Kommunedelplan for Fv 47 Karmsundgata Tittelsnesvegen mellom E134 «Opelkrysset» og
Kringlehaugvegen
Plan RL1699 – Haugesund kommune – Saksnr 11/3592 – Vedtatt av Bystyret 25.02.15

Bestemmelser og retningslinjer, datert 16.05.2014, revidert 05.02.2015.
Fjernet §4-1 punkt 16 ihht bystyrevedtaket 25.02.15.
Kapittel 1. Formål og forholdet til gjeldende kommuneplaner.

§ 1-1. Formål
Planen skal avklare prinsippløsning og arealbehov for Fv 47 Karmsundgata mellom E134
Opelkrysset og Kringlehaugvegen.

§ 1-2. Forholdet til gjeldende kommuneplan
Arealbruken for samferdselsanlegg vedtatt i denne planen med tilhørende bestemmelser
gjelder foran arealdelen til Kommuneplan for Haugesund 2005 - 2020, vedtatt 15.03.2006,
med bestemmelser.

Kapittel 2. Arealformål.

§ 2-1 Arealformål. (Pbl. § 11-7 nr. 2)
Planen viser areal avsatt til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, underformål veg.
Vegen skal bygges som firefelts gate med parallelle sykkelveger og fortau. Prinsipp for
gatetverrsnitt som vist i Retningslinjer legges til grunn for videre bearbeidelse i
reguleringsplan for Karmsundgata samt for aktuelle planer for tilgrensende arealer.
§ 2-2 Lokalvegsystem
Det må i reguleringsplan detaljeres hvordan disse skal erstattes.
§ 2-3 Gang – og sykkelveger/fortau
Det skal legges til rette for sammenhengende gang- og sykkeltilbud på hele strekningen.
Nord for Gard skal det anlegges separat gang og sykkelvei med en bredde på 3 m. For
resten av strekningen skal det tilrettelegges for tosidige fortau inkl. sykkelveg, jfr. prinsipp for
tverrsnitt.
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Kapittel 3. Områder for båndlegging.

§ 3-1. Sone for båndlegging i påvente av regulering av Fv47 Karmsundgata mellom
E134 Opelkrysset og Kringlehaugveien (Pbl §11-8 d)
Plankartet viser en båndleggingssoner (H710-1 – H710-6) på begge sider av Karmsundgata.
Innenfor båndleggingssonen kan det ikke gjennomføres tiltak som er i strid med planlegging
og utbygging av Fv 47 – Karmsundgata - Tittelsnesvegen.
Innenfor sonen skal det i reguleringsplanen avsettes nærmere areal for:
-

Omlegging av adkomstforhold til eiendommer som mister sin direkte adkomst til
Karmsundgata
Midlertidig anleggsbelte for gjennomføring av byggingen.

Innenfor båndleggingssonen kan det ikke gjennomføres tiltak som kan vanskeliggjøre eller
fordyre planlegging og utbygging av fv 47 – Karmsundgata – Tittelsnesvegen.
Arealformål vist i båndleggingsområdet er som i gjeldende kommuneplan. Båndleggingen
opphører og områdene beholder gjeldende arealbruksformål når anlegget er realisert.
§ 3-2 Håndtering av støy (Pbl. §11-8 a).
I planbeskrivelse for kommunedelplanen er det foretatt støyberegninger for fremtidig
situasjon. Disse viser at 179 støyømfintlige bygg kommer inn i rød sone og 302 i gul sone i
prognoseåret. Aktuelle skjermingstiltak kan være skjermer langs gata og / eller lokale tiltak
ved
I rød støysone, utenom avvikssonene, tillates ikke oppføring av ny støyfølsom bebyggelse,
herunder boliger, sykehus, pleieinstitusjoner, fritidsboliger, skoler og barnehager. Unntak kan
gjøres for gjenreisning etter brann og nødvendig rivning forutsatt at ikke antall boenheter
øker.
Bruksendring av eksisterende bygning til støyfølsomt formål eller andre tiltak som gir økning i
antall boenheter tillates heller ikke i rød støysone.
En ombygging av industri/nærings-bygg eller kontorbygg som ligger i rød støysone kan
likevel tillates utvidet med nye boenheter dersom:
a) Eksisterende bygg består som i dag i bruk og funksjon på støyutsatte sider, men
skjermer bakenforliggende påbygg/ombygging slik at denne, inkludert fasade på
fellesarealer, ligger utenfor gul støysone. I dette tilfellet ansees ny del ikke å ligge i
rød støysone
b) Eksisterende bygg består som i dag i bruk og funksjon på støyutsatte sider, men
skjermer bakenforliggende påbygg/ombygging slik at denne ligger i gul støysone,
men slik at avbøtende tiltak tilfredsstiller krav til støynivå < Lden 55 dB utenfor vindu
for støyfølsomt rom samt at støynivå på privat og felles uteplass er tilfredsstilt
innenfor de arealkrav som er satt for en slik stille uteplass.
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Gul støysone
I gul støysone kan ny støyfølsom bebyggelse vurderes oppført dersom avbøtende tiltak gir
tilfredsstillende støyforhold. Før det tillates bygging av støyfølsom bebyggelse i gul støysone
skal det foreligge en støyfaglig utredning som beskriver de avbøtende tiltakene som vil bli
gjennomført. Avbøtende tiltak skal sikre at støynivåene i tabell 3 i T-1442 blir gjeldende etter
at de avbøtende tiltakene er gjennomført.
Med støynivå på uteoppholdsareal menes den stille delen av uteoppholdsarealet slik
arealstørrelsen er angitt i (Miljødirektoratets) anbefalinger for minste stille uteoppholdsareal
per boenhet.
Minst et vindu i et støyfølsomt rom skal ligge til stille side og skal være åpningsbart.
Det må dokumenteres at innenivåer iht. NS 8175 Klasse C er tilfredsstilt for boenhetene.
I gul støysone skal arealplanlegging og søknad om tiltak dokumentere at alle boenheter blir
gjennomgående og får en stille side, dvd. en side hvor støy utenfor støyfølsomme rom er
under verdiene i tabell 3 i T-1442. Minst 50 % av soverommene, minimum 1 soverom, skal
vende mot stille side.

Kapittel 4

Krav til videre planlegging

§ 4-1 Krav til videre planlegging (Pbl. § 11-10. pkt. 2)
1. Området skal reguleres til veganlegget med tilhørende vegkryss, fortau/ gang- og
sykkelveger, avkjørsler, holdeplasser, underganger/broer samt avbøtende tiltak i
form av støyskjerming og omforming av sideterrenget.
Reguleringsplan(er) skal i tillegg omfatte nødvendig midlertidig eller permanent
omlegging av veger og adkomster, avbøtende tiltak, støytiltak, omforming av
sideterreng, annen arealbruk, samt tilbakeføre arealbruk til dagens formål for
arealer som det ikke lenger viser seg hensiktsmessig å knytte til tiltaket.
Forebyggende ROS-vurderinger skal ha fokus i det videre planarbeidet, særlig
knyttet til anleggsgjennomføringen.
Midlertidig areal til anleggsgjennomføring inkl. riggområder skal inngå i
reguleringsplanen.
2. Kryss skal utformes som rundkjøringer.
3. Kryssing for fotgjengere og syklister:
a) Fotgjengere og syklister skal krysse Karmsundgata planskilt.
b) Planskilt kryssing skal i hovedsak anlegges som gangbro. Veien skal vurderes
senket for å redusere utfordringer med lengde på ramper.
c) Der hvor det kan anlegges underganger skal disse utformes som en utvidelse
av sine tilliggende byrom, og øke kvaliteten på disse.
4. I forbindelse med reguleringsplan skal de trafikale konsekvensene av
anleggsgjennomføringen kartlegges. Det skal utarbeides detaljerte faseplaner for
omlegging av trafikk i byggefase. I gater som midlertidig får ekstra
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trafikkbelastning skal det kartlegges behov for trafikksikringstiltak. Det skal legges
vekt på medvirkning og informasjon ved utarbeidelse av faseplaner.
5. Tilgjengeligheten til sykehuset skal opprettholdes forsvarlig gjennom hele
byggeperioden.
6. Forslag til avbøtende tiltak i konsekvensutredningen og risiko- og
sårbarhetsanalysen (ROS) herunder også anleggstiden, skal vurderes nærmere
ved regulering.
7. Bestemmelser om gjennomføring må sikres med rekkefølgebestemmelser.
8. Det skal utarbeides et miljøoppfølgingsprogram i forbindelse med
reguleringsplan(er).
9. Det skal benyttes løsninger for overvannshåndtering som ikke medfører skade på
miljø, bygninger og konstruksjoner. LOH skal legges til grunn for den videre
planleggingen.
10. Trær skal i størst mulig grad bevares, inkludert tilstrekkelig rotsystem. Trær som
må fjernes for å innpasse det valgte gatesnittet, eller som ikke kan ivaretas i
anleggsperioden, skal erstattes innenfor den enkelte detaljregulering.
11. Der det er behov for å gi en fysisk barriere mellom bilvei og fortau/sykkelveg skal
dette gjøres ved hjelp av vegetasjon (og ev naturstein) i strekningen mellom
rundkjøringen på Gard og gangbroen syd for Meieriet.
12. Vegetasjon skal så fremt det er mulig bevares. Der vegetasjon må fjernes skal
den erstattes med likeverdig beplantning. Det skal utarbeides vegetasjonsplan
som skal godkjennes av kommunen. Følgende tverrgående grønttraséer må
særlig ivaretas og styrkes:
Gangvei sør for Lillesund skole – Ginadammen
Øvregata/Knut Knutsengate – Hollenderhaugen
Vår frelsers Kirke – Flotmyr
Tambarskjelvesgate – Lotheparken
13. Det utarbeides en formingsveileder for utforming av viktige elementer,
materialbruk, bruk av vegetasjon, mv, som sikrer en helhetlig utforming av
gateanlegget.
14. Det skal vises tiltaksom skjermer for støy fra gata i samsvar med krav i veileder
TA 1442. Effekten dokumenteres gjennom beregninger.
15. Planen må vise alternativ adkomst for eiendommer som får stengt eksisterende
adkomster.
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Overganger som skal utredes i detaljregulering er markert med blå tekst.

Nordre del
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Søndre del
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Kapittel 5
§ 5-1

Universell utforming

Ved regulering skal det redegjøres for forholdet til universell utforming både internt i
planområdet og i forhold til omkringliggende områder. Der det er mulig innenfor de viste
arealene, skal prinsippene for universell utforming legges til grunn for bussholdeplasser,
underganger, broer og øvrige gangarealer. Utforming og materialbruk skal understøtte dette.
Det skal vektlegges stigning, materialbruk og belysning.
Underganger skal være opplyst, og ellers være utformet slik at det oppnås best mulig sosial
kontroll.
For områder som beplantes skal det ikke benyttes allergifremkallende vegetasjon.
Alle løsninger skal vises i byggeplanen.

Kapittel 6

Kulturminner

§ 6-1. Særlig hensyn til kulturmiljø (Pbl. § 11-8 c)
Undersøkelsesplikten i hht § 9 i Kulturminneloven må oppfylles før reguleringsplan kan
godkjennes.
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor influensområdet av planen.
Dersom det i videre planfase eller ved gjennomføring av anlegget oppdages slike, skal
kulturmyndighetene straks kontaktes og evt. arbeid stanses. Videre tiltak avklares med
kulturvernmyndighetene.
Forholdet til kulturminner fra nyere tid må avklares på reguleringsplannivå og legges inn som
hensynssoner.

Kapittel 7

Krav til anleggsgjennomføring

§ 7-1 Anleggsgjennomføring
1. Anleggsfasen må gjennomføres uten overskridelser av grensene for støy (T-1442) og
forurensning. Midlertidige riggplasser avklares i reguleringsplan. Disse skal utformes
med oppsamlingsmuligheter for forurensende stoffer. De midlertidige anleggene skal
godkjennes av Haugesund kommune.
2. Avbøtende tiltak som har sammenheng med anleggsvirksomhet og bygging av tiltaket
må være klarlagt og iverksatt innen bygge- og anleggsstart.
3. Nye adkomster må opparbeides før avkjørsler og gater kan stenges.
4. Det må utarbeides faseplaner for anleggsperioden som sikrer trafikkflyt, god
trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alle trafikantgrupper.
5. Plan for bortkjøring av eventuelle overskuddsmasser forelegges Haugesund
kommune til uttalelse.
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6. Hele strekningen i kdp må inndeles i hensiktsmessige etapper for reguleringsplan og
gjennomføring. Reguleringsarbeid for etappe 1, mellom Opelkrysset og
Storasundgata er startet opp.
7. Konsekvenser av utvikling av tilstøtende arealer før fv. 47 er opparbeidet, vurderes
fortløpende.

Retningslinjer
1. Ved utarbeidelse av reguleringsplan skal nedenstående prinsipp for gatetverrsnitt
legges til grunn. På kritiske strekninger kan bredde på rabatter reduseres.

2. Det skal legges stor vekt på innpassing av gateanlegget i det eksisterende miljøet.
Gateanlegget og utforming av avbøtende tiltak som f.eks. støyskjerming, skal ha høy
kvalitet i forhold til funksjonelle og estetiske krav. Det skal redegjøres for utforming og
estetiske tiltak i de følgende planfaser.
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