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INNLEDNING 
I forbindelse med oppstart av boligregulering av Elvegård 23 i Haugesund er det utført 
en stedsanalyse av eiendommen med de nærmeste omgivelsene. Se analyseområdet 
på illustrasjon 1. Stedsanalysen er utført av Arkitektkontoret Brekke Helgeland Brekke 
AS, med Jan Ove Bjørheim som prosjektleder, på vegne av Kristbjørg Rasmussen som 
er eier og utbygger Valvatne Bygg AS. Boligreguleringen går over tre eiendommer, El-
vegård 23, 25 og 27, men har fått prosjektnavnet Elvegård 23. Eiendommenes samlede 
areal er på 11662 m2. Stedsanalysen har tatt med seg relevante anbefalinger fra en ut-
redning om naturmangfold for Elvegård 23 utarbeidet av COWI. Utredningen av natur-
mangfold er utført av naturforvalter Kaj-Andreas Hanevik, limnolog Karl-Otto Mikkelsen 
og landskapsarkitekt Sigurd Været. 
 
FORMÅL 
Stedsanalysen skal være en overordnet og konsentrert avklaring av sammenhengen 
mellom et prosjekt og omgivelsene. Analysen skal synliggjøre stedets situasjon og mu-
ligheter, og bidra til at nye prosjekter tar hensyn til og utvikler stedets potensial. Denne 
skal inngå i en dialog mellom kommune og tiltakshaver tidlig i prosessen, og skal bidra 
til tidlige og tydelige signaler. 
 
En stedsanalyse er et verktøy som skal bidra til at byen utvikler seg i tråd med overord-
nede prinsipper og med god integrering av landskaps-, kulturminne- og stedegne opp-
levelsesverdier. Analysen skal gi et bedre beslutningsgrunnlag i prosjekteringsfasen, 
men fjerner ikke interesse- og verdikonflikter i lokalsamfunnet. Et godt beslutnings-
grunnlag kan bidra til bedre samarbeid og økt forutsigbarhet for de involverte aktø-
rene. 
 
En stedsanalyse skal: 

• oppnå bedre sammenheng mellom byens struktur og enkeltprosjekter. 
• oppnå arkitektur som forsterker og videreutvikler stedets profil. 
• belyse de viktigste lokale elementene i landskapet og kulturhistorien. 
• gi premisser for hovedgrep i nye byggetiltak. 

 
INNHOLD 
Stedsanalysen skal bestå av fem hovedtema som leder frem til en anbefaling med fø-
ringer for prosjektet: 

1. Oversikt (over analyseområdet). 
2. Landskap og historie. 
3. Kommunikasjon og målpunkt (viktige steder). 
4. Bebyggelse. 
5. Bo- og miljøutfordringer. 
6. Anbefaling (viktige forventninger til prosjektet). 
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PROSESS 
• Hvilke tiltak skal det lages stedsanalyse for? 

Stedsanalysen skal lages for alle reguleringsplaner i sentrumskjerne, byfortet-
tingssone og ytre fortettingssone og for byggesaker som søkes unntatt fra plan-
krav. 

 
• Når skal stedsanalysen gjennomføres? 

En innledende stedsanalyse skal foreligge før planoppstart eller før behandling 
av byggesøknad. Stedsanalysen skal oversendes kommunen til gjennomgang 
før oppstartsmøte eller forhåndskonferanse. 

 

 
Illustrasjon 1: Analyseområdet 
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OVERSIKT 
 

 
Illustrasjon 2: Beliggenheten til Elvegård 23 (merket i rødt) 
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Elvegård 23 ligger omtrent 2 km. nord for Haugesund sentrum like i nærheten av Skeis-
vatnet og Haraldsvang friområde. Illustrasjon 2 viser kart over beliggenheten. Kvala-
dalselva, som er en del av Kvaladalsvassdraget, med store friområder med turstier, 
grenser til eiendommen og går videre ned mot Skeisvatnet. På andre siden av Skeisvat-
net ligger Haraldsvang skole, Haugesund Toppidrettsgymnas og flere utendørs- og in-
nendørs idrettsanlegg. Urdadalsvatnet som er tilknyttet Kvaladalselva ligger 300 meter 
nordøst for eiendommen. To mindre friområder ligger også vest for Elvegård 23, det er 
Århaug friområde med 100 meters avstand, og Austrheim friområde med 200 meters 
avstand. 
 

 
Illustrasjon 3: Flyfoto over Elvegård 23 med nærområde 
 
Nærområdet består hovedsakelig av eneboligbebyggelse, men rett sør for eiendom-
men er det rekkehusbebyggelse og leilighetsbygg og helt ny rekkehusbebyggelse 
nede ved Skeisvollsvegen og Skeisvatnet. Nærmeste lekeplass i eneboligområde ligger 
100 meter vest for Elvegård 23 i veien Århaugtunet. Det er også tre lekeplasser sør for 
eiendommen i forbindelse med rekkehus- og leilighetsbebyggelsen. Nærmeste barne-
hage er Gard barnehage med omtrent 300 meters luftsavstand, og nærmeste skole er 
Gard skole med omtrent 600 meters luftavstandavstand. Mellom barnehagen og skolen 
ligger også et friområde med to fotballbaner og en basketballbane. 
 
Det er ingen tydelige siktlinjer fra eiendommen. De store trærne og tett vegetasjon 
hindrer sikten. Den tydeligste fjelltoppen i området er Arkjå på 174 meters høyde som 
ligger 1500 meter sørøst for Elvegård 23. Ved gjerdet mot veien Elvegård kan man få 
sikt nedover veien mot Skeisvatnet.  
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Illustrasjon 4: Utsnitt fra kommuneplanen 

 
Illustrasjon 5: Den nyeste reguleringsplanen i området er markert med rød pil 

 
Illustrasjon 27: Støysonekart for Skeisvollsvegen 
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Elvegård 23 er regulert til boligbebyggelse i Kommuneplanen 1106PLAN-KP3, se illus-
trasjon 4. Kvaladalselva som grenser til eiendommen ligger under hensynssone Beva-
ring naturmiljø H560-7. Den nyeste reguleringsplanen innenfor analyseområdet er for 
rekkehusbebyggelsen i sør ved Skeisvollsvegen og Skeisvatnet. Planens navn er År-
haug 4 RL1733 og er fra 2016, se illustrasjon 5. 
 

 
Illustrasjon 6: de store trærne som ligger imot veien Elvegård 
 
 
LANDSKAP OG HISTORIE 
 
TERRENGFORMASJON 
Terrenget på Elvegård 23 fremstår som flatt. Ved eiendomsgrensen i øst faller terrenget 
kraftig ned mot Kvaladalselva, omtrent 8 meter, for så å stige kraftig igjen mot enebo-
ligfeltet på andre siden av elva. Se illustrasjon 8. Veien Elvegård ved eiendomsgrensa i 
vest faller svakt ned mot Skeisvollsvegen i sør med 5 meter og ytterligere 2 meter ned 
mot ned mot Skeisvatnet som ligger 190 meter fra eiendomsgrensa. Terrenget vest for 
Elvegård 23 er relativt flatt men stiger svakt mot noen små koller i friområdene Århaug 
og Austrheim. 
 
 
 
 
 
 



 8 

 
Illustrasjon 7: Veien Elvegård med trær og gammel porten inn til Elvegård 23 
 

  
Illustrasjon 8: Kvaladalselva med tursti og skråning opp mot Elvegård 23 til høyre 
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GRØNNSTRUKTUR OG KVALADALSELVA 
Det første man legger merke til nå man ankommer Elvegård 23 er de store trærne 
langs veien Elvegård. Se illustrasjon 6 og 7. De danner på sommerhalvåret en grønn 
vegg på hver side av den flotte porten inn til eiendommen. De står litt tilfeldig plassert 
med ulik avstand til veien og ulik avstand seg imellom. Men på grunn av størrelsen og 
noen nyere og mindre trær inne imellom så oppleves det likevel som en tydelig grønn 
vegg mot veien. Ifølge naturmangfoldsutredningen står de fleste rødlistede aske- og 
almetrærne i dette området. De er kategorisert som sårbar og er av den grunn viktig og 
ivareta. 
 
Den tydeligste og tetteste grønnstrukturen på og inntil eiendommen finner vi langs 
Kvaladalselva i øst. Se illustrasjon 8 og 11. Høye bøketrær står tett i tett og gir kun 
mindre gløtt ned mot selve elva og gangstien på andre siden av elva. Skråningen ned 
mot elva er bratt og gjengrodd, og elva er derfor ikke tilgjengelig fra eiendommen. Eie-
ren av Elvegård 23 kan fortelle at gården opprinnelig gikk over på andre siden av elva 
og helt ned til Skeisvatnet. Ifølge naturmangfoldsutredningen er Kvaladalselva kartlagt 
som viktig bekkedrag, verdi C og den anbefaler å unngå inngrep i skråningen mot Kval-
avassdraget. 
 
 

 
Illustrasjon 9: i bakgrunnen ligger bøkerekken i sør og to enkeltstående furutrær 
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Illustrasjon 10: Traktorveien mellom bøkerekken og rekkehusbebyggelsen i sør 
 

 
Illustrasjon 11: Eksisterende store trær og trerekker 
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Sør på eiendommen er det en tydelig og rett bøkerekke med store flotte trær tett i tett 
som følger en traktorvei. Se illustrasjon 9, 10 og 11. Denne trerekken har den stram-
meste strukturern av beplantningen på eiendommen. De øvrige store trærne på Elve-
gård 23 står litt for seg selv og danner ikke noen tydelig struktur.  

Utredningen av naturmangfold anbefaler å ivareta store trær fordi de er viktige for lokal 
grønnstruktur og landskapsmessig mangfold, og da spesielt ivareta store og friske 
aske- og almetrær. Utredningen viser til Handlingsplan for naturmangfold for Hauge-
sund kommune 2018-2026 som understreker at både store trær og private hager er vik-
tige elementer for naturmangfold i sentrum (Haugesund kommune 2018). Videre anbe-
faler naturmangfoldsutredningen at de store trærne ivaretas ved å unngå graving i 
dryppsonen (tilsvarende kronestørrelsen), samt at tunge maskiner tar hensyn til rotso-
nen i anleggsfasen. Trær som skal videreføres anbefales også undersøkt av kyndig med 
hensyn til for eksempel sopp. Ifølge eieren av Elvegård 23 har allerede flere store bøke-
trær blitt rammet og felt på grunn av dette. 

Den ubebygde delen av eiendommen sør for hovedhuset bærer preg av at vegetasjo-
nen har fått vokse fritt. Det er dermed de store trærne som er det man legger mest 
merke til og den store frodige hagen som helhet midt imellom boligfeltene. 
 

 
Illustrasjon 12: Dam sør for hovedhuset 
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Midt på eiendommen er det i 2012 anlagt en dam. Se illustrasjon 12. Dette er en tilba-
keføring av en tidligere dam på samme området. Den opprinnelige dammen ble, ifølge 
eieren av Elvegård 23, fylt igjen rundt 1950. Naturmangfoldutredningen tilegner ikke 
dammen noen særlig naturmangfoldsverdi. 

 

Illustrasjon 13: opplevelse av rom eller soner avgrenset av store trær i lag med annen ve-
getasjon og bygninger 
 
ROMLIGHET 
De store trærne i lag med bygningene på gården er romdannende elementer. I hoved-
trekk så rammer trærne i stor grad inn eiendommen i lag med nyere og mindre trær.  
Den sterkeste opplevelsen av rom inne på eiendommen er på tunet som dannes mel-
lom låvebygg, hovedhus, nytt drivhus og de store trærne ved Kvaladalselva. Se illustra-
sjon 13. Langs traktorveien i sør får man en romlig opplevelse av rekkehusene på den 
ene siden og bøkerekken på den andre siden. Vest på eiendommen opplever man å 
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være omkranset av store trær. Her er det store trær langs veien Elvegård i vest og vi-
dere langs adkomstveien i nord, i sør ligger bøkerekka mot rekkehusbebyggelsen og 
det er flere store trær i hagen mot øst.  Fremfor hovedhus og kårbolig er det en hage-
sone som omkranses av høyere vegetasjon. Det dannes ikke en tydelig opplevelse av 
rom, men mer som en sone i den store hagen. Øst på eiendommen så danner de store 
trærne grønne vegger mot elva i øst. Sørøst på eiendommen, mot rekkehusbebyggel-
sen i sør, er det ingen store trær, og det er helt åpent mot rekkehusbebyggelsen i sør. 
 

 
Illustrasjon 14: Hovedhuset. I framgrunnen vises natursteinskanten mot dammen 
 
EKSISTERENDE BEBYGGELSE 
Bygningene på Elvegård 23 er hovedhus, kårbolig og låvebygg. Hovedhuset er regi-
strert som bolig fra 1800-tallet, fjerde kvartal og har SEFRAK-ID 1106-0904-001. Se 
illustrasjon 14. Det er en staselig bygning i sveitserstil som fortjener å være en ho-
vedattraksjon med plass rundt seg, spesielt med tanke på hagen sør for bygningen. 
Hovedhuset har høy grunnmur , hovedetasje og høyt loft eller knevegg. Saltaket har 
et markant takutstikk på langside og gavlvegg, med synlig bærekonstruksjon for ta-
kutstikket. Taket er kledd med dråpeskifer. Vinduer har stående format med rød-
malte sprosser og profilerte lister med grønn farge. En veranda mot hagen i sør er 
glasset inn. Bygningen har liggende lys gråmalt kledning i hovedetasje med en 
grønt liggende felt omtrent i skillet mellom hovedetasje og loft. Loft har stående hvit 
kledning. Kårboligen er registrert som bygning fra før 1900 og har SEFRAK-ID 1106-
0904-002. Bygningen har kun en etasje. Hovedhus, enebolig og låve har saltak med 
samme møneretning. Hovedhus og kårbolig ligger ved siden av hverandre og hen-
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vender seg mot den store hagen i sør og tunet i nord. Låven henvender seg mot ha-
geanlegget mellom låven og hovedhuset. Det dannes et tun mellom hovedhus, låve, 
et nytt drivhus i vest og de høye trærne langs Kvaladalselva i øst. Låven leies ut til ar-
rangementer og har fått navnet Huldrefjøset. Nordvest på eiendommen er det opp-
arbeidet en parkeringsplass med grusdekke for besøkende til Huldrefjøset.  
 

 
Illustrasjon 15: Paviljongen i hagen 
 
På sørvestsiden av hovedhuset ligger en særegen liten paviljong i hagen som er re-
gistrert som bygning fra 1800-tallet, fjerde kvartal og har SEFRAK-ID1106-0904-003. 
Se illustrasjon 15. Paviljongen var, ifølge eieren av Elvegård 23, med på verdensut-
stillingen i Paris i 1889 og den ble kjøpt av en tidligere eier og satt i hagen. Pavil-
jongen er et blikkfang i hagen selv om den er preget av mangelfullt vedlikehold og 
den har stort potensiale dersom den rehabiliteres. 
 
 

 
Illustrasjon 16: Porten og starten på stien som går gjennom hagen mot hovedhuset 
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Når man kommer sørfra opp veien Elvegård møter man på en flott port mellom de 
store trærne som gir tilgang til en sti gjennom hagen og opp til hovedhuset. Se illustra-
sjon 16. Eieren av Elvegård 23 kan fortelle at det har stått 1892 på porten og at porten 
sannsynligvis ble satt opp dette året. Porten har mest sannsynlig fungert som en gjeste-
inngang. Denne porten sikrer den viktigste visuelle tilknytningen til veien Elvegård og 
passerende får mulighet til å se inn i hagen mot hovedhuset. Et nytt gjerde går fra por-
ten videre nordover langs veien Elvegård og svinger inn langs adkomstveien i nord. 
 
KVALITETER SOM BØR IVARETAS I BOLIGREGULERINGEN 
Gårdsanlegget bør bevares med de viktigste elementene. Se illustrasjon 28. Det vik-
tigste å bevare er SEFRAK-registret hovedhus, kårbolig og paviljong. Hovedhuset for-
tjener plass rundt seg og hage i sør og tun i nord er dermed viktig å bevare i lag med 
kontakt mot Kvaladalselva. Den gamle porten ved veien Elvegård og stien frem til ho-
vedhuset bør også bevares for å sikre visuell kontakt med gården fra veien. 
 

 
Illustrasjon 28: De viktigste elementene for gårdsanlegget merket i rødt og gult 
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Illustrasjon 29: Trær som bør bevares 
 
De store trærne og trerekkene som bør bevares er merket på illustrasjon 29. Det gjel-
der bøkerekka mot Kvaladalselva, bøkerekka i sør, de store trærne langs veien Elvegård 
og de store trærne tett inn til hovedhuset og kårboligen. Det er spesielt viktig å bevare 
rødlistede arter som ask og alm. Dersom syke trær må felles, eller det tynnes ut, for å 
slippe til mer sol, så bør man likevel opprettholde inntrykket av trær i rekke. Ny bebyg-
gelse bør ha en god del vegetasjon rundt seg og overgangen til gårdsanleggene bør 
være ved hjelp av vegetasjon, slik at noe av det frodige hagepreget bevares. Gården 
har opprinnelig strukket seg over på den andre siden av Kvaladalselva og elva har alltid 
preget gården med sine kvaliteter. Det bør opprettholdes en grønn kontakt med vass-
draget og vegetasjonen her. Trærne og gårdsanlegget som bør bevares er samlet på 
illustrasjon 30. Denne skissen kan gi mulighetsrom for ny bebyggelse.  
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Illustrasjon 30: store trær og gårdsanlegg som bør bevares 
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KOMMUNIKASJON OG MÅLPUNKT 
 

 
Illustrasjon 17a: Viktige gang- og sykkellinjer til målpunkt i området 
 
Hovedadkomst til planområdet er fra samleveien Skeisvollsvegen og videre inn i bolig-
feltsveien Elvegård. Fartsgrensen er satt til 40 km/t i Skeisvollsvegen. Langs denne 
veien er det kollektivlommer i begge retninger for buss og det er gangfelt på begge 
sider av veien. 
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Illustrasjon 17b: Turløypa Haraldsvang-Urdadalsvatnet hentet fra ut.no 
 

 
Illustrasjon 17c: Haraldsvang friområde og Skeisvatnet 
 
Friområdet ved Kvaladalselva ligger inntil Elvegård 23, men på grunn av bratt og gjen-
grodd skråning ned mot elva så må man gå rundt rekkehusbebyggelsen i sør for å 
komme inn på turstien som går langs elva. Herfra kan man ta seg videre både nord og 
sørover i større sammenhengende friområder. Se illustrasjon 17a, b og c. Går du sør-
over kommer du til Skeisvatnet og Haraldsvang friområde og går du nordover kan du 
for eksempel gå rundt Urdadalsvatnet. Gangavstanden til Haraldsvang friområde ved 
Skeisvatnet er på rett i overkant av 400 meter. 
 
Gard barnehage ligger vest for Elvegård 23 med ca. 400 meter gangavstand. Gard 
skole og Gard Senter ligger i samme retning men i gangavstander på henholdsvis 800 
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meter og 1 km. Frem til barnehagen kan man gå gjennom boligfeltsveien Århaug. 
Veien videre til skolen går forbi et friområde og ned til fortauet langs Skeisvollsvegen. 
For å komme til Gard senter følger man Skeisvollsvegen videre og går under hoved-
veien Tittelsnesvegen. Gard Senter huser butikker innrettet mot handel og er represen-
tert med dagligvarebutikk, frisør, minibank, kiosk/tipping/post og apotek. Andre etasje 
består blant annet av helsesenter med legekontorer, tannlege og bedriftshelsetjeneste. 
 
Det finnes i dag ingen nærlek i planområdets nærområde, altså innenfor en avstand må 
maksimalt 50 meter fra planområdet. Det er 200 meters gangavstand til lekeplassen i 
veien Århaugtunet i vest. Se illustrasjon 18. Det er også tre andre nærlekeplasser, som 
ligger i omtrent tilsvarende avstand, ved den nyere rekkehus- og leilighetsbebyggelsen 
i sør. Disse lekeplassene ligger tett omkranset av boliger og får dermed en mer privat 
karakter. 
 
Sør for Skeisvatnet ligger Haraldsvang ungdomsskole, Haugesund toppidrettsgymnas 
og flere innendørs og utendørs idrettsanlegg. For å komme til dette området går man 
på fortauet ned veien Elvegård til fortauet langs Skeisvollsvegen. Videre følger man 
Skeisvollsvegen østover til nærmeste undergang og så følger man turstiene sørover 
langs Skeisvatnet. Gangavstanden til Haraldsvang ungdomsskole er ca. 1,3 km. 
 

 
Illustrasjon 18: Det er 200 meters gangavstand til lekeplassen i veien Århaugtunet 
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BEBYGGELSE 
 

 
Illustrasjon 19: Kart over Elvegård 23 og nærområdet med bebyggelsestyper og strukture-
rende elementer for bebyggelsen merket i blått 
 

 
Illustrasjon 20: Rekkehusene sør for Elvegård 23 og veien Elvegård 
 
Området sør for Elvegård 23 er et nyere boligfelt med 35 boliger i rekke. Se illustrasjon 
19 og 20. Bygningene er på to etasjer, men høydevirkningen er større ettersom det går 
et trapperom opp til takterrassen med tett rekkverk og skjermvegger mellom boenhe-
tene. Bygningene er strukturert langs eiendommens yttergrenser slik at det dannes et 
tun i midten med felles uteareal. Boligene henvender seg dermed mot dette tunet og 
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de har også adkomsten herfra. I yttergrensene er boligene strukturert langs veien Elve-
gård i vest og Kvaladalselva i øst. I sør er rekkehusene strukturert langs adkomstveien 
inn til feltet. I nord er rekkehusene strukturert av eiendomsgrensa mot Elvegård 23. Her 
går det en traktorvei langs eiendomsgrensa og en rekke med bøketrær følger veien. 
Dette danner et naturlig skille mellom Elvegård 23 og rekkehusbebyggelsen. 
 

 
Illustrasjon 21: Leilighetsbygg sør for Elvegård 23 ved Skeisvollsvegen og Skeisvatnet. 
 

 
Illustrasjon 22: Ny rekkehusbebyggelse i sør ved Skeisvollsvegen og Skeisvatnet 
 
Sør for Elvegård 23 ved Skeisvollsvegen ligger det 5 leilighetsbygg fra omtrent 2010 
som består av to etasjer og loft. Se illustrasjon 19 og 21. Disse bygningene ligger rundt 
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et tun med nærlekeplass. Bygningene er hovedsakelig strukturert i forhold til veiene El-
vegård og Skeisvollsvegen. På andre siden av veien Elvegård ligger en helt ny rekke-
husbebyggelse bestående av tre rekker med til sammen 15 boenheter. Se illustrasjon 
19 og 22. Bygningene har to etasjer og saltak. Det er lagd en terrengmur mot Skeisvoll-
svegen og rekkehusene ligger dermed høyere enn denne veien. Bygningene er i ho-
vedsak strukturert mot veien Elvegård og Skeisvollsvegen og en nærlekeplass ligger 
mellom bygningene.  
 

 
Illustrasjon 23: Eneboligbebyggelse langs veien Elvegård 
 
Nord og vest for Elvegård 23 ligger et etablert eneboligfelt med hager. Se illustrasjon 
19 og 23. Eneboligene har hovedetasje og loft, og noen har sokkeletasje. De fleste 
eneboligene har saltaksform og noen boliger har valmet tak. Eneboligene er strukturert 
i forhold til veisystemet og henvender seg i hovedsak mot hage og uteplass i sør og 
vest. Eneboligene langs veien Elvegård er i hovedsak strukturert i forhold til denne 
veien, enten med langside eller kortside. Men avstanden fra husene til vei varierer med 
hager imellom. Eneboligene i sør henvender seg mulig også mot en eventuell utsikt 
mot Skeisvatnet i sør. Terrenget faller mot vannet og kan gi siktmuligheter i denne ret-
ningen. To eneboliger nord for Elvegård 23 mot Kvaladalselva er strukturert etter låve-
bygningen på Elvegård 23. De henvender seg hovedsakelig mot hage, sol og adkomst-
vei i vest og delvis mot Kvaladalselva i øst. 
 
Øst for Elvegård 23, altså på andre siden av Kvaladalselva ligger et etablert eneboligfelt 
fra 80-tallet. Se illustrasjon 19 og 24. Eneboligene har hovedetasje, loft og kjelleretasje. 
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De fleste bygningene har saltak og det er innslag av valmet tak. Eneboligene har ad-
komst fra veien Stemhaugmarka i øst og er strukturert med langside mot elva. Byg-
ningen henvender seg mot hager og elva i vest. 
 
Veien Elvegård er adkomstveien til Elvegård 23 og er en vei inn til boligfelt med over-
vekt av eneboliger. Se illustrasjon 21 og 22. Veien gir struktur til inntilliggende bebyg-
gelse. I sørenden av Elvegård er rekkehusbebyggelsen og et leilighetsbygg stramt 
strukturert i forhold til veien. Lengre nordover er det eneboliger med hager i varie-
rende avstand mot veien og boligene er kun løst strukturert i forhold til veien. 
 

 
Illustrasjon 24: Eneboligfelt øst for Elvegård 23 i veien Stemhaugmarka 
 

 
Illustrasjon 25: Veien Elvegård sett fra Skeisvollsvegen. Til venstre ser du leilighetsbyg-
gene og til høyre ser du helt nye rekkehus. 
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KVALITETER SOM BØR IVARETAS I BOLIGREGULERINGEN 
Eksisterende omkringliggende bebyggelse består av eneboliger, rekkehus og mindre 
leilighetsbygg som har inntil 3 boligetasjer. Bygningsvolumene er relativt små og de 
største bygningsvolumene er rekkehus med fire boenheter og et leilighetsbygg med 
seks boenheter. De fleste bygningene har saltak og rekkehusene i sør har flatt tak. En 
eventuell ny bebyggelse på Elvegård 23 bør harmonere i forhold til bygningshøyde, 
volum og takform for å videreføre områdets karakter. 
 
Den nærmeste bebyggelsen rundt Elvegård 23 er strukturert i forhold til veien Elve-
gård, Kvaladalselva og eiendomsgrensene til Elvegård 23. Se illustrasjon 19. Det er na-
turlig å strukturere eventuell ny bebyggelse på Elvegård 23 etter Kvaladalselva i øst, 
veien Elvegård i vest, bøkerekka i sør med traktorvei og selvfølgelig hovedhus med 
hage i sør og tunet i nord.  
 
Det virker mest opplagt med ny bebyggelse mot veien Elvegård, så lenge man behol-
der en trerekke mot veien og beholder sikt fra den gamle porten og innover mot ho-
vedhuset. Det er rekkehus og leilighetsbebyggelse mot veien Elvegård i sør og det er 
naturlig å fortsette en slik type bebyggelse. Se illustrasjon 31. Nordvest på eiendom-
men ligger også en eksisterende parkeringsplass. Se illustrasjon 3. Det er fornuftig å 
benytte denne til bebyggelse og/eller utendørs anlegg. Det er også naturlig med bo-
ligbebyggelse ved tunet nord for hovedhuset. Her er det nemlig bebyggelse fra før. 
Tundannelsen er en kvalitet i seg selv og bør beholdes. Tunet kan benyttes som ad-
komstområde og felles uteoppholdsareal. Tunet vil også gi et flott rom fremfor hoved-
huset og kårboligen. En eventuell ny bebyggelse ved elva bør være oppdelt slik at det 
sikres visuell kontakt mellom hageområdet og ut mot elva. Ny bebyggelse i sør kan vil 
fort komme i konflikt med dryppsonen til bøkerekka i sør og med hagen fremfor hoved-
huset. Dersom man likevel ønsker ny bebyggelse i dette området så bør det vurderes å 
bygge mindre hus eller mikrohus i dette området. Det er også viktig med gløtt fra trak-
torveien og inn til hagen til hovedhuset, dersom traktorveien bevares. 
 
Traktorveien i sør følger bøkerekka og er en naturlig overgang mellom rekkehusbebyg-
gelsen i sør og Elvegård 23.  Veien ligger tett på rekkehusbebyggelsen og preges av 
skygge midt på dagen og er dermed ikke så attraktivt til andre formål. Denne traktor-
veien kan dermed fortsatt gi en mulig adkomst til Elvegård 23. Da vil man ta vare på 
både traktorvei og bøkerekka i sør. Men det bør vurderes at denne veien beholder en 
gruset overflate for å spille på lag med opplevelsen av den frodige hagen. Dersom det 
for eksempel etableres felles uteareal og nærlekeplasser ved porten i sørvest og ved 
Kvaladalselva i sørøst, så vil man få felles uteareal i hver ende av traktorveien. Se illus-
trasjon 32. Da er det knyttet aktiviteter opp mot denne veien og den blir kanskje brukt i 
større grad. Når man oppholder og beveger seg i dette området vil man samtidig 
kunne få visuell kontakt med både hovedhuset med hagen og de grønne omgivelsene 
langs elva. Kanskje det etterhvert vil dannes et naturlig tråkk eller en snarvei ned skrå-
ningen mot brua som krysser elva slik at man kan ta seg videre oppover eller nedover 
langs elva. Det er også mulig å gi mulighet for en gangforbindelse inn på tunet til rek-
kehusbebyggelsen i sør. Nordvest på eiendommen er det i dag adkomstvei til Elvegård 
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23. Denne adkomsten bør fortsatt benyttes og kan sikre adkomst til eventuell ny bebyg-
gelse ved tunet i nord eller langs veien Elvegård. 
 

 
Illustrasjon 31: Bebyggelsesprinsipp og visuell kontakt til Kvaladalselva og hage. 
Bygning 1: Mindre hus eller mikrohus 
Bygning 2: Bygning med fotavtrykk omtrent som en enbolig 
Bygning 3: Flermannsboliger eller leiligheter 
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Illustrasjon 32: Mulig plassering av adkomstveier og felles uteareal/nærlekeplass 
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Illustrasjon 26: Diagram hentet fra Levekårsundersøkelse av Haugesund kommune 2014. 
Diagrammet viser ulike levekårsindikatorer og en gjennomsnittlig plassering av sone 3 i 
forhold til totalt 24 soner. 
 
 
BO- OG MILJØUTFORDRINGER 
Analyseområdet består av eneboliger, rekkehus og leiligheter og har dermed en varia-
sjon i boligtyper og størrelser. Dette er en viktig faktor for å ha et sosialt stabilt bomiljø. 
 
Haugesund kommune fikk utarbeidet en levekårsundersøkelse av kommunen i 2014. I 
den forbindelse ble kommunen delt inn i 24 soner og Elvegård 23 ligger innenfor sone 
3. Undersøkelsen tar for seg forhold som påvirker vår velferd som for eksempel helse, 
økonomiske ressurser, utdanning, boligsituasjon, fritidsaktiviteter, sosiale relasjoner, el-
ler hvor utsatt man er for kriminalitet. Sone 3 ble rangert som nummer 10 av de 24 so-
nene, der den som ble rangert som nummer 1 fikk det beste samlede resultatet. Sone 3 
kommer dermed gjennomsnittlig bra ut av levekårsundersøkelsen. Se illustrasjon 26. 
 
Nærmeste støykilde er Skeisvollsvegen, men den ligger med hele 160 meters avstand 
til Elvegård 23 og støyen vil dermed holde seg godt innenfor grenseverdier. Se illustra-
sjon 27, side 6. Luftkvaliteten i nærområdet er god. 
 
SOLFORHOLD 
Elvegård 23 har rikelig tilgang på sol hvis man ser bort fra skyggen til de store trærne 
på eiendommen. Det er kun rekkehusbebyggelsen i sør som gir noe nevneverdig 
skyggevirkning på eiendommen. Rekkehusene er på to etasjer med takterrasser som 
har fast rekkverk. De er plassert mellom 2 og 6 meter fra eiendomsgrensa. Den 21. 
mars når sola står på sitt høyeste, omtrent klokken 13:00, så vil skyggene gå alt fra 5,5 
til 9,5 meter inn på eiendommen. Bøkerekken i sør ligger 7 meter fra eiendomsgrensa. 
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Det er de store trærne på eiendommen som i størst grad vil kaste skygger. Bøkerekken 
i sør vil dermed gi en del skyggevirkninger. Trærne ser ut til å være minst 15 meter høy 
og den 21. mai kl. 13:00 vil skyggene strekke seg omtrent 12,5 meter. På flyfoto over 
eiendommen kan man se at bøketrærne kaster skygger over stien som går fra porten 
og opp til hovedhuset. Se illustrasjon 3. Bøkerekken i øst mot Kvaladalselva vil gi en del 
skyggevirkning om morgenen. 
 
 
ANBEFALING 
 
Elvegård 23 kan bli en god plassering av nye boliger i eksisterende boligfelt med rela-
tivt kort avstand til sentrum. Området ligger nært flere friområder, skole og barnehage.  
Det legges følgende anbefalinger til grunn for videre prosjektering av boligregule-
ringen: 

• Gårdsanlegget bør bevares med de viktigste elementene. Se illustrasjon 28. Det 
viktigste å bevare er SEFRAK-registret hovedhus, kårbolig og paviljong. Hoved-
huset fortjener plass rundt seg og nærmeste hage i sør og tun i nord bør der-
med også bevares.  

• Den gamle porten ved veien Elvegård og stien frem til hovedhuset bør bevares 
for å sikre visuell kontakt med gården fra veien. 

• De store trærne og trerekkene som bør bevares er merket på illustrasjon 29. Det 
er spesielt viktig å bevare rødlistede arter som ask og alm. Dersom syke trær må 
felles, eller det tynnes ut, for å slippe til mer sol, så bør man likevel opprettholde 
inntrykket av trær i rekke. 

• En eventuell ny bebyggelse på Elvegård 23 bør harmonere i forhold til byg-
ningshøyde, volum og takform, for å videreføre stedet karakter. 

• Nye boliger bør ha visuell kontakt med eksisterende hage. Se illustrasjon 31.Det 
bør også vurderes om deler av sti mellom port og hovedhuset på gården kan 
være tilgjengelig også for den nye bebyggelsen. 

• Grenser mellom ny og eksisterende bebyggelse bør markeres ved hjelp av be-
planting fremfor gjerder, slik at det blir en myke grønne overganger fra ny be-
byggelse til hage fremfor eksisterende bebyggelse. Det bør vektlegges oppar-
beidelse av beplanting på nye eiendommer slik at noe av det frodige hagepre-
get kan videreføres. 

• Kontakt med Kvaladalselva bør opprettholdes for eksisterende bebyggelse. 
Eventuell ny bebyggelse ved elva bør være oppdelt slik at det sikres visuell kon-
takt mellom hageområdet og ut mot elva. Se illustrasjon 31. 

• Traktorveien i sør ved bøkerekka bør benyttes som adkomstvei for eventuell ny 
bebyggelse i sør og i øst. Det bør vurderes om lekeplasser kan legges inntil 
denne ved porten i vest og ved elva i øst, for å gjøre den mer attraktiv. Se illus-
trasjon 32. 

• Eksisterende parkeringsplass nordvest på eiendommen bør benyttes til ny be-
byggelse eller anlegg for å minimere inngrep i eksisterende hageanlegg. Se il-
lustrasjon 3. 

 


