13 Kulturminner:
 Fylkeskommunen har vurdert området til ikke å inneholde sannsynlige
kulturminner. Eksisterende enebolig har ikke verneverdi eller er registrert i
relevante databanker.
5.14 Lyd og støy:
 Ivaretagelse av støykrav er vurdert ivaretatt ved godkjente verdier for dører og
vinduer og at støy på private uteoppholdsareal i dette området ikke vil overskride
godkjente verdier.
 Bygningstype, plassering, utforming og planløsning gir en god støysituasjon. Alle
boenheter får en stille side, og tilgang til uteoppholdsareal med gode støyforhold.
Utover dette kan støytiltak som innglassing av terrasser brukes til å senke støyen
utomhus. Bygget er tilpasset mulig innglassing da dette erfaringsmessig blir en
problemstilling.
5.15 Luftkvalitet:
 Planen er ikke vurdert å innebære eller være utsatt for problemer med luftkvalitet.

5.16 Forurensning, energiforbruk og lukt:
 Boligbebyggelsen vil bestå av godt isolerte bygg med varmegjennvinningsanlegg
ihht TEK 17
 Boligene ligger sentrumsnært og tilrettelegger for et gående og syklende
hverdagsliv.
 Området har ingen soner der biler kan stå på tomgang eller på andre måter foråsake
støy eller eksoslukt.

5.17 Anleggsfasen:
 Anleggsfasen vil måtte begrenses til ett byggetrinn. Det er god riggplass i området.
Vei til området skal opparbeides med fortau, og slik inngå som del av
anleggsområdet. Denne belastningen må sees som en naturlig konsekvens av
etablering av offentlig fortau.

5.18 Kriminalitetsforebygging:
 Området er utformet for å skape trygge omgivelser for barn og unge:
o Lekeplassen ligger godt synlig og oversiktlig, både fra tilkomst,
oppholdssoner i boligene og tilkomsten til kulturhuset.
o Det legges opp til aktivitet for alle aldersgrupper i og rundt lekeplassen,
med sitteplasser, lekeapparater og grøntsoner. Alle boligens terrasser har
oversikt til denne. Umiddelbar nærhet til kulturhuset gir oversikt, enkel
kontakt med forbipasserende, bruk av lekeplass av barn som benytter
kulturhuset og sentrum for øvrig. Dette gir rom for et større fellesskap enn
selve boligområdet gir, og tilsvarende sosial sikkerhet.
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Folkehelse:
 Planen må kunne sees som et sentrumsfortettende boligtiltak, som muliggjør
muskeldrevet hverdagsliv (sykkel og gange) og som etablerer et godt tilgjengelig
lekeareal. Her henvises til intensjonen i ATP, der fortetning skal oppmuntre til co2fri ferdsel og avlaste naturområder.

5.19 Gjennomføring av plan og økonomiske konsekvenser for kommunen:
 Gjennomføring av planen vil medføre fo eller ingen økonomiske forpliktelser for
kommunen mht infrastruktur, drift eller utgifter med eiendommer. Det er ønskelig
med en viss grad av arealoverføring for å kunne etablere gode parkeringsplasser og
hensiktsmessig fortau foran kulturhuset. Dette må avtales mellom Karmøy
Kommune og utbygger
 Planen innebærer ingen nødvendige kommunale investeringer på sosial, teknisk og
grønn infrastruktur, med unntak av at kommunen overtar nytt fortau og drift av
dette.

Kapittel 6: Konsekvensutredning


Karmøy kommune har vurdert planforslaget til ikke å utløse krav om planprogram
og konsekvensutredning. En konsekvensutredning er en kartlegging av et tiltaks
konsekvenser for miljø, naturressurser, kulturminner eller samfunn. Planen
omfatter en eksisterende boligeiendom fra 60-tallet med stor, opparbeidet hage,
tilknyttet Åkra sentrums infrastruktur. Plankonsulent vurderer det til at KU ikke er
nødvendig da tiltaket ikke vil ha konsekvenser for miljø, naturressurser,
kulturminner eller samfunn utover de aspekter som det redegjøres for i
planbeskrivelsen ellers.

Kapittel 7: ROS - analyse

Metode og forutsetninger
Mulige uønskede hendelser er ut fra en generell/teoretisk vurdering sortert i hendelser som
kan påvirke planområdets funksjon, utforming med mer, og hendelser som direkte kan
påvirke omgivelsene (henholdsvis konsekvenser for og konsekvenser av planen). Forhold
som er med i sjekklista, men ikke er til stede i planområdet eller i planen, er kvittert ut i
kolonnen ”Aktuelt?” og kun unntaksvis kommentert.
Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelse er delt i:
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-

Svært sannsynlig (4) -

kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede.

-

Sannsynlig (3) -

kan skje av og til; periodisk hendelse (årlig)

-

Mindre sannsynlig (2) -

kan skje (ikke sannsynlig; ca hvert 10 år)

-

Lite sannsynlig (1) -

det er en teoretisk sjanse for hendelsen; skjer sjeldnere enn
hvert 100 år.

Kriterier for å vurdere konsekvenser av uønskede hendelser er delt i:
Personskade

Miljøskade

Skade på eiendom,
forsyning med mer.

1. Ubetydelig

Ingen alvorlig skade

Ingen alvorlig skade

Systembrudd er
uvesentlig

2. Mindre
alvorlig

Få/små skader

Ikke varig skade

Systembrudd kan føre til
skade dersom
reservesystem ikke fins.

3. Alvorlig

Behandlingskrevende
skader

Midlertidig/behandlings- System settes ut av drift
krevende skade
over lengre tid; alvorlig
skade på eiendom.

4. Svært alvorlig

Personskade som
medfører død eller
varig mén; mange
skadd.

Langvarig miljøskade

System settes varig ut av
drift; uopprettelig skade
på eiendom

Karakteristikk av risiko som funksjon av sannsynlighet og konsekvenser er gitt i følgende
tabell:
Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig
2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig
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-

Hendelser i røde felt:

Tiltak nødvendig

-

Hendelser i gule felt:

Tiltak vurderes ifht nytte

-

Hendelser i grønne felt:

Rimelige tiltak gjennomføres

Tiltak som reduserer sannsynlighet vurderes først. Hvis dette ikke gir effekt eller er mulig,
vurderes tiltak som begrenser konsekvensene.

Uønskede hendelser, konsekvenser og tiltak
Tenkelige hendelser, risikovurdering og mulige tiltak er sammenfattet i følgende tabell.
Det er vurdert om konsekvensene av øket trafikk grunnet tiltaket vil ha konsekvens også
utenfor planområdet. Planområdet slutter omkring 30 meter nord for krysset Esebjør –
Rådhusvegen. Det er stilt rekkefølgekrav til opparbeidelse av bredere fortau langs østsiden
av vegen herfra og sørover ned til og med krysset. I krysset må fortau kobles opp mot, og
det må opparbeides tilrettelagt krysningspunkt over Rådhusvegen i form av opphøyet
gangfelt. Gangfelt fører til område som nyttes til parkering hvor en kan ferdes mellom
parkeirngsplassene og bebyggelsen sør for den. Det er ikke opparbeid fortau her, men
regulert fra gangfeltet, langs bebyggelsen og videre rundt hjørnet i krysset med
Bedehusvegen. Herfra går det fortau langs Bedehusvegen og videre sørover til skolen.
Økningen av trafikk som planforslaget medfører er etter at Rådhusvegen er krysset,
vurdert til ikke å være av betydning. Det vil trolig være et begrenset antall biler som vil ta
veien sørover i Bedehusvegen og forbi skolen. Hovedtyngden av trafikken vil mest
sannsynlig fra krysset Esebjør - Rådhusvegen fortsette østover i Rådhusvegen til krysset
med Fv. 47 som leder trafikken videre gjennom Åkrehamn (både sørover mot Skudesnes og
nordover mot Kopervik og Haugesund). Dermed er det gjennom planområdet og ved
kryssing av Rådhusvegen at planforslaget medfører økt trafikk med tanke på skoleveg. At
planforslaget gir økt trafikk på dettes strekket vurderes til å veies opp med at det
tilrettelegges for bedre skoleveg gjennom hele planområdet og sikrere kobling til
kryssingspunkt over Rådhusvegen. Forholdet ligger som punkt 9 i tabellen under:

Hendelse/situasjon

Aktuelt

Sanns.

Kons.

Risik
o

Kommentar/tiltak

Natur- og miljøforhold
Ras/skred/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/tiltaket medføre risiko for:
1.

Masseras/-skred

Ingen
tiltak

Lite
sansynlig

Alvorlig

......
......
..
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2.

Snø-/isras

Ingen
tiltak

Lite
sansynlig

Alvorlig

......
......
..

3.

Flom/flomvei

Ingen
tiltak

Lite
sansynlig

Alvorlig

…..
......
......
...

4.

Radongass

Tiltak

Lite
sansynlig

Mindre
alvorlig

…..
......
......
...

Vanlig behandling av
radon i henhold til
gjeldende forskrifter.

Vær, vindeksponering. Er området:
5.

Vindutsatt

Ingen
tiltak

Sansynlig

Mindre
alvorlig

…..
......
......
.

Bygge med hensyn til
vind.

6.

Nedbørutsatt

Ingen
tiltak

Sansynlig

Mindre
alvorlig

…..
......
......
.

Bygge med hensyn til
nedbør.

…..
......
......
......
......
......
......
......
.

Det er skolevei
gjennom
planområdet.

…..
.

Det er skolevei
gjennom
planområdet.

Menneskeskapte forhold
Trafikksikkerhet
7.

8.

Trafikkulykker

Ulykke med
gående/syklende

Ingen
tiltak

Ingen
tiltak

Lite
sansynlig

Lite
sansynlig

Alvorlig

Alvorlig

…..
......
.
......
.
......
.
......
.

Utvikling av sikre
overgangs- og
adkomstforhold.
Oversiktlige
avkjørsler. Ryddige
siktsoner.

Nytt fortau for
skolevei.

26

9.

Ulykke med
gående/syklende på vei til

Ingen
tiltak

Lite
sansynlig

Alvorlig

skole

…..
.
…..
......
.
......
.
......
.
......
.

Veg til barneskole 200
meter unna krysser
veg.
Opphøyet fortau.

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring
10. Trafikkulykke ved
anleggsgjennomføring

Ingen
tiltak

Lite
sansynlig

Alvorlig

…..
......
......
.

11. Skolebarn ferdes gjennom
planområdet

Ingen
tiltak

Lite
sansynlig

Alvorlig

…..
......
..

Beredskapsplan.
HMS rutiner

Avsperring av
anleggsområdet.

.….
.
.….
.
12. Brann

Tiltak

Lite
sansynlig

Svært
alvorlig

…..
......
......
...
......
.

13. Støy og uro i anleggsfasen

Ingen
tiltak

Lite
sansynlig

Alvorlig

......
.
......
.

God tilkomst for
brannvesen.
Boligsprinkling.
Brannkonsept

Planlegging og
avdempende tiltak i
anleggsperioden.

.….
.

Overordnet risikovurdering
Endelig risikovurdering:
27

Konsekvens:

1. Ubetydelig

2. Mindre alvorlig

3. Alvorlig

4. Svært alvorlig

1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 11 og
13

12

Sannsynlighet:
4. Svært sannsynlig
3. Sannsynlig

5 og 6

2. Mindre
sannsynlig
1. Lite sannsynlig

4

Hendelser som er vurdert å være sannsynlige til svært sannsynlige og ha alvorlige til svært
alvorlige konsekvenser krever tiltak. Nærmere angitte hendelser kommenteres nærmere i
det følgende.
ROS-analysen avdekker ikke hendelser hvor det må settes inn ekstra tiltak som
resultat av alvorlige eller svært alvorlige risiko.

Kapittel 8: Vedlegg
Den planlagte bebyggelsen sitt sørøstlige hjørne er redusert noe av hensyn til nabo i øst.
Dette fremgår av vedlegget Perspektiv fra sør. De øvrige vedleggene er ikke justert i forhold
til dette. Foholdet går for øvrig klart frem av plankartet.
Skisse teknisk plan del 1 Brannvann og kapasitetsmålinger
Skisse teknisk plan del 2 Overvannshåndtering
Notat - Vurdering av overvann for Esebjørtoppen
Skisse - Utomhusplan med parkering for kulturhus
Sol/skyggediagram vår-høstjevndøgn.
Sol/skyggediagram vinter/sommer/vår-høstjevndøgn
003 Perspektiver vår/høstjevndøgn kl 15
Perspektiv fra sør
201 Fasadeoppriss
202 Snitt og oppriss
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