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Forord 
 

Haugesund kommune har engasjert Asplan Viak As til å utarbeide detaljregulering for Haakonsvegen 
– Skeisvannsvegen - Rogalandgata. 

Det er ikke krav til planinitiativ på denne type planer. Haugesund kommune har likevel valgt å få 
utarbeidet et planinitiativ for å gi naboer, offentlige instanser og andre bedre informasjon om 
planarbeidet, og et bedre grunnlag for eventuelle innspill til planarbeidet. Innholdet er i hovedtrekk i 
tråd med kravene som stilles til planinitiativ for private planer. 
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1. BAKGRUNN  

I arbeidet med å redusere biltrafikken har Haugesund kommune vedtatt en Sykkelstrategi for 
Haugesund og fastlands-Karmøy, og Gåstrategi for Haugesund kommune. Strategiene har felles mål 
om å bidra til at flere går og sykler fremfor å bruke privatbil. 

En viktig del av de to strategiene er prioritering av traséer for gående og syklende. Skeisvannsvegen 
og Haakonsvegen er viktige strekninger i et sammenhengende gang- og sykkelveinett. 

Idrettsparken, Haraldsvang ungdomsskole og Skeisvang videregående skole er også tre viktige 
målpunkt for barn og unge. Mange av disse er fotgjengere, syklister og kollektivbrukere.  

Formålet med planarbeidet er å bedre tilrettelegge for syklende og andre myke trafikanter. Forholdet 
for kollektivtrafikken skal også ivaretas. 

Strekningene som skal reguleres er: 

• Haakonsvegen fra Solvangveien til Skjoldavegen 
• Skeisvannsvegen 
• Rogalandgata fra Skeisvannsvegen til Hordalandgata 

Det er få private eiendommer som blir direkte berørt av tiltaket, men det kan være behov for areal i 
anleggsperioden, og det vil bli lagt inn krav til gode siktforhold (frisiktsoner) i alle kryss og avkjørsler. 
Plangrensa er derfor lagt minst fem meter inn på tilstøtende eiendommer, noe mer i kryssene. 
Planområdet kan bli redusert når det foreligger et planforslag. 

 

Plangrense 

 

Planforslaget er vurdert å ikke være tiltak som utløser krav til konsekvensutredning etter Forskrift om 
konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854). Tiltakets konsekvenser vil bli behandlet gjennom 
Risiko- og sårbarhetsanslyse og i planbeskrivelsen. 
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2. PLANER 

2.1. Overordnede planer 

Som grunnlag for planarbeidet er følgende overordnede planer gjennomgått: 

• Regional plan for areal og transport på Haugalandet (2017),  
• Kommuneplan for Haugesund 2014-2030 
• Sykkelstrategi for Haugesund og fastlands-Karmøy 
• Gåstrategi for Haugesund kommune 
• Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2017-2021 

I Haugesund skal det ha høy prioritet å utvikle sammenhengende infrastruktur med høy kvalitet for 
gående og syklende. Boligområder, sentrumsområder, skoler, idrettsplasser og andre målpunkt skal 
bindes sammen, slik at mer av interntrafikken kan skje med til fots og med sykkel, klimautslippene 
kan reduseres og folkehelsen styrkes. 

Viktige tema er tilgjengelighet og trafikksikkerhet. Infrastrukturen for gående og syklende skal sikre 
god komfort, fremkommelighet og trygghetsfølelse, og planlegges slik at en unngår unødige 
systemskifter, høydeforskjeller eller brå kurvatur. 

Det skal legges til rette for at flere barn og unge kan sykle eller gå til skolen gjennom å sikre trygge og 
attraktive skoleveger for alle barn. Det skal tilrettelegges spesielt godt for gående og syklende inn til 
og rundt idrettsparken, samtidig som bilbruken må begrenses i samme område. 

Kollektivrute 202 går gjennom planområdet. Dette er av de to hovedrutene for kollektiv i Haugesund. 
I kommuneplanens temakart er det vist kollektivtrasé, prioritert gangforbindelse og sykkelhovednett 
gjennom planområdet.  

Hovednett for gange, sykkel og kollektiv er: 
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2.2. Reguleringsplaner 

Planområdet omfattes av følgende reguleringsplaner: 

• Områdeplan Haugesund idrettspark (RL1634, vedtatt 24.11.2010) 
• Reguleringsplan Karmsundgata/Rogalandgata/Skjoldavegen/Stiklestadgata (RL540, vedtatt 

20.04.1961) 
• Reguleringsplan Friidrettsarena (RL1682, vedtatt 07.12.2011) 
• Reguleringsplan Hordaplass (RL1360, vedtatt 28.08.2001) 
• Reguleringsplan Solvang – Ramsdalen (RL779, vedtatt 20.03.1970) 
• Reguleringsplan for Skjoldavegen 6874 og Haakonsvegen 6 (RL1590, vedtatt 29.04.2008) 
• Reguleringsplan Haakonsvegen 1 (RL1694, vedtatt 29.05.2013) 
• Reguleringsplan Kon-Tikivegen 1 og 5 (RL1742, vedtatt 14.10.2015) 
• Detaljregulering Kvernatunet, gnr 29 bnr 98 m.fl. (RL1690, vedtatt 02.09.2015) 
• Reguleringsplan Røyrvatnet (RL1328, vedtatt 13.12.2000) 
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2.3. Pågående planer 

Det er varslet planoppstart for detaljregulering østre del av idrettsområdet, Detaljregulering av 
Haraldsvang skole og idrettsparken øst (plan RL1800). Planutarbeidelse vil skje som del av arbeidet 
med ny ungdomsskole og flerbrukshall. 

 

Planområdet til plan RL1800. 
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3. PRESENTASJON AV PROSJEKTET OG FORSLAG TIL 
PRINSIPPLØSNINGER 

Ut fra overordnede planer og mål er det lagt følgende forutsetninger for prosjektet: 

• Sykkeltilrettelegging skal prioritere barn og unge 
• Bygge gater, ikke veier 
• Minst mulig systemskifte for syklister 
• Løsninger skal gi lite behov for grunnerverv 
• Det skal tilrettelegges for toveis busstrafikk 

I de innledende fasene er mulighetene for å legge om busstraséen, innføre enveiskjøring, og å stenge 
gater for biltrafikk vurdert på et overordnet nivå for å oppnå bedre forhold for gående og syklende. 
Disse vurderte løsningene har ikke gitt tilstrekkelig effekt i forhold til ulempene det ville medført, og 
er derfor ikke tatt med videre i prosjektet. 

3.1. Rogalandgata (Hordaplass) 

 

På strekningen er det i dag tosidig fortau. Samlet tverrsnitt for trafikkarealene varierer fra ca. 14,5 
meter til 15,5 meter. 

I Rogalandgata er det anbefalt tosidig sykkelfelt som primærløsning, med sykling i blandet trafikk på 
strekninger der det ikke er mulig med sykkelfelt.  

Dersom det skal tilrettelegges for skolebuss på strekningen, kan det være aktuelt å utvide veiarealet 
noe mot vest. 
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3.2. Skeisvannsvegen, på strekningen Rogalandgata til Hanne Hauglands veg 

 

I dag er det fortau på begge sider av vegen (gang- og sykkelveg på en kort strekning) med varierende 
bredder. Bredden på kjørebanen varierer også. Samlet tverrsnitt for trafikkarealer varierer mellom 
ca. 12,9 meter til 15 meter.  

På strekningen anbefales følgende prinsipp:  

• Dagens grense mellom fortau-private eiendommer mot sør beholdes. Det vurderes om 
fortauet skal beholdes som i dag, eller om dette skal utvides/utbedres mot nord.  

• Tosidig sykkelfelt i veibanen, 2 meter.  
• Kjørefelt tilrettelagt for buss, 6,5 meter.  
• Bredt fortau på nordsiden, 3 meter. 
• Hastighet vurderes endret fra 40 km/t til 30 km/t. 

Med ønsket løsning blir tverrsnittet minimum 15,5 meter. På kortere strekk kan tverrsnittet 
reduseres ved behov, med for eksempel noe smalere fortau på nordsiden, innsnevring i kjørebanen, 
og lignende tiltak. 

 

Normalprofil sett mot øst 
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Dersom det foreslåtte prinsippsnittet legges til grunn, vil noen private eiendommer på nordsiden bli 
berørt. Her vil det bli vurdert endring i prinsippsnitt og andre tiltak for å redusere behov for inngrep.  

3.3. Haakonsvegen, på strekningen Hanne Hauglands veg til Solvangvegen 

 

I dag veksler det mellom ensidig og tosidig tilbud for gående på strekningen. Bredder på fortau, gang- 
og sykkelveg og kjørebane er varierende. Samlet tverrsnitt for trafikkarealer varierer mellom ca. 8,4 
m til 16,5 meter.  

På strekningen foreslås samme prinsipp som i Skeisvannsvegen, med tverrsnitt på minimum 15,5 
meter. I vest kan noen private eiendommer bli berørt, da dagens tverrsnitt er 13,5 meter på det 
smaleste. Her vil det bli vurdert endring i prinsippsnitt og andre tiltak for å redusere behov for 
inngrep. 
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3.4. Haakonsvegen på strekningen Skeisvannsvegen til Skjoldavegen 

 

 

På strekningen er det i dag gang- og sykkelveg på vestsiden, med rabatt mot kjørebanen, og smalt 
fortau på østsiden. Samlet tverrsnitt for trafikkarealer varierer mellom ca. 13,5 meter til 17,1 meter.  

På strekningen anbefales følgende prinsipp:  

• 2,5 meter fortau på begge sider. 
• Tosidig sykkelfelt i veibanen, 2 meter.  
• Kjørefelt 6,5 meter siden det er hovedadkomst til idrettsområdet, og for å opprettholde 

mulighet for buss i fremtiden. 

 

Normalprofil 

 

Med ønsket løsning blir tverrsnittet minimum 15,5 meter. Sør og nord i Haakonsvegen er dagens 
tverrsnitt bredere enn 15,5 meter. Omtrent midt på strekningen er tverrsnittet 13,5 meter på det 
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smaleste. Dersom det foreslåtte prinsippsnittet legges til grunn, vil noen private eiendommer bli 
berørt. Her vil det bli vurdert endring i prinsippsnitt og andre tiltak for å redusere behov for inngrep.  

3.5. Kryssløsninger 

Det vil bli vurdert opphøyde kryss og oppstramming av kryss. Dette vil gi fartsreduksjon på 
strekningen, og lette kryssing for myke trafikanter. 

Krysset Rogalandgata - Skeisvannsvegen er rundkjøring i dag. Det vil bli foretatt en nærmere 
vurdering om rundkjøringen skal beholdes, eller om det skal etableres et X-kryss. Hensynet til myke 
trafikanter og fremkommelighet for buss skal vektlegges i vurderingen. 

Det vil bli det vil bli lagt inn krav til gode siktforhold (frisiktsoner) i alle kryss og avkjørsler.  

3.6. Kollektivtrafikk - rutebuss 

Rutebussen skal hensyntas i planarbeidet. Kjørebanebredde skal være minst 6,5 meter der det er 
busstrafikk. Plassering av holdeplasser skal vurderes ut fra passasjergrunnlag og målpunkt. Det kan 
være aktuelt å redusere antall bussholdeplasser. 

3.7. Kollektivtrafikk – skolebuss 

Det er fire skolebusser til Skeisvang videregående skole i dag. Det er tilrettelagt for av- og påstiging i 
Rogalandgata, på Hordaplass. Løsningen er ikke optimal. Det er smalt for øvrig trafikk og en uryddig 
trafikksituasjon. 

Det skal tilrettelegges bedre for oppstilling for skolebuss, og bedre hensynta fremkommelighet for 
øvrig trafikk i den tiden oppstillingsplassene er i bruk. Aktuelle oppstillingsplasser vil være:  

• Ny busslomme for fire skolebusser i Skeisvannsvegen, ved Vardhallen 
• Delt løsning 

o 1-3 busser på vestsiden av Rogalandgata (Hordaplass), busslommen gjøres bredere. 
o 1-3 busser i ny busslomme ved Vardhallen. 

Nye oppstillingsplasser ved Vardhallen vil også kunne benyttes for av- og påstigning for turbusser til 
idrettsparken. 

Det er også vurdert mulighet for oppstilling i Skillebekkgata, østsiden av Rogalandgata, på 
parkeringsplassen foran Vardhuset, og i Skeisvannsvegen mot Skeisvang videregående skole. Disse 
alternativene er ikke anbefalt i det videre arbeidet. 

Det er også en skolebuss til Haraldsvang ungdomsskole. Bussen stopper i dag inne på idrettsområdet. 
Det vil bli vurdert om bussen i fremtiden skal benytte nye holdeplasser ved Vardhallen. 

3.8. Parkeringsplass foran Vardhallen 

Foran Vardhallen er også parkeringsplassen tatt med i planområdet. Plassen blir berørt av 
sykkeltiltakene, og ny holdeplass for skolebuss. Det skal sikres god utforming av plassen, og gode 
adkomstforhold. 

3.9. Eiendomsgrenser 

Innenfor planområdet er det en del usikre eiendomsgrenser. Som en del av planarbeidet vil disse bli 
gjennomgått, og det vil bli foretatt kartforretninger slik at planen kan utarbeides på grunnlag av 
korrekte eiendomsgrenser.   

 

 



 

side 15 av 16 

4. SAMFUNNSSIKKERHET 

Det vil bli utarbeidet en ROS- analyse (risiko – og sårbarhetsanalyse) for detaljplanen basert på 
Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder for ROS-analyse i planleggingen (2017). 

Viktige tema i ROS – analysen: 

• Trafikksikkerhet. Det vil bli utarbeidet en trafikksikkerhetsvurdering av de foreslåtte tiltakene  
• Overvann og flom. Overvannshåndtering som følge av ekstremnedbør og flom vil bli vurdert. 
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5. MEDVIRKNING OG FREMDRIFT 

5.1. Medvirkning 

Offentlige myndigheter, interesseorganisasjoner, grunneiere og naboer blir tilskrevet ved planstart. 
Det blir kunngjort planstart i Haugesunds Avis og på nett i tråd med plan- og bygningslovens regler. 

På grunn av koronasituasjonen vil det ikke bli et åpent møte i forbindelse med oppstart av 
planarbeidet. Det blir i stedet lagt opp til kontordager der interesserte kan bestille eget møte med 
saksbehandler og planlegger, på dag- eller kveldstid. Det vil også være mulig å bestille møter på 
teams for de som ønsker det. Detaljer om dette blir gitt i varslingsbrevet. 

I forkant av planstart har det vært dialog med Kolumbus og Rogaland fylkeskommune. Det vil også bli 
kontakt med Kolumbus, Rogaland fylkeskommune og eventuelt andre offentlige myndigheter i løpet 
av planprosessen etter behov. 

5.2. Videre behandling 

Når det foreligger et planforslag, vil det bli behandlet i utvalg for plan og miljø. 

Etter behandlingen vil planforslaget bli sendt på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Alle berørte 
vil da få mulighet til å uttale seg til planforslaget. Det vil bli arrangert åpent møte dersom det lar seg 
gjennomføre på det tidspunktet. 

 Endelig vedtak av planen vil skje i bystyret. 

5.3. Fremdrift 

Vi har lagt opp til følgende fremdrift for planarbeidet: 

  

 

Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mai Jun

 Varsel om oppstart av planarbeid

Utarbeide planforslag

1. gangs behandling i utvalg for plan og miljø

Høring og offentlig ettersyn

2. gangs behandling i utvalg for plan og miljø

Endelig behandling i bystyret

2021 2022


