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FORORD
RH -Oppmåling har vært engasjert av Veabuen båtlag mfl. for å utrede konsekvenser av
småbåthavn på Ospøy. Utredningen er gjort i forbindelse med detaljreguleringsplan for
Ospøy småbåthavn.
Utredningen er ledet av RH Oppmåling, Rune Hemnes. Faglig vurdering gjennom
fagrapport for Vannmi l jø/Forurensning gjennomført av Ragnhild Kluge ved COWI AS.

Åkrehamn 07.09.2018
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1.

Utredningsplikt

og grunnlaget for konsekvensutredningen

Område t ble tatt inn i Kommune plan 2014-2023fra 2015 og i o mrådeplan for Salvøy fra 2016
(plan ID 2082)spesifiserte at det skulle foretas konsekvensutredning ved evt. senere
regulering f år nye tiltak. Det er denne forutsetningen som slår inn nå og utløser kravet om
konsekvensutredning i forbindelse med dette planarbeidet.
Krav til konsekvensutredning, og hvilke utredninger som er nødvendig f or å skape klarhet i
tiltakets konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Ble fastsatt i oppstartsmøte
02.11.2017(v edl.02)

2.

Generelt

Konsekvensutredninger har til hensikt å belyse hvilke vesentlige virkninger en plan kan
forventes å ha for tema innenfor miljø og samfunn. Videre skal en konsekvensutredning ta
for seg avbøtende tiltak for eventuelle negative konsekvenser som framkommer.
Konsekvensutredninger skal videre gi en vurdering av behovet for nærmere undersøkelser
før gjennomføring av planforslaget. Det skal også gjøres en vurdering av behovet for
undersøkelser etter gjennomføring av forslaget, med sikte på å overvåke og klargjøre de
faktiske virkningene av forslaget.
I løpet av planprosessen for områdereguleringsplanen har flere tema og faglige
problemstillinger blitt diskutert for å komme frem til et planforslag som i størst mulig grad
er tilpasset de faglige forutsetningene.
Etter råd fra kommunen er COWI engasjert til å utrede konsekvenser av ny småbåthavn med
hensyn til Vannmilj/ forurensing og påfølgende effekt på naturmangfold.
Deler av COWI fagrapport er gjengitt under 4.3 Vannmiljø og er gitt småbåthavnens egenart
gitt ekstra tyngde i vurderingen av konsekvensenefor etablering av småbåthavn.
COWI fagrapport er vedlagt (se COWI fagrapport - vannmiljø og Forurensning (Vedl.24))

Begrep
Verd i:
•
•

En vurdering av hvor verdifu llt et område eller miljø er.
Et betydelig innslag av faglig skjønn er med i fastsettingen av verdi og omfang.
Verdivurderingen for landskapsbilde, nærmiljø og friluftsliv, naturressurser og
kulturminner/ kulturmiljø, er gjort med utgangspunkt i verdikriterier for de samme
tema i SVV sin "Håndbok V 712 Konsekvensanalyser". Verdien angis da på en
gliden de skala: liten - middels - stor.
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Omfang:
•
•
•

En vurdering av hvilke endringer tiltaket antas å medføre for de ulike miljøene eller
områdene, og graden av denne endringen
Vurderes i forhold til alternativ 0 - dagens situasjon
Vurdering av omfanget av reguleringsplanen for landskapsbilde, nærmiljø og
friluftsliv, naturressurser og kulturminner/ - kulturmiljø, er gjort med utgangspunkt i
omfangskriterier for de samme tema i SVV sin "Håndbok V712 Konsekvensanalyser".
Omfanget angis da på en skala fra stort negativt til stort positivt omfang.

Konsekvens:
•

•

Konsekvensen av tiltaket fastsettespå grunnlag av en skjønnsmessig vurdering av
verdier i det berørte området og omfanget av endringer som tiltaket vil medføre f or
det aktuelle temaet, og er en avveining mellom de fordeler og ulemper tiltaket vil
medføre.
Vurderes i forhold til alternativ 0 – dagens situasjon.

Fig. 2-1. - Konsekvensvifte
(HåndbokV712 Konsekvensanalyser,
SVV)
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3.

Utredningsalternativer

0-alternativet
0-alternativet er dagens situasjon eller referansealternativet, og er
sammenligningsgrunnlaget for utredningene. Dette alternativet tar utgangspunkt i at
området forblir slik det ligger i dag, dvs. uten etablering av småbåthavn.

Alternativ -A
Altern ativ -A m edfører etablering av småbåthavn med kaier , flytebrygge , naust og klubbhus
med tilhørende veier og parkeringsarealer innenfor planområde t . Det er ikke aktuelt å
utrede andre alternativer enn alternativ -A.

4.

Utredningstemaer

Nedenfor gjennomgås de ulike u tredningstemaene slik de er fastsatt i oppstartsmøte.
•
•
•
•
•

Landskap
Naturmangfold, jf. Naturmangfoldloven
Vannmiljø, jf. Vannforskriften
Trafikk - Transportbehov: Beregnet trafikkøkning (ÅDT) over Salvøybroa og
trafikksikkerhet på fylkesveien fra fastlandet til småbåthavna
Vannmiljø - Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved
havnivåstigning og stormflo
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4.1

Landskap

Innledning
Landskapsregion
I følge "Nasjonalt referansesystemfor landskap", Oscar Puschmann, tilhører øygruppa
Ospøy, landskapsregion en "Kystbygdene på Vestlandet".
Karakteristisk f år landskapsregionen er en skjærgård der terrenget er ruglete og oppdelt i
mange øyer og sund. Nakne skjær og knauser eller bergrygger gir regionen et grått og til dels
karrig preg, og det er generelt lite løsmasser.Lyngheier, fukthei og myr dominerer og er med
på å gi landskap et det snaue og karrige preget.
I de mange små vågene og sundene der øyene lig ger tett, danner sjøflatene gulvet i
landskapsrommet. Det åpne havet danner gulvflaten i de store landskapsrommene som
oppstår der det er langt mellom landformasjonene. På øyene sesofte små tjern og vann inne
mellom bergknausene.
I denne landskapsregionen er bebyggelsen preget av sjøtilknytta bygninger, fiskerianlegg ,
sjøhus og kaier i lune viker.
Variasjonen mellom det store åpne landskapsrommet utenfor øyriket, mot de mange små og
avgrensa landskapsrommene i skjærgården skaper kontraster som gjør regionen attraktiv i
opplevelsessammenheng, med små avstander mellom de ulike visuelle uttrykkene i
landskapet.

Fig. 4-1. - Overordnedetrekk i landskapsbildet
.
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Dagens situasjon
Influensområde t
Influensområdet for landskapsbildet er vurdert til å være pl anområdet med tilkomst og
tilliggende sjøareal,samt områder som blir visuelt påvirket av tiltak innenfor planområdet.

Landskapsbildet på Ospøy
Landskapet på Ospøy, er et typisk eksempel på landskapet innenfor landskapsregionen
"Kystbygdene på Vestlandet", særlig sett i sammenheng med resten av øyene i K armøy
kysten . Variasjonen mellom det storslåtte og åpne landskapsrommet mot havet, og de små
landskapsrommene mellom øyer og skjær, i viker og sund kommer tydelig frem i
planområdet.

Fig. 4-2 Sør for Ospøydannesdet storelandskapsrom
.

Fig. 4-3 Eksempelpå mindre landskapsrominnerst i Havnebassenget
på Ospøy.

Karakteristisk for Salvøy og Ospøy i dag, er at noen områder fremstår som naturområde t
med naturlige stein- og terrengformasjoner, og andre områder er tydelig mekanisk påvirket
med bebyggelse. Strandsonen består stedvis av naturlig strandlinje, men lange strekninger
består også av stein og tr ebrygger , og det er bare antydning er av noe svaberg igjen mellom
bryggene.
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Fig. 4-4: Områdetbærertydelig pregav at det er
kultivert .

Fig. 4-5: Området har en del forsøpling.

Terrengformene på Salvøy og Ospøy er småskala og skaper fine variasjoner i planområdet.
Eksisterende vei er i planområdet er relativt smale og er i hovedsak godt tilpasset ter renget
og skalaen i landskapet.

Fig. 4-6: Landskapetpå Ospøyer pregetav å væregjennomgangspunkt for Salvøy,hvor fv. 853 bestemmermye av
l andskapskarakteren
på Ospøy, slik det fremkommer på bildet.

Både på Ospøy og Salvøy er det i dag mye bebyggelse, både med næringsbygg, industri og
boligområder som i varierende grad er tilpasset landskapet. Det er allerede satt opp naust i
nærområdet og flere av de tilgrensende områdene har brygger langs kystlinjen, noen bedre
tilpasset kystlinjen en andre. Salvøybroa og kjøreveien er eksempel på mindre heldig
arkitektur, men det kuperte landskapet gjør at broa ikke dominerer landskapsbildet for mye.
Både veien og broa trenger fornyelse teknisk ettersom de ikke følger dagens krav.

Fig. 4-7: Ankomstmot Ospøysett fra Salvøybroa
, broahar 17m Seilingshøyde
, småbåthavnen
er mitt i bilde.
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Verdi
De områdene på Salvøy og Ospøy som er preget av naturlig terreng får liten landskapsverdi.
De er karakteristiske for landskapsregionen og gjenspeiler den bruk som har formet
k ystlandskapet slik det fremstår i dag. Terrengformasjoner, strømnett , veiarealer, bukter og
brygger skaper et variert uttrykk som virker kontrastfylt , men noe kaotisk . Ettersom det
visuelle uttrykket er vanlig f år landskapsregionen, blir likevel ikke landskapsbildet vurdert
til å ha høy verdi, selv om de ligger potensiale for gode kva litet er i naust og eldre
bebyggelse.
Områdene som er satt av til småbåthavn på Ospøy mangler struktur og orden.
Naturlandskapet burde kunne eksistere side om side med båtholdet, men slik det er i dag
fungerer det ikke. N oen steder gjenspeiler kystkulturen med fiske og båthold mens andre
steder bærer preg av å være lite helhetlig, og har liten verdi for landskapsbildet. Til tross for
variasjonen som kjennetegner et verdifullt landskapsbilde fremstår område t som noe kaotisk
og forsøplet.

Omfang
Småbåthavn
Det er regulert inn småbåthavn med tilhørende landareal og parkering sørvest på Ospøy.
Det blir åpnet for inntil 92 småbåter. Parkeringsareal og landareal med klubbhus og naust,
vil sammen med småbåthavnen ligge innerst i havnebassengetpå Ospøy. Det er satt krav til
situasjonsplan for området, materialbruk og utforming av området vil være viktig for å få
tiltaket tilpasset til landskapet.

Figur 4-8 Bilde, østfor planområde,somviser at naust gjerneer konsentrerti strandlinjen.

Strandsonen i dette nærområdet er allerede utbygget med kaiområder , men det er litt
negativt at den naturlige strandsonen noen plasser blir nedbygd. At småbåthavnen ligger i
nærheten av område t for fv. 853, naust, fritidsboliger og boliger, kan være med å dempe
omfanget av tiltaket visuelt. Grøntområde t mellom småbåthavnen og fv. 853, gir en mykere
ramme rundt småbåthavnen og kan gi en mer naturlig tilknytning til elementene i de nære
omgivelsene. Omfanget av tilta ket vurderes til å være litt - til middels positivt .
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Figur 4-9: Bilde viser tiltenkt havnebasseng
på Ospøy.

En videreføring av eksisterende bygningsmåter med tanke på volum, form og arkitektonisk
uttrykk vil være viktig for hvordan nye bygningsmiljø vil virke inn på landskapsbildet.
Byggehøyder er vesentlig, og utfra de maksimale byggehøydene som er satt i planen har
man lagt forutsetninger for en arkitektur som kan innordne seg skalaen i landskapet.
Omfanget av tiltakene vurderes å være litt negativt til intet. Det blir åpnet for en ny type
aktivitet, men med god landskapstilpasning vil tiltakene kunne passeinn i omgivelsene.
Friområder og t raktorvei
Det er regulert inn friområde t øst i planområdet på Ospøy. Selv om f riområdet ligger kl art
adskilt fra småbåthavnen vil traktorveien som ligger tvers gjennom friområdet, bli bygget ut
f or å fungere som adkomstvei til øst siden av småbåthavnen.
For friområdet som er et mindre grøntareal, og som har middels landskapsverdi i dag, blir
omfanget av tiltaket vurdert til å være lite. For deler av traktorveien som skal tilrettelegges
dagens vei standard og bredde på 6 meter vil nye terrengformer som vist i prinsippskissen
for utforming av veiarealet, gi endringer i landskapet, og vei kroppen vil (i likhet med
dagens traktorvei) ligge som en mindre barriere. For denne delen av planområdet vurderes
tiltakets omfang å være litt negativ til litt positivt.

Figur 4-10: Bilde viser at grøntområde
t alleredeer delt av traktorveien.
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Vei
Det er pl anlagt to adkomstveier til planområdet, veien mot vest, f år avkjørsel til fv. 853 og
veien i øst får avkjørsel til en mindre regulert privatvei .

Sammenstilt
Sett under ett vil planen åpne for tiltak som hovedsakelig gir et middels positivt omfang som
for, veiarealet, klubbhuset og småbåthavnen, men også tiltak som har litt negativ til litt
positivt omfang f or friområdene. Totalt sett er tiltakene innenfor planområdet vurdert til å
ha middels positivt omfang.

Konsekvens
At landskapsbildet f or planområdet er vurdert til å ha liten verdi, sammen med et omfang
som har middels positivt omfang, fører til at planen blir vurdert til å ha middels positiv
konsekvens for landskapsbildet på Ospøy.

Avbøtende tiltak
› Det er viktig at eksisterende bygningsmåter med tanke på volum, form og arkitektonisk
uttrykk videreføres i det nye bygningsmiljø siden dette vil virke inn på landskapsbildet.
› Det er viktig for landskapsbildet at man kan opprettholde kulturlandskapet, og unngå
gjengroin g.

4.2

Naturmangfold
Innledning

I dette kapittelet dokumenteres registreringer og verdivurderinger for temaet naturmiljø.
Omfanget av tiltaket og vesentlige konsekvenser for naturmiljøet blir belyst.
Kunnskapen om naturmangfoldet er basert på eksisterende kunnskap fra offentlige
databaser, rådføring med biolog og Karmøy kommune, samt befaring av naturverdier i sjø
16.05.2018og på land 18.04.2018.
Planområdet er befart for å kvalitetssikre registrerte, kjente forekomster, og for å avdekke
eventuelle uregistrerte forekomster, samt vurdere hvordan tiltaket vil kunne påvirke
naturmangfoldet. Et viktig mål for befaringen var å avdekke eventuelle lokalt viktige
ålegressenger– slike forekomster var ikke kartlagt gjennom den nasjonale kartleggingen av
denne naturtypen.
I dette kapittelet omtale s temaet naturmangfold slik det defineres i Naturmangfoldlovens §
3.
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Dagens situasjon
Influensområde t :
Influensområdet er delt opp i kar t legging på land og kartlegging i sjø som omfatter både det
litterale (tidevannssonene) og den sublitterale delen av planområdet med til grensende
sjøareal.
Registrerte forekomster av Naturverdier (offentlige databaser og rapporter)
Innenfor planområde t er det ikke registrert noen naturtyper, men kartleggingen fra
Milj ødirekt oratet viser at det er store tilgrensende områder mot planområde t i sør som er
merket «Kulturmark med naturtypen Skjellsand, som er kategorisert som et A -område t »
(svært viktig/nasjonalt viktig).

Figur 4-11 Naturtyperegistreringerfra Miljødirektoratetsdatabase
. Den blå stipledelinjen på Ospøyviser planområdet,
grønt skravertområdet ca.15 metersørfor planområde
t viser naturtype medverdi A. registrerteskjellsandforekomster
,
(IID: BN00102343).

I tillegg viser data modellering, laget av NIVA, at modellering angir flate områder med
dybde mellom 0 og 5 m i relativt beskytta områder, hvor det kan finnes Ålegresseng innenfor
planområdet.

Figur 4-12. Potensialområdet for Ålegressengmarkert ut fra NIVAs modelli grønt. Plan området er markertmedtykk blå
linje..

14

Vedlegg23
Artsforekomster:
I naturbase er det registrert hettemåke, ca. 24 m sør-øst for planområde t.

Rødlistearterregistrert i nærheten:
Intet funnet.

Svartlistedearter:
Intet funnet.

Naturtyper i sjø:
Det var ikke avdekket forekomster innenfor havnebassengetpå Ospøy, før befaring.

Beskrivelse av området – i sjø
Totalt utgjør sjøområdet i den lille småbåthavnen på 7 daa havoverflate som åpner seg mot
sør, hvor åpningen ikke er smal nok , for at den kan karakteriseres som en poll , men
havnebassengeter tydelig og klart avgrenset i en bukt .
Det er opparbeidet 2 murte permanente brygger, 2 brygger i tre og 2 midlertidige
flytebrygger innenfor planområdet.

Kartlegg ing / Feltundersøkelser i sjø
Litoral område t
Undersøkelser av litoralsonen ved Ospøy småbåthavn i Veavågen den 16. mai 2018,omfattet
kartlegging av naturtyper langs kystlinjen.
Kystlinjen ble undersøkt og viste at strandsonen besto av strandberg . Vegetasjonenlangs
kystlinjen består av blæretang (F. vesiculosus) og spiraltang (Fucus spiralis) . Funnene er
vanlig forekommende og har liten verdi .
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Figur 4-13. Det ligger mye storestenerlangs kystlinjen.

Figur 4-14. blæretangen,
man kan seøverstat bunnen
har mye småstein

-Rødlistearter
Det ble ikke registrert marine rødlistearter i det litoral sonen.

Sublitoral område t
Undersøkelser av sublitoralsonen ved Ospøy småbåthavn i Veavågen den 16. mai 2018,
om fattet kartlegging av naturtyper.
Data som viste hvor det kunne finnes Ålegresseng innenfor planområdet, ble kvalitetssikret i
felt, samtidig som det ble undersøkt om det fantes ytterligere naturtyper etter
Miljødirektoratets DN -håndbok 19 (Miljødirektoratet 2007).Det ble også gjort søk etter rød og svartlistede arter.
Hovedsakelig var sublit oral område t befart med sjøkikkert, dokumentert med video /bilder
og GPS. Fig. 4-13 viser lokalitet av 10 spesifikk observasjonspunkter som vi mente gav et
godt inntrykk av havnebassenget.
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Fig. 4-13 - Observasjonlokaliteteri kart 1-10, Befart16.05.2018medbåt og sjøkikkert.Kraft ig svart stipling viser
planområdet,svaksvart stipling viser fremtidig kaiområde
t , blå stipling viser grensemellomfremtidig båtoppstillingsplasser
og offentlig farlederi sjø.

› Observasjon 1
Området er 4-5 m dyp med jevn, hellende løsmassebunn (bl.a. skjellsand). Rikelig med
Sukkertare ble registrert med noe stortare (Laminaria hyperborea) . Det ble ikke observert
ålegras.
› Observasjon lokalitet 2
Svakt hellende skjellsands bunn 3-5 m dyp. Det ble registrert tettere ålegress (Zostera
marina) forekomster.
› Observasjon lokalitet 3
Det er 2-3 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn(bl.a. skjellsand), og noe stein
og fjell . Ålegress forekomsten forsvinner, her er det registrert rikelig Sukkertare.
› Observasjon lokalitet 4
D et er 2-3 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn (bl.a. skjellsand), og med noe
stein. Her er det registrert spredte enkeltplanter av ålegress,ingen ålegresseng. det er noe
sukkertare , her kan man se at det ligger et lag med sedimenter over all vegetasjonen.
› Observasjon lokalitet 5
Innerst øst i havnebasseng,d et er 2-3 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn, og
enkelte steder stein og fjell. Ålegress forekomsten forsvinner, her er det registrert tett med
sukkertare med noe dekning av blæretang.
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› Observasjon lokalitet 6
D et er 3-5 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn (bl.a. skjellsand), og med noe
stein. Her er det registrert spredte enkeltplanter av ålegress,her ligger det et lag med
sedimenter over all vegetasjon.
› Observasjon lokalitet 7
Svakt hellende skjellsands bunn 3-5 m dyp. Det ble registrert tettere ålegressforekomster.
› Observasjon lokalitet 8
U jevn, noe løsmassebunn og enkelte steder stein og fjell 2-3 m dyp . Ålegress forekomsten
forsvinner, her er det registrert sukkertare.
› Observasjon lokalitet 9-10:
D et er 2-3 m dyp med jevn svakt hellende noe løsmassebunn (bl.a. skjellsand), og med noe
stein. Her er det registrert spredte sukkertare og blæretang med noe dekning av martaum i
partiene som er nærmest land, i tillegg kan man finne partier med åpen skjellsand uten
vegetasjon, partiet er tynt og ligger over fjell og standberg. Det ble ikke observert ålegras her.

Fig. 4-14. bilde fra 16.05.2018Ålegressforekomsterved
observasjons
lokalitet 7.

Fig. 4-15. bildefra 16.05.2018spretteÅlegress
forekomstervedobservasjons
lokalitet 4.
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Fig. 4-16. bilde fra 16.05.2018registrert Sukkertarevedobservasjons
lokalitet 1.

-Rødlistearter
Det ble ikke registrert marine rødlistearter i det sublitoralsonen.

Naturtyper
I sublitoral en ble det også registrert vanlig forekommende naturtyper, men også den
priorit erte naturtypen ålegrasseng.
Ålegrasseng er en prioritert naturtype av utformingen vanlig ålegras (Zostera marina) og er
vurdert som noe truet. I følge DN -håndbok 19 er ålegrassenger nær kjente gyteplasser
vurdert som viktige, og større upåvirkede komplekser av undervannsenger (> 100 daa) som
svært viktige. Området med ålegrasseng i Ospøy havnebassenger antatt til å ha en
utstrekning på opptil ca. 0,6 daa (fig . 4-13). Arealet er vurdert etter befaring og oppmålt med
håndholdt GPS.Lokaliteten med ålegrasseng når ikke opp til økologiske kriterier for svært
viktig og viktig, og naturtypen vurderes som lokalt viktig med C - verdi.
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Fig. 4-13 – Oversiktskartmedavmerketområdet for registrert ålegrasseng
på Ospøy16. mai. 2018.

Beskrivelse av området – på Land
Området bærer preg av menneskelig påvirkning, og det ligger igjen en del søppel i
planområdet. Det går grusveier og traktorveier gjennom eller inntil planområdet, og det er
allerede anlagt flere mindre kaianlegg i område t.
Den mest utbredte naturtypen innenfor planområdet kan beskrives som Røsslyng og
Kreklinglyng, med flekker av mindre grantrær, vilt gress. Alle disse naturtypene er trivielle,
og har lite verdi for biologisk mangfold.

Kartlegging / Feltundersøkelser på Land
Registrerte forekomster ved befaring på land 18.04.2018.

Fig. 4-17 - Observasjonlokaliteteri kart 1-7, Befart18.04.2018.Kraftig svart stipling viser planområdet,svaksvart linje
viser fremtidig arealformålgrenser, hvor planformålsomikke blir direktepåvirketav tiltak er merketmedgrønn skravur.

› Observasjon lokalitet 1
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H er er det meget kupert, område t har enkelte mindre trær og gressflekker , men domineres
av Krekl i nglyng (Empetrum nigrum) og Røsslyng (Callune Vulgaris), med enkelte større
brake busker (Juniperus communis) .
› Observasjon lokalitet 2
Her er det meget kupert, område t domineres av Krekl i ng og Røsslyng, med enkelte brake
busker.
› Observasjon lokalitet 3
Her ligger område t på en topp og domineres av Krekl i ng og Røsslyng.
› Observasjon lokalitet 4
Her er det flatere parti og mot kystlinjen viser fjell, område t domineres av Krekl i ng og
Røsslyng .
› Observasjon 5
Område t ligger i en skråning og har enkelte gress flekker , område t domineres av Krekl i ng og
Røsslyng.
› Observasjon lokalitet 6
Her ligger område t på en topp ved eksisterende vei og består av Krekl i ng og Røsslyng.
› Observasjon lokalitet 7
Her er det flatere og m ed mye fjell, område t har noe Krekl i ng og Røsslyng.

Fig. 4-18. bilde fra 30.07.2018,Lyng
forekomsterRøsslyngvedområdet 1.

Fig. 4-20. bilde fra 30.07.2018,viser
Brakebuskerved området 2
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Fig. 4-19. bilde fra 30.07.2018,viser Krekling ved
området 2.

Fremmede arter
Det er ikke observert noen fremmedartet innenfor planområdet.

Samlet v erdi – Sjø og på land
Området har i dag liten/ middels verdi , funnene på land er trivielle mens det er mindre
forekomster av prioriterte naturtyper i sjø.
Feltene med Ålegr ess og skjellsand er viktige men små. Området i sjø har en middels verdi
og er i hovedsak det som trekker opp helhetsverdien .

Omfang
Ved planlegging av avgrensningene av de ulike arealbruksformålene på Ospøy småbåthavn,
er det i planforslaget langt på vei tatt hensyn til de viktige naturtypelokalitetene som er
påvist (se observasjoner f ig . 4-13 og 4-17.).
Innenfor planområdet er det planlagt ny småbåthavn, der det tilrettelegges for bygging i sjø
med kai og flytebrygge.
På land planlegges det bygging av naust med tilhørende vei og parkeringsareal. (se
Situasjonsplan - Mulighetsvurderng Ospøy (Vedl.18)).
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Konsekvens
Når tiltakene er etablert medfører disse direkte arealbeslagi form av etablering av kai og
flytebrygge. Støpning av kai er arealbeslag som blir permanente, og selv om
konstruksjonene delvis revegeteresmed opprinnelig flora og fauna, vil arealene være tapt .
Forankring av flytebrygge vil medføre arealbeslag på bunn, men både fly tebrygge og
oppankringer kan fjern es. Flytebryggen vil gi direkte tap av lystilgang i område t u nder, men
også tilføre nye overflater som flora og fauna vil etablere seg på som f.eks. skjell, hydroider
og alger.
Arealbeslagene fører til tap av leveområde t for flora og fauna. For omr ådet med hardbunn
vil overflate på kai kunne ligne på opprinnelig substrat og en vil ha mulighet for
rekolonisering av vanlig forekommende arter. Det er imidlertid noe usikkert om
rekoloniseringen vil k unne føre til at det biologiske mangfoldet blir som før tiltak et, da
fyllingene vil ha en annen overflate. Tareskog i
nærområdet vil kunne fungere som en artsbank til rekolonisering i tilt aksområdet. Det vil
være liten negativ virkning for marint biologisk mangfold i driftsfasen.
Ettersom den eventuelle fyllinga er permanent er det lite sannsynlig m ed aktivisering av
stedegne forurensede sediment utover det som eventuelt blir aktivisert i anleggsfasen.I
driftsf asen vil aktivisering av forurensede sediment ha ubetydelig virkning på marint
biologisk mangfo ld.
De samlede arealinngrepene i dette prosjektet er moderate og allerede noe u tført, og
virkningene av det gjenværende tiltaket på det biologiske mangfoldet er derfor moderate til
små da et noe større inngrep allerede har skjedd.
Planen med naust og parkeringsareal vil trolig føre til et større fysisk inngrep i planområdet,
men vil ikke ødelegge eller forringe verdifull natur eller biologisk mangfold på land.
Vurderingen gjelder både for anleggsperioden, og på lang sikt. Det er ingen avbøtende tiltak
som ansessom spesielt aktuelle for tiltaket på land.
Verdi
Vi mener tiltaket kan få liten negativ effekt for Naturmangfoldet i sjø. Utfylling av
strandlinjen ved etablering av ny småbåthavn med kai, vil påvirke naturmiljøet negativt.

Avbøtende tiltak
› Partikkelflukt fra fyllingen til bukta bør unngås så langt det lar seg gjøre. Siden bygging
langs kyst linjen kan påvirke Ålegras in direkte, må vi vise til at det ikke tillates mudring, at
alt arbeid i sjøen skal skje utenom vekst - og gytesesongen,og at det skal innhentes tillatelse
fra fylkesmannen før det fastsettestiltak i byggesak.
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› Det tilrådes at det ikke anlegges offentlig båtopptrekk, siden offentlig båtopptrekk kan føre
til ytterligere økt båt trafikk fra båteiere som ikke h ar fortøyningsplass i småbåthavnen.

4.3

V annmiljø – i sjø

Innledning
U tredningskravet ligger i behovet for å kartlegge d ifferansen fra dagens overflatevann og
fremtidig overflate vann, som av renner i havnebassenget.Jf. krav etter oppstartsmøte.
Selv om k ravet om konsekvensutredning for vannmiljø i sjø har sitt opphav i oppstarts møte,
ble det gjennom prosessenbehov for uavhengig vurdering med tanke på konsekvensene
med hensyn til vannmilj/forurensning .
Den uavhengige fagrapporten ble gjort av Ragnhild Kluge ved COWI AS og er vedlagt
denne Konsekvensutredningen (se COWI fagrapport - vannmiljø og Forurensning (Vedl.24))
Bakgrunnen for kartlegging av vannmiljø har sitt opphav i behovet for en regional
vannf orvaltningsplan for vannregionen for perioden 2016-2021,som ble godkjent av Klima og Miljødepartementet 04.07.2016hvor en av hovedutfordringene i vannforvaltningsplanen
er eutrofiering av kysten, men kunnskapsgrunnlaget for vannforekomster i kystvann er
mangelfullt. Det er derfor en målsetting at alle vannforekomster skal ha minst god økologisk
tilstand innen 2021.her viser vi til COWIs Fagrapport (se 2.1 Vannmiljø – vanndirektivet).

Dagens situasjon
Nasjonale, regionale og lokale mål for vannmiljø
EU vedtok i 2000et direktiv om vannforvaltning for å sikre en felles tilnærming, målsetting,
prinsipper og sett av forholdsregler for beskyttelse av overflatevann og grunnvann innenfor
EU. Direktivet er en del av EØS-avtalen, og blir i Norge implementert gjennom «Forskrift om
rammer for vannforvaltningen » (vannforvaltningsforskriften) av 15.12.06med ikrafttredelse
fra 1.1.07(Miljøverndepartementet, 2006).Hovedhensikten med vanndirektivet er en
helhetlig, nedbørfeltorientert vannforvaltning. Det skal settes opp miljømål for
vannforekomstene og disse skal oppfylle kravene til «god økologisk status». Det skal tas
hensyn til egnethet for ulike brukerinteresser i nedbørfeltet.
Influensområdet
•
•

Vedavågen havområde t som Ospøy og planområdet ligger i , regnes i denne
sammenheng som influensområdet i det store perspektivet .
I det lille perspektivet utgjør havnebassengetinnenfor planområde t .
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Det store perspektivet
Ved avågen faller ikke innenfor den antatt risiko område t og har relativ god økologisk
tilstand . Derfor vil det ikke her i konsekvensutredningen gå nærmere in n på
påvirkningstypen eutrofiering risikobildet for overflatevann i Haugalandet vannområde t .
Ulike forurensningskilder er hovedårsak til at vann havner i risiko. (se f ig . 4-16).
Det er kun noen mindre bekker som renner rett ut ved kysten utenfor Ved avågen i det store
perspektivet og det har ingen effekt på planområde t , i tillegg er det ingen bekker som har
utløp på Ospøy innenfor planområdet , kartleggingen viser at område t faller in n under i ngen
risiko .

Fig. 4-21. – Risikovurdering;Haugalandet.Kartframstilling av risikobildetfor overflatevanni Haugalandet
vannområde
t . Vedavågenmarkert medblå sirkel over grønn markering(ingen risiko), Kilde: Regionalplan for
vannforvaltning 2016– 2021i vannregionRogaland.Vann -nett, februar2014.(www.Vann-nett.no).

Det lille perspektivet
Havnebassengetinnenfor planområde t utgjør ca. 7 daa vannoverflate i et bassengsom kun
har åpning mot sør. Det er opparbeidet 2 murte permanente brygger, 2 brygger i tre og 2
midlertidige flytebrygger innenfor planområdet.
Det er ingen bekker innenfor planområdet som renner ut i havnebassenget. Sett bort fra den
naturlige overflate avrennet fra naturområder kommer det i tillegg overflatevann fra
eksisterende brygger og fra fv.853 utenfor planområdet, til tross for dette virker
hav nebassengetfro dig se befaring i sjø 16.05.2018i Pkt . 4.2 Na turmangfold .
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Merk at observasjoner ved punk 4 (se fig 4-15 jf. kart i fig 4-13) viste et tynt lag biologisk
nedfall på vegetasjonen innerst i bassengetnoe som kan bety at område t ikke får like god
vannutskiftning en andre steder i havnebassenget.
Verdi
Vi har vurdert at gitt planområdet s plassering i det store perspektivet og observasjoner av
havnebassengetsom viser et generelt svært godt vannmiljø , at det ikke er behov for noe
v idere analyse av vann kvaliteten.
Dette bekreftes av COWI sin vurdering:
-

2.1 Vannmiljø – vanndirektivet

Ospøyligger i vannforekomstVeavågen
-ytre, ID 0242040902
-C. Vannforekomsten
er beskrevetsom
moderateksponertkyst medkort (dager)oppholdstidfor bunnvann,moderatbølgeeksponering
og
moderatstrømhastighet.Den økologisketilstandener vurdert somgod,kjemisktilstand er dårlig
(VannNett, 2018).
Vannforekomsten
er ikke i risiko (seFigur 3) og forventeså nå miljømåleneom god kj emiskog
økologisktilstand innen 2021.
Under kartleggingeni havnebassenget
på Ospøy,i forbindelsemedkonsekvensutredningen,
ble det
observertslampå vegetasjonen
i indre del av bukta(punkt 4 og 6). Dette indikererdårlig
vannutskifting i dennedelenav bassenget
(RH Oppmåling,2018).

Omfang
Tiltaket tilføyer v eiareal i tillegg til at det bl ir etablert parkeringsplasser og n austområdet ,
med kai er. Alt i alt vil muligens arealformål med hard overflate stige med ca. 3593m2 fra
dagens ca. 700m2 innenfor planområde t .
Kai anlegg på 294m rundt hele havnebassengetog flytebrygge på ca. 45 m.
Fagrapporten til COWI presenterte et nytt alternativ for antall tillatte båtoppstillingsplasser
som gjennom rapporten ble omtalt som Alternativ 2.
De to alternativene blir da:
Alternativ 1: Maks Tillatte antall båtoppstillingsplasser er 92 båter, som tidligere foreslått.
Alternativ 2: Maks tillatte antall båtoppstillingsplasser redusert til 56 båter.
For mer detaljer angående omfangets konsekvens under driftsperioden se COWI fagrapport,
rapporten presenterer som nevnt tidligere to alternativer og vår vurdering, vil herav vurdere
ut fra COWIs alter nativ 2 med 56 båtoppst l lingspl asser.
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Anleggsperioden
Det må forventes avrenning av partikler, organ isk materiale og næringsstoffer til bassenget
ved anlegning av kai og etablering av tilførselsvei til havna. Det samme gjelder ved
etablering og tilrettelegging av flytebrygger. Avrenningen vil skje ved nedbørsepisoder når
vegetasjonendekke er fjernet og jorda ligger åpen.
Området ned mot sjøen må fylles noe mot vest og nord. Større anleggsmaskiner vil også
generere partikkelavrenning ved nedbør – hovedsakelig pga. kjøre- og pakkingsskader av
jorda. Det forutsettes at drivstoff -fylling av anleggsmaskiner i kke skjer i skråningen ned mot
sjøen.

Konsekvens
Havnebassengetfår liten negativ konsekvens og går fra å ha svart god tilstand til å få god
tilstand .
Vurderingen baserespå en småbåthavn som legger til rette for 56 Båtplasser slik COWI
fagrapport legger som t iltak som kan vurderes .
Det er ikke tilrettelagt for vinteropplagsplass for båter i havnen så det blir ikke muligheter
for at rester av bunnstoff og båtpleiemidler kan tilføres sjøen i avrenningsvann fra land .

Vi gjengir her i sin helhet konklusjonen fra COWI fagrapport og vi anser dette som
hovedgrunnlaget for vurderingen for konsekvenser for 4.3 Vannmiljø – i sjø:
-

7 Konklusjon

Det er per i dag umulig å unngå noeforurensningi småbåthavner.Bunnstoffenesombrukesfor å
hindre begroinginneholderhovedsakelig
biocidenekobberog sink. For Ospøysmåbåthavner det
estimerten årlig utlekking av ca.11,5 kg sink og 13,7 kg kobbersomfølgeav at 92 småbåter(worst
case)ligger i sjøeni helesommersesongen.
I tillegg kommersmåsølav dieselog olje, eksosog
forbrenningsprodukterfra motorerog generellforsøpling.
Vaskog vedlikeholdav båterutgjør den størstemiljøpåvirkningenvedbåthavneri Nor ge.Ved
rengjøring av skrogetspylesgammeltbunnstoffav og oftehavnerdetteda i sjøen.Det er påvist
betydelighøyerekonsentrasjonerav kobber,sink og TBT i sedimentene
vedspyleområder
sammenlignetmedrestenav arealeti småbåthavnene
(COWI AS, 2018). Det viktigste tiltaket for å
unngå forurensningi havnebassenget
på Ospøyer derforat det er forbud mot oljetømming,
bunnskraping,bunnsmøringog rengjøring/vedlikeholdav båt, ref. § 9 (Plan ID 2112,2018).
Men, dettetiltaket innebærerat båteieremå utførevedlikeholdetet annetstedsomikke nødvendigvis
har godeløsningerfor oppsamlingav partikler/bunnstoffog rensing av spylevannet.Totalt sett, utfra
genereltmiljøhensyn,vil det besteværeå etablereen modernespyleplassmedrenseanleggslik at
nødvendigbåtpussblir utført på kontrollert vis. EttersomMiljødirektoratetskal utarbeidenye
retningslinjer for småbåthavnersomsannsynligvisinnebærerstrengerekrav, anbefalerCOWI at det
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planlegges/tilrettelegges
for etableringav ev. fremtidig spyleplasseller lignende.Serapporten
" Miljøvennlige småbåthavner"for eksemplerpå alternativertil tradisjonellspyleplass(oppblåsbar
tørrdokk,skrogduk,skrogvaskemaskiner,
UV etc.)(COWI AS, 2018).
Det er påvist ålegras,skjellsandog sukkertarei tiltaksområdet.Ålegrasog sukkertareer viktige
tilholdsstederfor en rekkearter. Ålegrastrengermye lys og skyggefra bryggerog båtervil virke
negativt på utbredelsen.Dette er hensyntatti plasseringav kaier og flytebrygge.Det antasat det vil
værerelativt stor vannutskifting i bukta(VannNett, 2018)slik at konsentrasjonene
av utlekkede
metallerfortynnesunderveisog ikkepåvirker forekomstene
av ålegrasog sukkertarei særliggrad.
Med de avbøtendetiltak somalleredeer planlagt i detaljreguleringsplanensamt foreslåttenye tiltak i
kapittel 6.1 minimeresdenegativeeffektenepå vannmiljø/forurensningog naturmangfoldi sjø.Gode
rutiner, oversiktligmiljøstasjonsamtjevnlig oppfølgingog informasjonfra Veabuenbåtlagvil være
viktig for å drive en mestmulig miljøvennlig småbåthavn.

Verdi
En direkte konsekvens av tiltaket som planområde t tilrettelegger for, vil føre til økt andel
overflatevann som renner ut i havnebassenget,dette ligger til grunn for å vurdere at tiltaket
kan få liten negativ konsekvens for vannmiljø i sjø, sammen med konklusjonen til COWI
fagrapport som den er gjengitt ovenfor .

Avbøtende tiltak
Vurdering av avbøtende tiltak er tatt direkte fra COWI f agrapport (se COWI fagrapport vannmiljø og Forurensning (Vedl.24))
-

6.1 Avbøtendetiltak Ospøy:

I planleggingsfasen
er det tatt hensyntil ålegrasforekomst
vedplasseringav flytebrygger(RH
Oppmåling,2018),seFigur 9, og bryggeanlegger plassertslik at maksimalvannsirkulasjonblir
opprettholdt.
I detaljreguleringsplanen
(Plan ID 2112,2018)er følgendeforutsetningerlagt til grunn for å hindre
forurensningog skadepå naturmangfold:
›

§ 7 Vedbygging i sjøog på land skal det foretasavbøtendetiltak for å redusere
partikkelspredning.Arbeidene skal foregåutenomvekst- og gytesesong

›

§ 8 Det er forbudt å etablerepermanentfyllestasjonfor diesel

›

§ 9 Det er forbud mot oljetømming,bunnskraping,bunnsmøringog rengjøring/vedlikeholdav
båt.

›

§ 32 Innenfor formålsgrensenskalnausteier og båteieretilknyttet planområdetha felles
renovasjonsanlegg.
28

Vedlegg23
I tillegg anbefalesfølgendetiltak for å redusereforurensningog negativ påvirkning på vannmiljø og
naturmangfoldunder tiltak og drift:
›

Det tilrådesikke at det anleggesoffentlig båtopptrekksidendettekan medføreøkt båttrafikkfra
båteieresomikke har fortøyningsplassi båthavnen.

›

Under tiltaket bør ålegrasforekomsten
beskyttesmot nedslammingvedhjelp av siltgardin
(eller ev. boblegardin).

›

Stolpereller andredelerav bryggeanleggetsomhar kontaktmedvannet bør ikke være
behandletmedkjemiskbeskyttelseav treverket.Det børheller konstrueresav stål, betongeller
annet sterkt materiale.

›

Brygger/flytebryggermå ha åpningersomtillater at vannetsirkulerer.Bryggene bør ogsåha
en passasjemot strandender vannet kan strømmeforbi (Länsstyrelsen,2013).

›

Avfallshåndtering:Småbåthavnenskalkunneta imot alle typer avfall fra de båtenesombruker
anlegget.Omfangog utforming må vurderesi forhold til behov.Det vil værebehovfor mottak
av restavfall,avfall somskalresirkuleresog muligensfarlig avfall. Ettersomdet på Ospøyikke
er tiltenkt plasspå land for rengjøring,vedlikeholdeller lagring av båterkan man vurdereat
mengdenfarlig avfall er liten (COWI AS, 2018).

›

Det bør utarbeidesavfallsinstrukser/miljøinstruksertil båteiere/brukere
av båthavnensom
bl.a. oppfordrertil bruk av miljøvennligeprodukter.Hengesoppgodt synlig på avfallsstasjon
eller informasjonstavleog følgesoppav båtforeninge
n.

Tiltak somkan vurderes:
›

Vurder om pålebryggekan erstatteflytebrygge.Pålebryggerer ofte bedrefor miljøet enn
flytebrygger.Pålebryggergir mindre skygge,depåvirkerikke overflatestrømmene
like mye,de
gir ingen "pumpeeffekter"etc.(Länsstyrelsen,2013).

›

Reduksjonav antall båtplasserfra 92 til 56 vil redusereutslipp av tungmetallerfra båtersom
ligger i sjø,ref. Tabell1.
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Tillegg til vurdering av vannmiljø
I tillegg bør tiltaket vurderes etter Vannforskriftens paragraf 12 (fare for forringelse av
vannkvaliteten).
Paragraf 12 omhandler ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst og at dette kan
gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i §4-§6 ikke nås eller at tilstanden
forringes, dersom dette skyldes:
a)

nye endringer i de fysiske egenskapenetil en overflatevannforekomst eller endret nivå i en
grunnvannsforekomst, eller

b)

ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i miljøtilstanden i en vannf orekomst fra
svært god tilstand til god tilstand.

I tillegg må følgende vilkår være oppfylt:
a)

alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
vannforekomstens tilstand,

b)

samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktiv itetene skal være større enn tapet av
miljøkvalitet, og

c)

hensikten med de nye inngrepene eller aktivitetene kan på grunn av manglende teknisk
gjennomførbarhet eller uforholdsmessig store kostnader, ikke med rimelighet oppnås med
andre midler som miljømes sig er vesentlig bedre.

4.4

Risiko ved havnivåstigning, stormflo, flom og skred

Dagens situasjon
Stormflo
planområdets beliggenhet ligger med åpning mot sør og kan være sårbar for ekstra høy flo
kalt springflo på grund av den geografiske plasseringen på vest siden av Karmøy .
Innenfor planområde t finnes det ingen bygninger som kan ta skade av stormflo eller havnivå
stigning selv om dårlig fortøyde båter kan bli drevet på land. Indirekte kan eksisterende
fv .853 mot nord utenfor planområde t , være sårbar for høye bølger under storm flo.
Havnivåstignings
Når det gjelder fremtidige havnivåstigning viser vi til Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)srapport som viser to hoved scenarier:
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50 år og 100 år frem fra år 2000da målepunktenes referansegrunnlag stammer fra, ut fra
denne rapporten finner vi at 50 år frem er det estimert en stigning på ca. 28 cm, (med en
usikkerhets faktor på -8cm til +14cm) samtidig viser estimatet 100 år frem en stigning i vann
standen på 80 cm (med en usikkerhets faktor på -20cm til +35cm).

Fig. 4-22. - Ha i tankeneat detteer beregningersomikketar høydefor flo og fjære,i slike estimeringerkan man
seer effektenmye større.

Verdi
Fylkesveien nord for planområde t er i dag meget utsatt for stormflo og vi vurderer dagens
situasjon som liten negativ på grund av dett e.

Omfang av tiltaket
Kai anlegg på 294m rundt hele havnebassenget.
Anleggsperioden
Under anleggsfasenbør det vurdering om det er forsvarlig å jobbe langs kystlinjen gitt
daværende vær forhold. I dette ligger det også at ved en fremtidig bygge situasjon må det
spesifiseresi byggesøknad hvordan bygge prosessenskal gjennomføres.

Konsekvens
En del av tiltaket medfører at kaiområde t fylles opp og at kystlinjen dermed heves slik at en
større andel av infrastrukturen kommer til å befinne seg over kote 2,5.
Bygningsmassen består av naust og er konstruert for å tåle havets påvirkninger , og evt.
skader vil ikke ha store materielle kostnadskonsekvenser noe som er positivt.
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Verdi
Tiltaket karakteriseres som å ha liten til middels positiv virkning ettersom kaianlegget vil
kunne skape en buffersone for fv. 853 fra storm flo med høye bølger og dermed tilføye
eksisterende infrastruktur mer sikkerhet.

Avbøtende tiltak
Den samlede vurderingen viser at det ikke kommer til å være behov for tiltak for å
motarbeide verken springflo eller havnivåstigning.

4.5

T rafikk

Innledning
Dette kapittelet beskriver forventet økning i trafikk som følge av ny småbåthavn på Ospøy.
Bare forventet trafikk på land er beskrevet. Trafikken på land kan sesi lys av bruk av
fritidsbåter og da sesongbetont,og den vil dermed i vesentlig grad variere som følge av
ukedag og værforhold.
Trafikkforholdet til Salvøybroa er beskrevet adskilt.

Dagens situasjon - Vei
Vei på Ospøy
Dagens vei fv. 853 holder ikke verken kravene for ÅDT eller kravene for trafikk sikkerhet,
dagens vei er smalere en 5 m eter og har ingen gang-/ sykkel areal.
I dag har eksisterende vei en målt ÅDT på 850 biler. I den eksisterende områdeplanen for
Salvøy (plan ID 2082) er det allerede planlagt opparbeiding av fv.853 til vei bane med
klassifisering SA1 og dette dekker en ÅDT på <15.000.
Omfang av tiltaket
Oppgraderingen av veibanen for fv. 853 er lagt inn som rekkefølgekrav til og langs det
foreslåtte planområde t .

Fig. 4-23 Fra plan ID 2082;«Fylkesvegen
er planlagt somsamleveg1 (Sa1),jf. håndbokN100. Vegenhar tilstøtendefortau
på 2,5 meter». (I plantegningfor plan 2082,er det kun fortau på 1 side).
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Trafikk og Småbåthavner
Trafikken fra og til anlegget kan sesi forhold til bruken av småbåter ved anlegget, men d et er
relativt liten kunnskap om hvordan og hvor mye av den norske fritidsflåten brukes. TØI
publiserte i 2017en rappor t om bruk av fritidsbåt i Norge . Som grunnlag for rapporten ble
det utført en nettbasert undersøkelse om bruk av fritidsbåt, der 30 000 båteiere ble invitert til
å delta. Av disse svarte over 11 000 båteiere på undersøkelsen.
Grovt oppsummert var svarene slik:
•
•
•
•

Desember – februar: ca. 4 dager i gjennomsnitt pr. mnd.
Mars – mai: ca. 6 dager i gjennomsnitt pr. mnd.
Juni – august: ca. 10 dager i gjennomsnitt pr. mnd.
September – november: ca. 6 dager i gjennomsnitt pr. mnd.

Båteierne oppgav i sum at de bruker båten 47 dager i løpet av året. Eiere av store båter
(lukkede og delvis lukkede) og seilbåter bruker sin båt mer enn gjennomsnittet.
Småbåthavna på Ospøy skal i utgangpunktet være for d e med naust i havnen, men det er i
tillegg lagt inn par keringspla sser for Veabuen båtlag som skal ha klubbhus og egne
båtoppstillingsplasser innenfor havnebassenget.
Man kan forsøke å sette ned et omtrentlig ÅDT anslag f or planområde t , men den blir nok
ikke nødvendigvis ÅDT for Salvøybroa.
Det er satt av to båtplasser til hvert naust, men denne analysen tar utgangspunkt i at eieren
av naustet kun kan bruke 1 båt om gangen, så vi tar utgangpunkt i 1 tenkt båt pr. naust og
siden hvert naust har 1 egen parkeringsplass blir det like mange oppstillingsplasser som
småbåter, her blir det da 36 parkeringsplasser.
Tillegg kommer 10 parkeringsplasser tilhørende Veabuen båtlag som har fått 20 båtplasser til
sin disposisjon. Da blir det totalt 46 par keringsplasser for bil fordelt på 56 båtplasser.
For 56 båtplasser gir dette i sum en parkeringsdekning på 0,82 parkeringsplass pr. båtplass.

planområde t : 56 båtplasser * (46/365) * 0,82 = 6 ÅDT

Fra midten av juni til midten av august vil trafikken på vegen ned til småbåthavna være
vesentlig høyere enn års d øgntrafikk registrert i område t .
En anslått Topp ÅDT kommer trolig til å være veldig sesongbasert, og være det som har
trukket opp den allerede anslåtte ÅDT på 6 kjøretøy. Men noe eksakt tallfesting er vanskelig
å anslå.
Det er meget viktig å ha i tankene at modellen som vi har anvendt inkluderer store båter og
seilbåter, at de to karakteristikkene trekker opp gjennomsnitte i modellen, og at tiltaket
foreslått i havnebassengetbegrenser båtstørrelsen til 17-20 foter småbåter.
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Konsekvens
Den nye opparbeiding en av vei banen som følger med tiltaket vil ha en kapasitet som dekker
behovet for Salvøys samlede ÅDT grundig , og med vei banen kommer det sykkel og gangsti
som bedrer sikkerheten , alt dette er med å trekke opp vurderingen .
Verdi
Tiltaket karakteriseres som middels positivt, men omfanget karakteriseres som minimalt,
siden tiltaket betyr opparbeiding av fv. 853 langs plan området og dette vil bidra
samfunnsnyttig for Salvøy.

Dagens situasjon - Salvøybroa
Litt av problemet er at broen ikke har egent fotgjengerfelt , og dermed tvinger forgjengere ut i
farlige trafikksituasjoner. Ett annet aspekt er at broen kun har et kjørefelt på under 4 meter ,
og dermed går all trafikk begge veier på et kjørefelt .
Problemet kommer da buen på broen er slik formet at man ikke kan se motgående trafikk
komme in n på broen før man er halvveis, noe som kan føre til at en part må rygge samtidig
som det ikke er fotgjenger felt og dette er særdelesfarlig.
I dag viser målinger fra Statens vegvesen at totale ÅDT over broanlegget ligger ÅDT på 850.
d et er et produkt av 83 boliger, eksisterende naust/båt plasser både på fastlandet (for Salvøy
væringene), naust/Båt naust på Salvøy (for d e som ikke bor på Salvøy) og eksisterende
Industri på Salvøy, i tillegg kommer, besøkende og personer som anvend er grendehuset
(Medlemmer av Vea Sjøspeidergruppe) og personer som anvender båtopptaket under Salvøy
broa.
Ettersom det er stor etterspørsel etter naustene i småbåthavnen fra beboere på Salvøy er det
vanskelig å anslå hvor mye ÅDT som vil gå over Salvøybroen, selv om vi kan gi et omtrent
ÅDT for småbåthavnen som helhet. Dersom personer som tidligere hadde båt/naust andre
steder kjøper naust på Salvøy, blir dette mindre turer over Salvøybroa, d e kan med andre
ord da trekkes fra dagens ÅDT.
Samtidig er det ikke snakk om tungtrafikk ved transport av småbåter, så dette vil heller ikke
være en vurdering i forhold til ÅDT -T (ÅDT for tungtrafikk.)
Men siden andelen ÅDT fra småbåthavnen som helhet aller ede kun er 6 snakker vi om en
minimal økning.
La oss si at en tiendedel av beboerne på Salvøy ønsker å kjøpe naust, vil d e da bestå av 8,3
naust (parkeringsplasser) som trekkes fra og vi får følgene ÅDT som kanskje kjører over
broa.
planområde t : (56-8,3) båtplasser * (46/365) * 0,82 = 5 ÅDT
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Om d e samme personene tidligere hadde naust/båtoppstillingsplasser andre steder på
Karmøy er umulig å si.
Konsekvens (Dersom broen oppgraderes)
I bunn og grunn kommer alt ned til behov et for en utbedring av bro , som det allerede er
fastslått at det er et behov for å utbedre , og når det d ermed blir utarbeidet burde bro
kapasiteten være den samme som veien.
Fylkesvegen (fv. 853) som leder opp til Salvøy broen er planlagt til å ha gradering SA1 og
dette dekker en ÅDT på < 15 000. dersom broen vil få tilsvarende eller bedre kapasitet, kan
det lille påvirkningen på ÅDT som vi antar småbåthamnen har, utgjøre liten effekt på
fremtidens situasjon, verken med eller uten utbedring av bro.
Verdi
Tiltaket karakteriseres som litt negativt, men omfanget karakteriseres som minimalt. Siden
etablering av småbåthavn kommer til å heve ÅDT for Salvøybroa kan det kun konkluderes
med at virkingen av inngrepet kommer til å få negativ effekt, men ÅDT stiger lite så
konsekvensen kommer til å være minimalt og dette gjør verdivurderingen mindre negativ .

Støy
Dagens situasjon
Planområdet har i dag en del støy knyttet til eksisterende fv.853 som danner en tredjedel av
plangrensen. Dette veiarealet danner en barriere mellom planområdet og de 6 husene som
utgjør bebyggelsen på Ospøy.
Det befinner seg allerede fire adskilte kaianlegg innenfor planområde t og flere fortøynings
plasser. Såfarlederen i havnebassengeter brukt av en titalls småbåter.
I større skala er den eksisterende farlederen mellom Ospøy og Karmøy, øst for planområde t
mye brukt av fritidsbåter, Så støy bilde for båttrafikk er med andre or d ikke et nytt element.
Det må i tillegg nevnes at det ligger et industriområde t , sør øst for planområde t som bringer
med seg en del støy.
Omfang
Tiltaket som det tilrettelegges introduserer ca. 92 småbåter og tilhørende biltrafikk. Støy
bilde vil nok fora ndre seg i mindre grad ved etablering av småbåthavn, men minimalt , sett i
forhold til fv.853 og industriområde t som allerede er etablert.
Konsekvens
For støy mener vi at etablering av småbåthavn kommer til å få meget liten konsekvens, siden
støy bilde av småbåt trafikk ikke er et nytt element.
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Anleggsperioden - Samlet
Område t som helhet kan være utsatt for en stor omarbeiding ettersom det er behov for
forbedring av Salvøybrua og dette gjør at veianlegget kan være knyttet opp til denne
forbedringen av broen.
Anleggsperioden for småbåthavnen er derfor vanskelig å anslå men når opparbeidingen av
veibanen først begynner, vil nok arbeidet med fv. 853 gå relativt greit, i og med at det alt
eksisterer veibane langs tiltaket.

T rafikk konsekv ens - Samlet
Tiltaket karakteriseres som li ten negativt, men omfanget karakteriseres som minimalt , både
for eksisterende vei og for Salvøybroa.

Eksisterende vei
Salvøy bro

Verdi begrunnelse
Rekkefølgekrav knyttet til tiltaket gjør at fv .
853 blir forbedret.
Salvøy broen har i dag ikke god nok stand til
å nå dagens kriterier, og tiltaket vil belaste
broen ytterligere.

Samlet

KU -verdi
middels positiv
liten negativ

Liten negativ til liten
positiv

Fig. 4-24. – Omfangog konsekvensvurdering
bådefor eksisterende
vei og for Salvøybroa
.

Avbøtende tiltak - Samlet
Det kan være en ide og sette opp lysregulering ved broinngang på begge sider for å minske
potensialet for trafikk ulykker som en midlertidig løsning.
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5

Oppsummering

5.1

Sammenstilling av konsekvensvurdering

De samlede virkningene av tiltaket for naturmangfold, vannmiljø, Havnivå stigning og
landskapsbilde, er sammenstilt under. Det er viktig å understreke at en sammenstilling av
konsekvenser ikke følger «matematiske prinsipper», men er en konkret helhetsvurdering av
samlet virkning .

Sammenstillingen er vurdert slik:

Landskapsbilde
Naturmangfold på land og i sjø
Vannmiljø
Havnivåstigning og stormflo
Trafikk
Sammenstilt

Konsekvens for tiltaket
Middels positiv ++
Liten negativ Liten negativ Liten til middels positiv +/++
Liten negativ til liten positiv -/+
Liten positiv +

Fig. 5-1. – Konsekvensvurdering
- Sammenstillingav verdiene.

5.2

Konklusjon

Konsekvensutredningen er utført etter Statensvegvesens metode beskrevet i håndbok V712
så langt den passer for ikke -prissatte konsekvenser. Denne metoden er faglig sett grundig og
god, men det ligger i metodens natur at nye tiltak som oftest få r en samlet negativ
konsekvens for miljø både på land og i vann .
Siden den samlede konsekvens viser at tiltaket antas å ha liten positiv påvirkning , til tross
for funn av Ålegr ess og skjellsand innenfor planområde t , m ener vi at tiltaket anbefales på
grunnl aget at det i sin helhet kommer til å tilføye mer verdi end det antas å forringe .
Småbåthavnen vil være verdi hevende for tomtene, tar hensyn til Ålegress funn, tar hensyn
til skjellsand funn og legger til rette for samfunns nyttig opparbeiding av vei areal, som
kommer til å gagne hele Salvøy.

Det nevnes også at
Kommuneplanens krav om vurdering, og ønske om småbåthavnanlegg i tilknytning til
Ospøy småbåthavn oppfylles :
•
•
•
•
•

Det er kontrollert om det befinner seg ålegress og skjellsand forekomster .
Det er kontrollert tiltakets konsekvens for det eksisterende landskapsbilde på Ospøy
Det er kontrollert økning i ÅDT og trafikk belastning på Salvøybroa
Det er kontrollert tiltaket i hensyn til havnivåstigning og stormflo.
Kontroll av tiltakets konsekvens for vannmiljø/forurensning er utredet grundig.
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6

K ilder og referanser

Metode
Statens vegvesenshåndbok V712

Naturmangfold
Miljødirektoratets Naturbase,
Artsdatabankens Artskart og Artsobservasjoner
Skog- og landskaps database «Kilden».
DN -håndbok 13
Naturbasen: http://kart.naturbase.no/ Direktoratet for naturforvaltning.
Norsk rødliste for 2013:http://www.artsportalen.artsdatabanken.no/
Norsk svartlist for 2012:https://www.artsdatabanken.no/fremmedearter
DN - håndbok 19 - 2001revidert 2007.Kartlegging av marint biologisk mangfold. Miljødirektoratet. 54
s.
NIVA modell over Ålegress – gjennom https://www.temakart -rogaland.no/

Vannmiljø
-CIENS-rapport 2, 2011.Helhetlig planleggi ng og utvikling av miljøvennlige småbåthavner (E. Rinde
med flere).
http://nevina.nve.no/
www.vannportalen.no
-Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-2021

Havnivåstignings:
Når det gjelder fremtidige havnivåstigning viser vi til Direktoratet for samfunnssikkerhet og
beredskap (DSB)srapport . I 2008 ga DSB og Bjerknes senteret ut en rapport om framtidig
havnivåstigning for norske kystkommuner. Den revidert utgaven fra 2009 er her anvendt.
Tabell i fig . 14. er fra side 30 i DSB rapporten fra 2008.

Landskapsbilde:
Puschmann, Oskar. 2005.«Nasjonalt referansesystemfor landskap. Beskrivelse av Norges 45
landskapsregioner ». - 20 kystbygdene på Vestlandet
Norges geologiske undersøkelse, NGU. Berggrunns kart og løs masse kart.
http://www.ngu.no/no/hm/Kart -og-data/
Naturbase til Miljødirektoratet http://kart.naturbase.no/
Kommuneplan for Karmøy kommune 2014-2023
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Miljøstatus.no

Trafikk:
TØI rapport 1547/2017:Bruk av fritidsbåt i Norge (Amundsen, Bjørnskau)
Statens Vegv esen:https://www.vegvesen.no/vegkart/vegkart/#kartlag:geodata/@600000,7225000,3
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