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27.04.2022 
 
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. 
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«FØR» / «ETTER» 
Planarbeidet omfatter en fortetting av en boligeiendom i Skåredalen, samt omkran-
sende arealer til felles avkjørsel, friområde og offentlig veg. Arealet skal nå via en de-
taljplanprosess fortettes til konsentrert småhusbebyggelse med felles gatetun, uteopp-
holdsareal og lekeplass.  
 

 
Figur 1 «FØR» Utsnitt ortofoto for eksisterende situasjon.  Kilde: Fonnakart, rev. Ark. BHB 

 

 
Figur 2 «ETTER» Forslag til utbygging. Kilde: Ark. BHB 
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OVERSIKT/BELIGGENHET 
Planområdet «Jarhaug» ligger i Skåredalen, like ved Steinsfjellet ca. 4 km fra Hauge-
sund sentrum. Området ligger nordvest for Tømmerdalen og øst for Svebakken, ca. 
750 m nord for krysset Skjoldavegen Steinsfjellvegen. Skjoldavegen er hovedfartsåren 
gjennom Skåredalen til sentrum og Raglamyr. 
 

 
Figur 3 Plan-/analyseområdets beliggenhet.  Kilde: Fonnakart, rev. Ark. BHB 
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LANDSKAP OG EIENDOMMENS KARAKTER 
Landskap/topografi 
Planområdet ligger ca. 90 moh. mellom to høydedrag i nordvest og nordøst i land-
skapsrommet. Høydedraget i nordvest ved Stølshaug ligger ca. 122 moh., og høyde-
draget i nordøst mellom Tømmerdalen og Steinsfjellet ligger ca. 124 moh. Lokalise-
ringen mellom høydedragene kan medføre at planområdet blir utsatt for et kaldt drag 
fra nord. 
 

 
Figur 4 Høydedrag/kuldedrag.  Kilde: Fonnakart, rev. Ark. BHB 
 
 
Planområdet har et krevende terreng særlig mot øst, men kan oppfattes visuelt som 
nokså flatt i den vestlige delen med noen mindre koller der terrenget har en stigning 
mellom 1 og 3 meter. I øst mot Tømmerdalen faller terrenget bratt fra 90 moh. til 75 
moh. Snittet i Figur 5 viser dagens terreng på eiendommen og framtidig terreng ved 
utbygging. På grunn av terrenget i øst må det anlegges forstøtningsmurer for å tilpasse 
terrenget, og for å unngå for at skråningen blir for bratt. Skråningen skal moldes og til-
sås med engfrø.  
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Figur 5 Snitt som viser eksisterende terreng og framtidig terreng.  Kilde:  Ark. BHB AS 
 
 
Grunnforhold 
Nasjonal løsmassedatabase er sjekket. Her er det oppført; løsmassetype 12, morene-
materiale, usammenhengende eller tynt dekke over berggrunnen. Definisjon er; «Mate-
riale plukket opp og avsatt av isbreer. Det er vanligvis hardt sammenpakket, dårlig sor-
tert og kan inneholde alt fra leir til stein og blokk. Område med grunnlendte moreneav-
steninger/hyppige fjellblotninger. Tykkelsen på avsetningene er normalt mindre enn 0,5 
m, men den kan helt lokalt være noe mer.» Ved befaring kunne en lokalisere stedvis fjell 
i dagen. Det antas derfor at løsmassene består av et tynt lag.  
 

 
Figur 6 Grunnforhold.  Kilde: Nasjonal løsmassedatabase 
Grønnstrukturer og vegetasjon 



 6 

Analyseområde er bebygd eller avsatt til fremtidig boligområde i kommuneplanen. 
Området er stedvis vegetert med trær og lager en naturlig skjerming mellom boligom-
rådene. Innenfor analyseområdet er det en kvartalslekeplass på boligfeltet «Svebakktu-
net», med en gangadkomst på ca. 150 meter, vist i Figur 7. Nærmeste tilgjengelige 
større rekreasjonsområde er byheiene, det er kort avstand til Lionsløypen rundt Eivinds-
vannet ca. 300 meter vest for planområdet og Steinsfjellet i nord med en mengde tur-
muligheter.  
 

 
Figur 7 Offentlige grønnstrukturer.  Kilde: Fonnakart, rev. Ark. BHB 
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OMRÅDETS KARAKTER 
Strøkskarakter og historikk 
Området rundt planområde ble utbygd i fra midten av 90-tallet til tidlig 2000, og består 
for det meste av eneboliger med unntak av Svebakktunet i vest med flermannsboliger. 
For den eksisterende bebyggelsen er det saltak som er domminerende, med noen få 
unntak. 
 

 
Figur 8 Jarhaug med inntilliggende areal 2021.  Kilde: norgeibilder.no 
 
 
I nord grenser planområdet til Jarhaugfeltet som består av eneboliger. Området var 
spredt bebygd frem til slutten av 90-tallet tidlig 2000.  
 

 
Figur 9 Skråfoto sett fra sør med Jarhaugfeltet i nord. Kilde: Gulesider 



 8 

I øst er område ubebygd og består i hovedsak av fulldyrka jord, men er i kommunepla-
nens arealdel avsatt til framtidig boligbebyggelse.   
 

 
Figur 10 Skråfoto sett fra vest ned mot framtidig boligbebyggelse.  Kilde: Gulesider 
 
 
I sør grenser planområde til to eldre boligeiendommer, og gangveg som knytter områ-
det sammen med boligområdene i Tømmerdalen. Her finner en blant annet Skåredalen 
skole, Danielsen ungdomsskole, barnehage, busstopp, butikk mm.  
 
 
I vest grenser planområde til Svebakktunet og like vest for det ligger Steinsfjellet bar-
nehage.  
 

 
Figur 11 Skråfoto sett fra øst mot Svebakktunet og Steinsfjellet barnehage. Kilde: Gulesi-
der.no 



 9 

Omgivelsenes forhold til tenkt prosjekt 
Den nye bebyggelsen vil få et mer moderne uttrykk enn omkringliggende bebyggelse. 
Bebyggelsen rundt planområdet har også noe variasjon i uttrykk, noe som går igjen i 
alle områder der utbyggingen skjer over tid. Selv om ny bebyggelse vil få et mer mo-
derne uttrykk vil formen og størrelsene på bebyggelsen forholde seg til det eksiste-
rende. Takformen på eksisterende bebyggelse er stort sett saltak med noen få unntak.  
 
 
TRAFIKKFORHOLD OG FORBINDELSER 
Kjøreadkomsten til planområde går via Skjoldavegen og videre opp mot Steinsfjellet. 
En følger veien helt til «rundkjøringen»/snuplassen i enden av Steinsjellvegen. I gjel-
dende reguleringsplan er det vist en avkjørsel mot øst, denne videreføres i planforsla-
get. Det er også en felles avkjørsel til eiendommen sammen med naboeiendommen på 
gbnr. 4/86 som foreslås lagt om i nytt planforslag.  
 
Skjoldavegen er en hovedfartsåre som går fra E134 i øst og Haugesund sentrum i vest. 
Det er kort avstand til større handelsområder og kulturaktiviteter. Det er allerede etab-
lert gode gangforbindelser fra planområdet til turområder, skoler, barnehager mm. Ek-
sisterende fortau, samt sykkel- og gangvei opprettholdes i planforslaget.  
 

 
Figur 12 Eksisterende avkjørsel (blått), eksisterende gang-/sykkelvei (rødt), eksisterende 
fortau (lilla) og felles avkjørsel som legges om (oransje). Kilde: Fonnakart, rev. Ark. BHB 
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TEKNISK INFRASTRUKTUR 
Det antas å bli behov for etablering av ny trafo for å forsyne planområdet.  
 
Haugesund kommune har levert utsnitt av eksisterende VA-anlegg i området, jfr. Figur 
13. Utsnittet dokumenterer at her ligger anlegg som kan betjene planområdet. Ved inn-
levering av planforslaget vil teknisk skisse presentere overvannsberegning og nye løs-
ninger for VA i planområdet. 
 

 
Figur 13 Eksisterende VA-anlegg. Kilde: Haugesund kommune 
 
 
UNIVERSELL TILGJENGELIGHET 
Boligene forholder seg til TEK17 når det gjelder universell tilgjengelighet universelt. 
Uteområdene vil være universelt tilgjengelige.  
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SOSIAL INFRASTRUKTUR 
Skolekretsen for planområdet er Skåredalen barne-og ungdomsskole. Skolen ligger i 
gangavstand, ca. 700 meter sør for planområdet i Tømmerdalen. Det er allerede etab-
lert en trygg og trafikksikker gangadkomst til skolen via gang- og sykkelvegen (o_GS i 
planskissen) og videre sørover. Planområdet ligger sentralt og har gangavstand til det 
meste av målpunkter som; dagligvareforretninger, grønnstrukturer, Skåredalen skole, 
tre barnehager og bussholdeplass. Nærmeste barnehage vil være Steinsfjellet barne-
hage med en gangavstand på ca. 200 meter, Espira Skåredalen ligger i gangavstand 
ca. 500 meter og Rufus barnehage med i en gangavstand på ca. 900 meter. 
 
Viktige kommunikasjonslinjer til målpunkter kommer frem av Figur 14. 
 

 
Figur 14 Målpunkt med kommunikasjonslinjer.  Kilde: Fonnakart, rev. Ark. BHB 
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NATURMANGFOLD 
Naturbase er sjekket. Internt i planområdet er det i naturbasen ikke registrert arter med 
nasjonal forvaltningsinteresse. 
 

 
Figur 15 Utsnitt naturbase.  Kilde: naturbase.no 
 
 
Planområdet er befart. Trærne som sto på tomten er hogd, og vegetasjonen er stort 
sett kratt, busker og gress. Eksisterende vegetasjon er ikke bevaringsverdig og forven-
tes fjernet.  
 

 
Figur 16 Eksisterende vegetasjon.  Kilde: Ark. BHB AS 
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Det er med dette vurdert at planområdet er godt nok undersøkt mht. naturmangfold, jf. 
naturmangfoldloven § 8. Planområdet med omegn er ikke vurdert som funksjonsom-
råde for registrerte fugler eller arter, jf. naturmangfoldloven § 9. 
 
 
FOLKEHELSE 
Planarbeidet skal tilrettelegge for boliger som kan passe for befolkningens ulike fami-
liekonstellasjoner og aldersgrupper. Områdets attraktivitet består av dens lokalisering 
sentralt i Skåredalen med gangavstand til kollektiv transport og all type sosial infrastruk-
tur. Innenfor planområdet er det vist felles gatetun og felles uteoppholds-/nærlekom-
råde som skal tilpasses ulike aldersgrupper. Slike åpne, uformelle og gratis tilgjenge-
lige møtesteder er viktige for alle, og vil være med på å skape et godt bomiljø og et 
godt naboskap. At en kan gå ut og tilfeldig slå av en prat med naboen kan være med 
på å skape et nytt vennskap og er forebyggende for fysisk helse. Nærheten til grønn-
strukturer, Steinsfjellet, Djupadalen og en kort busstur unna byens kulturinstitusjoner 
tilfredsstiller behovet for både ro, rekreasjon og kulturopplevelser.  
 
 
BARN OG UNGES INTERESSER 
Eiendommen har vært en privat boligeiendom det vurderes derfor at planforslaget ikke 
medfører krav om erstatningsareal for barn og unge. Felles nærlek vil bli belyst og ut-
styrt med lekeapparater som kan brukes til alle årstider og av barn/ungdom i forskjellig 
alder, også for de utenom planområdet. 
 
 
BO- OG MILJØUTFORDRINGER 
Analyseområdet inneholder noe variasjon i boligtyper, men hovedtyngden er eneboli-
ger. Å kunne tilby en variasjon av boligtyper er en viktig faktor for å videreføre planar-
beidet for å oppnå et sosialt stabilt bomiljø.  
 
Planarbeidet må ta hensyn til, og tilpasse seg de forskjellige bygningsvolumene i nær-
området, som er to til tre etasjers boligbygg. Samtidig skal en skape rom for lek og ute-
opphold.  
 
En må tilrettelegge for en trafikksikker og funksjonell adkomst til boligene i planområ-
det, samtidig som en ivaretar trafikksikkerheten rundt eksisterende gang og sykkelve-
ger i og ved planområdet.  
 
Området ligger i enden av en blindveg og er ikke utsatt for trafikkstøy, planområdet er 
også vurdert å ha utmerkede luft-, lys- og utsynskvaliteter. 
 
Planarbeidet må tilrettelegge for et kriminalforebyggende miljø, i forbindelse med fel-
les gatetun og uteoppholdsarealer.  
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ANBEFALING 
For å få et godt samspill mellom eksisterende boligområder og planområdet anbefales 
det å: 

- tilrettelegge for rekkehus som kan være attraktive for alle.  
- plassere ny bebyggelse, uteoppholdsarealer og terrasser mest hensiktsmessig 

for dannelse av gode uterom, ivareta klimautfordringer som vind og sol-
/skygge. 

- tilrettelegge for trafikksikre adkomster for alle typer trafikanter til/gjennom plan-
området, samt tilrettelegge for utrykking ved eventuelle uønskede hendelser.  

- vurdere lokalisering av renovasjon og trafo. Disse anbefales løst i ytre del av pla-
nområdet lett tilgjengelig for tømming og vedlikehold uten å måtte kjøre inn i 
felles gatetun.  

- Terrengbearbeiding av skråningen i øst ned mot Tømmerdalen, området er ikke 
mulig å bebygge og en må anlegge murer for at terrenget ikke skal være for 
bratt. Det foreslås at skråningen moldes og tilsås med engfrø for å få en god til-
pasning til omkringliggende terreng. 

 


