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1 Innledning 

1.1 Formål og bakgrunn for prosjektet og planarbeidet 

Formålet med reguleringsplanen er å gi en planmessig avklaring, og et oppdatert og mer nøyaktig 
kostnadsoverslag som beslutningsgrunnlag, til opparbeidelse av ny vegforbindelse til Risøy i ny 
bompengeordning på Haugalandet. Reguleringsplanen bygger videre på en delstrekning i et forprosjekt fra 
2021, innenfor samme trase for bruforbindelse som for gjeldende reguleringsplan fra 1997. 

 
Figur 1: Avgrensning av forprosjekt (svart stiplet) og aktuell delstrekning som skal reguleres i reguleringsplan for 
ny vegforbindelse til Risøy, fv. 4919. Varslet planområde avviker fra forprosjektets avgrensning, se avsnitt 2.1. 

Dagens bompengeordning på Haugalandet opphører sommeren 2023. Ny vegforbindelse til Risøy er et 
hovedprosjekt i en mulig framtidig «bypakke» på Haugalandet. Bypakkene knyttes opp mot tilskuddsordningen 
i Nasjonal transportplan, med statlig avtale om nullvekstmål for personbilransport. I høringsfasen har Karmøy 
og Haugesund kommune anbefalt videre arbeid med pakkene som berører egen kommune. 

For videre arbeid med en bypakke, er det sentralt å få avklart om den skal innrettes mot den nye 
tilskuddsordningen for mellomstore byområder i NTP, der Haugesund byområde er ett av fem som kan få 
statlige tilskudd til «mindre investeringer i gang- og sykkelveier og kollektivtiltak som kollektivfelt, holdeplasser 
og knutepunkter». Kommunene har sammen med Rogaland fylkeskommune arbeidet i flere år for en slik 
ordning. Ordningen forutsetter at det opprettes en bypakke og inngås avtale med staten med forpliktelse til 
nullvekstmål for personbiltransport. Dersom bypakken skal innrettes mot tilskuddsordningen og nullvekstmålet, 
vil det ha konsekvenser for profilen i pakken, prosjekt-prioriteringer, og for innretting av kommende 
utredningsarbeid. (innstilling RFK). 

Fylkesrådmannen viser for øvrig til at nullvekstmålet er i tråd med transportstrategiene for byområdet fra 
regionalplanen for areal- og transport på Haugalandet, effektmål i statlig utredning «KVU Haugesund», og med 
mål i kommuneplan for Haugesund og energi- og klimaplan for Karmøy. (Innstilling RFK). 
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Dette er grunnen til at kostnadsrammen og grunnlaget for realisering av ny bru må avklares gjennom en 
reguleringsplan. 

Årsaken til at dette prosjektet vurderes som så viktig i Haugesund kommune er sammensatt. Dagens Risøy 
bru har lenge lagt begrensninger for tungtransporten ut til verftet, slik at større maskiner og utstyr gjerne må 
fraktes ut på lekter. Men i et større bilde er det et annet forhold som veier tungt. Tungtrafikken til Risøy går i 
sentrumsgater og krysser i dag gågata i Haugesund, før den fortsetter over brua som har svært smale fortau. 
Brua er også værutsatt og har om lag åtte prosent stigning på begge sider, som gjør dette til en krevende 
strekning for gående og syklende. Dagens Risøy bru gjør det med andre ord vanskelig å få flere kjørende til å 
velge gange eller sykkel. Dagens trafikksituasjon påvirker også livet til beboerne på Risøy negativt. Som 
underlagsmaterialet til Europankonkurransen i 20211, ble det foretatt et omfattende analysearbeid med en 
rekke intervjuer. Brua trekkes frem som en stor utfordring av noen trafikantgrupper, og kan oppfattes som en 
hindring - ikke en kobling - mellom Risøy og sentrum.  

 

Figur 2: Utsnitt fra materialet til Europan 2021 

Ei ny bru vil åpne for nye muligheter over dagens bru. Dagens bru blir ikke direkte behandlet i planforslaget, 
men er en viktig grunn til at prosjektet prioriteres fra både kommunen og fylkeskommunen. 

1.2 Lovgrunnlag 

Det skal utarbeides detaljregulering i henholdt til PBL § 12-3. Grunnlaget for utarbeidelse av reguleringsplanen 
ligger i hovedsak i plan- og bygningsloven og tilhørende forskrift om konsekvensutredning. En rekke andre 
lover og forskrifter som vil bli trukket inn ved vurdering av forhold og tema med planen; Havne- og 
farvannsloven, forurensingsloven og naturmangfoldloven, samt teknisk forskrift (TEK17) m.fl. 

 
1 Europeisk arkitektkonkurranse for arkitekter under 40 år, hvor ulike byer i flere land stiller med aktuell tomt for transformasjon og 
utvikling. Vinnerforslagene som kommer frem legges til grunn for videre arbeid med f.eks. områdeplaner eller prosjekter. 
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2 Rammer for planarbeidet 

2.1 Planområdet 

Planområdet dekker delstrekning 2 fra forprosjektet og omfatter strekningen mellom krysset Salhusvegen/ 
Storasundgata (FV 4852) og krysset hvor dagens bru treffer John Risøens gate som går mot sør.  
 
Tiltaket ligger i hovedsak innenfor RL 1243 Ny forbindelse til Risøy med tilstøtende arealer samt 
Storasundskjærene, av 15.01.1997. I forbindelse med adkomst til eiendommer langs sundet, Storasundgata 
og Salhusvegen vil planarbeidet også komme i berøring med arealer innenfor RL1149 Mellom Salhusvegen 
og sjøen og St. Fransiscuseiendommen og Marcus Tranes gate. I tillegg vil den berøre tilgrensende planer i 
kryssområdet Storasundgata og Salhusvegen i forbindelse med utforming av ny kryssløsning. 

 
Figur 3: Gjeldende plansituasjon med foreslått planavgrensing på strekningen for ny forbindelse til Risøy. 
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Figur 4: Utsnitt av planbasen og plangrense for vedtatt reguleringsplan RL1243 Ny Risøybru, fra 1997 illustrert, 
Kilde: Kommunekart.com og planinnsyn 

2.2 Statlige rammer 

 Nasjonal transportplan 2022-2033 

Nasjonal transportplan beskriver hvordan man i de kommende tolv årene skal arbeide i retning av det 
overordnede målet for transportsektoren; Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050.  

Planen skal bidra til en enklere reisehverdag for folk flest, og økt konkurranseevne for næringslivet. Planen 
skal bygge opp under verdens bærekraftsmål og Norges klima- og miljømål. Det overordnede målet for 
Nasjonal transportplan 2022–2033 er: Et effektivt, miljøvennlig og trygt transportsystem i 2050. (Meld. St. 20, 
Nasjonal transportplan 2022-2033). 

Videre viser målene til nullutslippskjøretøy 2025/2030 (bil-buss/tyngre varebiler-varedistribusjon i bysentrene). 
En samordnet areal- og transportplanlegging skal sikre effektiv arealbruk og bygge opp om miljøvennlige 
transportformer. Dette, sammen med nullvekstmålet i byene, vil bidra til å få ned utslippene. 

Det er satt opp miljømål, definert styrket innsats for nullvisjonen og å gjøre reisehverdagen enklere for folk 
flest. 

I tillegg er det relevant for prosjektet at det også er et langsiktig mål om at sykkelandelen i byområdene skal 
være 20 prosent, og 8 prosent på landsbasis, og at godstransport på veg skal styrkes ved å bedre 
framkommelighet, regularitet, tilgjengelighet og reisetid. Dette gjelder også framkommelighet og funksjonalitet 
i transportsystemet, både i normalsituasjon og under påkjenninger. 
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2.3 Regionale planer og rammer 

 Regional plan for areal og transport på Haugalandet 

Regional plan for areal og transport på Haugalandet har åtte mål for perioden. Av disse er det særlig tre mål 
som blir relevant i planarbeidet for ny vegforbindelse til Risøy: 

Mål 2: Urbant bysentrum 
Haugesund sentrum er regionens midtpunkt - en levende og urban by og det funksjonelle sentrum for hele 
regionen 

Mål 5: Effektiv, enkelt, forutsigbar og miljøvennlig transport 
Transport er effektivt, enkelt, forutsigbart og miljøvennlig, og klimautslippene er redusert i tråd med 
vedtatte mål. Gåing, sykling og kollektivtransport utgjør hovedtyngden av korte reiser innenfor tettstedene. 

Mål 7: Gode bo- og nærmiljøkvaliteter og god tilgjengelighet 
Bolig- og sentrumsområdene har gode bo- og nærmiljøkvaliteter og god tilgjengelighet. Korte avstander til 
daglige funksjoner og til friområder gir grunnlag for aktiv livsform. 

 
Utviklingsstrategien for å styrke tilgjengelighet, miljøvennlig transport og trafikksikkerhet er definert slik: 

 

Figur 5: Utsnitt fra Regional plan for areal og transport på Haugalandet 

 
Regionalplanen fastslår følgende om vegkapasitet og tilgjengelighet, og sikring av tilgjengelighet for 
næringstransporten: 

«I byområdet Haugesund må vegkapasitet og fremkommelighet for personbil tilpasses slik at ikke attraktiv 
sentrumsutvikling og mulighetene for styrking av gange, sykling og kollektivtransport vanskeliggjøres. 
Miljøvennlige transportformer prioriteres for økning av kapasitet og tilgjengelighet i byområdet.» (s.50) 

«Næringslivet på Haugalandet trenger en infrastruktur som sikrer konkurransedyktige vilkår. Gods- og 
næringstransport må kunne basere seg på god fremkommelighet og forutsigbarhet i tid. Samtidig utgjør 
gods- og næringstransporten kun en mindre andel av den samlete transporten på veinettet på 
Haugalandet og er ikke dimensjonerende ved utbyggingen av veinettet. Det betyr at gods- og 
næringstransporten er avhengig av god tilgjengelighet på Haugalandet generelt sett.» (s.51)  

 Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029 

Samferdselsstrategien for Rogaland har som mål å utvikle et samordnet, effektivt og miljøvennlig 
transportsystem som sikrer god tilgjengelighet i hele fylket. Strategien skal ha fokus på trafikksikkerhet og på 
å tilfredsstille behovene til næringslivet og befolkningen på en god måte. 

For å nå målene i strategien, har en delt inn strategier etter hvor en befinner seg i fylket. Planområdet for 
denne reguleringsplanen ligger i Byområde og større tettsteder (A- og B område). Her bør høy andel 
personbiltrafikk reduseres for å redusere lokale miljøproblemer som støy- og luftforurensing og globale 
utfordringer knyttet til utslipp av klimagasser. Høy andel personbiltrafikk skaper også ulemper for nærings- og 
kollektivtrafikk.  
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Tilrettelegging for gående og syklende også med tanke på trafikksikker transport i begge retninger (særlig 
syklende) samt tilrettelegging for bedre kollektivtrafikk er avgjørende mål.  

 Andre regionale planer og strategier 

Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (2017–2024) 
 Planen definerer fylkeskommunen sine mål og tiltak for friluftsliv og naturforvaltning i 

Rogaland. 
Regionalplan for folkehelse  

 Planen stiller blant annet krav om at faktorer som påvirker helse skal legges til grunn ved alle 
typer kommunale planer i Rogaland. 

Regional plan for energi og klima i Rogaland (2010) 
 Denne planen er utdatert, men har likevel relevante mål og problemstillinger knytt til 

klimagassutslepp og energiforbruk i samferdsel og bygg og anlegg. 
Regional plan for vannforvaltning i Rogaland (på høring) 

 Planen inneholder forslag til retningslinjer for arealplanlegging 
 Særlig aktuelt for vegprosjekt er omsyn til handtering av overvatn, deponering av masser og 

grøntdrag og kantsoner.  

2.4 Kommunale rammer 

 Kommuneplan for Haugesund kommune, samfunns- og arealdel (2014-2030).  

Kommuneplanen for perioden 2014-2030 omfatter samfunnsdel, plankart, planbeskrivelse og bestemmelser, 
med vedlegg.  
 
Kommuneplanens samfunnsdel definerer sentrale mål for utviklingen med hovedmålet: 
 

Haugesund kommune skal utvikle en by hvor det er godt å 
leve for innbyggerne, en by for hele Haugalandet og en by 
som er en konkurransedyktig aktør mellom Stavanger og 
Bergen. 

Sentralt er å trekke innbyggere til byen, bygge en robust og 
levende by, bygge byen «innenfra og ut» gjennom: 

 Begrense arealbehov for bolig og næring 
 Redusere transportbehov og bilbruk 
 Begrense kostnader og ressursforbruk til offentlig 

infrastruktur og tjenester 
 Kortreist hverdag: Nærhet for innbyggerne til daglige 

gjøremål 
 Styrke sentrum og byliv 
 Økt attraktivitet for innbyggere og bedrifter 
 Styrke rollen som regionsenter 

 
Samfunnsdelen ellers definert en rekke strategier for å 
oppnå delmålene. 
 
 
 
 
 
  

Figur 6: Hovedmålene i kommuneplanens 
samfunnsdel, KPL 2014-2030, Haugesund 
kommune 
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Kommuneplanens arealdel er i stor grad identisk med kommunedelplanen for sentrum som gjennomgås i neste 
kapittel. Det er imidlertid vist en «båndleggingskorridor» for ny bruforbindelse mellom Haugesund og Karmøy 
(ny E134). Den traseen inngikk i konseptvalgutredningen som i 2015 konkluderte med at en framtidig bru over 
Karmsundet skulle gå parallelt med dagens Karmsund bru.  

 Kommunedelplan for Haugesund sentrum (2015-2030)  

Planbeskrivelsen fra 2015 er fortsatt gjeldende, mens deler av planen revideres. I denne revisjonen (2021) er 
tema innenfor arkitektur, stedsidentitet og byform prioritert. 
 
Planen detaljerer kommuneplanens samfunns- og arealdel for Haugesund sentrum, og har fokus på 
samfunnsplanens tema innen:  

 Det urbane regionsenteret 
 Bolig i byen 
 En vakker og attraktiv by 
 Den tilgjengelige byen 

 
Planen viser trafikkareal i den aktuelle traseen for ny forbindelse til Risøy, og viser hovednett for gange og 
sykkel samt industriareal med parkering ved Aibel, se figur 7. Fyllingen i sjø er vist som «bebyggelse og 
anlegg», der konkret formål skal avklares i en egen reguleringsplan, ikke i reguleringsplanen som dette 
planinitiativet gjelder. 
 
Sjøarealene i området er avsatt som farled inn i Smedasundet og som havneareal langs land og øyene. 
Uavhengig av om det gjelder småbåtanlegg eller industrivirksomhet. Videre viser planen hensynssoner for 
flom/stormflo og en hensynssone for kulturvern ved fastlandet. 
 
Temakartene som er oppdatert i forbindelse med revisjonen 2018/2021 inneholder flere detaljer og 
presiseringer som blir omtalt under de aktuelle temaene. 
 

 
Figur 7: Utsnitt fra kommunedelplan for Haugesund sentrum; Kilde: Haugesund kommune. 
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 Sykkelstrategi for Haugesund og fastlands-Karmøy (2012-2016). 

Sykkelstrategien er et dokument som er utarbeidet parallelt med at hovednett for sykkel ble fastlagt for 
Haugesund og fastlands-Karmøy. Den aktuelle delen som omhandler ny vegforbindelse til Risøy og 
Storasundgata ligger i temakart 9 for grøntstruktur. 

 Gåstrategi for Haugesund (2014) 

Strategidokument for å legge bedre til rette for gående i Haugesund. Strategien viser blant annet 
gangforbindelser langs kysten, og et ønske om å føre en sjøpromenade ut mot sørspissen av 
Storasundskjærene. 

 Andre relevante kommunedelplaner/temaplaner for reguleringsplanen er: 

 Parkeringsstrategi 
 Kommunedelplan for energi og klima 2020 
 Naturmangfoldplan, Haugesund kommune 2018-2026, vedtatt av bystyret den 17.10.2018 
 Trafikksikringsplan for Haugesund kommune 2017-2021/2022-2026. 
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3 Mål 
Hensikten med reguleringsplan for ny forbindelse til Risøy er å bidra til ønsket 
samfunnsutvikling for de relevante temaene som et nytt samferdselsprosjekt kan 
påvirke. Det handler i første rekke om mål knyttet til trafikksikkerhet og samordnet 
areal- og transportutvikling, men også mål knyttet til byutvikling, redusert 
klimagassutslipp og samfunnssikkerhet med mer. 

Målene med større offentlige investeringstiltak deles gjerne inn i samfunns-, effekt og 
resultatmål2. 

Samfunnsmål beskriver en ønsket samfunnsutvikling der reguleringsplanen vil være 
ett av flere planer eller tiltak som kan bidra til måloppnåelse. Samfunnsmålene er overordnede og hentet fra 
nasjonale, regionale og kommunale planer og strategier. 

Effektmålene beskriver endringer som følge av planen, som påvirker brukere av transportsystemet, 
byområdet og tiltakets omgivelser og miljø. Effektmålene skal vise til ett eller flere av samfunnsmålene, og bør 
utformes etter prinsippene for «smarte mål» (se rammetekst). Resultatmålene har tiltaksperspektiv. Det vil si 
at nøyaktig bilde på måloppnåelse først kan dannes etter at tiltaket er etablert, og gjerne noen år inn i 
driftsfasen. Evalueringen av effektmålene i denne planen vil derfor synliggjøre om reguleringsplanen bidrar i 
retning av måloppnåelse eller ikke. 

Resultatmål beskriver mål knyttet til selve planprosjektet. Det kan handle om fremdrift, prosjektøkonomi, 
prosesser eller lignende. 

Målene skal være styrende for utvikling av løsninger av bru-/vegprosjektet, samt prinsipielle vurderinger som 
er utført i forprosjektet for de ulike bru-alternativ. I reguleringsplanarbeidet skal det vurderes i hvilken grad 
målene med bru- og vegløsningen blir oppnådd gjennom reguleringsplanen. 

Samfunnsmål Forklaring og forankring 

1 Økt attraktivitet av 
Haugesund sentrum og 
bidra til bærekraftig 
byutvikling. (ATP-23) 

Haugesund sentrum er regionens midtpunkt - en levende og urban by 
og det funksjonelle sentrum for hele regionen. I tillegg er målet om å 
bygge opp under nullvisjonen vesentlig, ved at bru, veger og andre 
tiltak skal være trafikksikker. 

2 Effektiv, trygg og forutsigbar 
transport. (ATP-5 og NTP) 

Transportsystemet skal være forutsigbart, tilgjengelig og trygt. Det 
skal være tilstrekkelig kapasitet samtidig som det skal legge til rette 
for ønsket utvikling i retning mer bærekraftige transportformer som 
gange, sykkel og kollektivtrafikk. Transportsystemet skal ikke være en 
begrensning for vekst og utvikling i næringslivet.  
«Trygg» transport er lagt til dette målet for å fange opp nullvisjonen for 
alvorlig skadde og drepte i trafikken, ref. NTP. 

3 Gode bo- og 
nærmiljøkvaliteter i sentrum. 
(ATP7) 

Bolig- og sentrumsområdene har gode bo- og nærmiljøkvaliteter og 
god tilgjengelighet som er sentral for et livskraftig sentrum. Korte 
avstander til daglige funksjoner og til friområder gir grunnlag for aktiv 
livsform. 

 
2 Statens vegvesen Håndbok V712 Konsekvensanalyser jf. fagtema mål og resultatstyring fra Direktoratet for 
forvaltning og økonomistyring (DFØ)  
3 «ATP-N» viser til nummererte målformuleringer i Rogaland fylkeskommunes regionalplan for areal og 
transport for Haugalandet. 

Smarte mål: 

 Spesifisert 
 Målbart 
 Akseptert 
 Realistisk 
 Tidsavgrenset 
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Samfunnsmål Forklaring og forankring 

4 Mindre klimafotavtrykk og 
redusert tap av miljøverdier. 

Målet bidrar til NTP sine klima- og miljømål. 

 

 

Effektmål  Forklaring og forankring 

1 Ny vegforbindelse til Risøy 
skal gi næringslivet et mer 
forutsigbart og robust 
transportsystem. 

Støtter opp under samfunnsmål 1. Risøy har blant annet en av byens 
hjørnesteinsbedrifter, i tillegg til havneanlegg på Garpaskjærkaien. 

2 Ingen mennesker skal bli 
drept eller alvorlig skadet i 
trafikkulykker innenfor 
planområdet de første 50 
årene av tiltakets driftstid. 

For å oppnå samfunnsmål 2 må strekningen være trafikksikker. 
Nullvisjonen legges til grunn med null hardt skadde eller drepte.  

For å oppnå dette målet må trafikksikkerhet være et gjennomgående 
tema i alle planens faser.  

3 Ny fastlandsforbindelse til 
Risøy skal åpne for redusert 
gjennomgangs- og 
tungtrafikk gjennom 
Haugesund sentrum og 
bedre forhold for myke 
trafikanter over dagens 
Risøy bru. 

En av hovedhensiktene med reguleringsplanen er å sortere ut 
gjennomgangstrafikk og tungtransport fra sentrumsrettet trafikk og 
redusere belastningen på gatenettet i sentrum vesentlig. 

Virkemidler i reguleringsplanen er primært å sikre at nye gater og den 
nye fastlandsforbindelsen får god forutsigbarhet, kapasitet og 
attraktivitet for alle transportbrukere. Eventuelle tiltak på dagens 
vegnett og dagens bru bør supplere reguleringsplanen for å nå dette 
målet. En styrt tilgjengelighet for privatbiler mellom Risøy og sentrum 
bør vurderes opprettholdt, for å styrke sentrumshandelen. 

4 Tiltakene i planen skal 
bygge opp under mål om 
sosial bærekraft og trygge, 
gode bomiljøer, og bygge 
opp rundt historisk 
bebyggelse og byens 
kulturarv. 

Målet understreker at reguleringsplanen skal ta hensyn til bokvalitet 
og kulturmiljø i utforming av gater og krav til kvalitet. 

Virkemidler i reguleringsplanen kan være linjeføring og kryssutforming 
samt bestemmelser og retningslinjer for estetikk og byform m.m.  

5 Ny fastlandsforbindelse fra 
Risøy skal bidra til vesentlig 
vekst i gang- /sykkel- og 
kollektivandel. 

Målet bygger opp under nullvekstmålet for personbiltrafikk samt mål 
om bedre folkehelse gjennom økt sykkel- og gangtrafikk.  



Ny vegforbindelse til Risøy 

 
Planinitiativ 
Oppdragsnr.: 52200270   Dokumentnr.: R001   Versjon: D01 
  

2022-04-03              Side 14 av 33 

Effektmål  Forklaring og forankring 

6 Ny bru mot Risøy skal 
utformes slik at den 
samspiller med sine 
omgivelser og tydelig blir en 
tredje bybru i Haugesund. 

Målet er formulert med sikte på at bruas arkitektoniske kvalitet skal 
være en gjennomgående målsetning i hele prosjektet, fra 
reguleringsplan via prosjektering til bygging og drift. Dagens Risøy bru 
fikk «Vakre veiers» pris for en bru som et «identitetsskapende 
element» i 2008.  

Virkemidler i reguleringsplanen kan være bestemmelser og 
retningslinjer knyttet til estetikk, fargebruk og materialvalg samt 
linjeføring, seilingshøyde m.m. 

7 Flere sysselsatte ved 
virksomheter på Risøy skal 
velge kollektiv, sykkel eller 
gange som reisemiddel for 
arbeidsreiser. 

Målet knytter seg spesifikt til overordnede mål om en omlegging av 
transportsystemet til mindre arealkrevende og mer klimavennlige 
reiseformer.  

Virkemidler i reguleringsplanen kan være trafikkregulerende tiltak, 
redusert parkeringsareal, lokalisering og fasiliteter for sykkelparkering. 

 

 

Resultatmål  Forklaring og forankring 

1 Komplett og godkjent 
reguleringsplan uten 
innsigelser våren 2023 

Dette målet handler om at prosjektet skal ha en effektiv, åpen og 
tverrfaglig planprosess, som sikrer at en fra starten av har tatt hensyn 
til viktige lokale forutsetninger og regionale og nasjonale interesser.  

2 Berørte næringsinteresser 
og lokalbefolkningen skal 
informeres godt gjennom 
planarbeidet. 

Gjennom en åpen og inkluderende planprosess er målet at både 
lokalbefolkningen skal ha hatt anledning til å uttale seg, og at innspill 
om sentrale løsninger, verdier eller konflikter blir vurdert i 
planarbeidet.  

3 Prosjektet er gjennomførbart 
både teknisk og økonomisk. 

Reguleringsplanprosjektet skal tidlig vurdere og minimere risiko og 
usikkerhet knyttet til bygging og anleggsteknikk. Prosjektet skal også 
dokumentere kostnadsfokus ved valg av løsninger.  

4 Reguleringsplanen skal bidra 
til å redusere tiltakets 
klimafotavtrykk. 

Reguleringsplanen skal ta hensyn til eventuelt arealbeslag av 
karbonrikt areal og invitere til valg av klimavennlige løsninger for 
bygge- og anleggsfasen.  

5 Prosjektet skal ikke ha 
vesentlige konflikter med 
regionalt eller nasjonalt 
viktige miljøverdier.  

Målet knytter seg til grad av påvirkning på miljøet. Virkemidler i 
reguleringsplanen kan være å unngå arealbeslag og nærføring til 
viktige verdier. Tiltakshierarkiet skal legges til grunn for å redusere 
negativ påvirkning, se figur 8. 
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Figur 8: Tiltakshierarkiet for å ta hensyn til miljøverdier i plan- og utbyggingsprosjekter. 
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4 Planprosess, fremdrift og medvirkning 
For å sikre forutsigbarhet både i reguleringsarbeidet og i fremtidig gjennomføring av prosjektet, er det ønskelig 
med et bredt innledende informasjonsarbeid, og det vil derfor legges opp til informasjon i politiske utvalg, 
folkemøter og andre møter etter behov, i tillegg til møter med direkte berørte parter, gjennom våren og høsten.  

I utgangspunktet legges det opp til at kommunen legger reguleringsplanen ut på høring, men dersom 
kommunen finner at planforslaget er tilstrekkelig forankret administrativt og politisk underveis, er det ønskelig 
å få vurdert om planforslaget også kan legges på høring av fylkeskommunen i henhold til Plan- og 
bygningslovens § 3.7. 

I den innledende fasen av planarbeidet er det opprettet en samhandlingsgruppe med deltakere fra Haugesund 
kommune, Rogaland fylkeskommune og konsulent, slik at signaler om kommunens forventninger til både 
planarbeidet og planen kan innarbeides tidlig. 

Det er utarbeidet en oversikt over antatte interessenter, og medvirkningen forsøkes tilpasset de ulike 
interessenters behov. Det legges til grunn at planarbeidet og prosjektet vil være av stor interesse for 
allmennheten, men særlig for berørte grunneiere og virksomheter.  

For å imøtekomme informasjonsbehov og mulighet for å komme med innspill, innledes det dialog med berørte 
virksomheter allerede før oppstartsmøtet, etterfulgt av et folkemøte/informasjonsmøte for allmennheten. Det 
åpnes for at berørte grunneiere særlig, men også andre interessenter, kan be om egne møter, enten alene 
eller i grupper, for ytterligere informasjon.  

Tilsvarende vil det bli gjennomført informasjonsmøter og egne møter med interessenter frem mot 
førstegangsbehandling / utlegging til offentlig ettersyn. 

Det er utarbeidet forslag til framdriftsplan, med estimert tidsbruk og milepæler for de enkelte aktivitetene. 
Planen vil bli justert underveis.  

Tabell 4-1 Utkast framdriftsplan 

Aktivitet/fase Periode/ 
tidspunkt 

Kommentar 

Innledende møter med Haugesund 
kommune 

Februar/mars 
2022 

Avklaringer rundt mål og 
utredningstemaer 

Innledende møter med særlig berørte 
virksomheter 

Mars 2022  

Presentasjoner i planforum 9. og 23. mars Bakgrunn, mål og hovedrammer 
Oppstartmøte Haugesund kommune  18. mars 2022  
Presentasjon for plan- og miljøutvalget  24. mars 2022 Kort orientering om planarbeidet, og 

informasjon om kommende folkemøte. 
Varsling om oppstart av planarbeidet  8. april 2022  
Folkemøte/informasjonsmøte 19. april 2022 Hovedvekt på de viktigste premissene, 

planprosessen og utredningstemaer. 
Høringsfrist for oppstartsvarsel 15. mai 2022  
Orienteringer i politiske utvalg og råd Sept. 2022  
Folkemøter og møter med interessenter Sept. 2022  
Førstegangsbehandling planforslag  Okt./nov. 2022  
Høring planforslag Nov./des. 2022 Min. 6 uker  
Annengangs behandling PMU Vår 2023  
Godkjenning Haugesund bystyre Vår 2023  
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5 Dagens situasjon 
Planområdet ligger innenfor det som er definert som Haugesund sentrum. Det berører søndre del av Risøy, 
fastlandet fra Salhusvegen og ned Storasundgata, og arealene mellom, over Storasundskjærene. 
Storasundskjærene er i dag delvis utfylt med en fylling som er tilpasset gjeldende reguleringsplan for ny 
forbindelse til Risøy, se avsnitt 2.1. 

Risøy ble utviklet tidlig og samtidig med sentrumsstrukturen i Haugesund, basert på kvartalsstrukturen i GN. 
Tausans plan fra 1856. Området på landsiden er et villaområde i den delen av sentrum hvor bystrukturen løses 
opp og boligene ligger mer tilbaketrukket i større hageanlegg.  

Dagens fv. 4919 (Skippergata) krysser åtte sentrumsgater fra Karmsundgata i øst, til Strandgata hvor den går 
over i brukonstruksjonen for dagens Risøy bru like vest for krysset som svinger mot sør. Videre krysser brua 
Smedasundet og møter terrenget på Risøy i krysset med Jens Risøens gate. Strekningen er fordelt på ca. 410 
meter bru-konstruksjon og 460 meter sentrumsgate. På grunn av utformingen (og seilingshøyden, merket 22 
meter) er brua et landemerke, som også fikk Vakre veiers pris for vedlikeholdet i 2008.  

Brua har en bredde som gir utfordringer for biltransport til/fra Risøy, og den har en vektbegrensning som gjør 
at de tyngste kjøretøyene/transportene ikke kan gå over. Bredden på fortauene og mengden/typen trafikk i 
vegbanen gjør at det for mange myke trafikanter oppleves som utrygt å ferdes over brua i dag. 

Overgangen mellom boligområdet og industriområdet på Risøy preges av mangelfull gatestruktur og fravær 
av buffersoner. Skillet mellom industriområde og boligområde går i fylkesvegen nord for dagens bru og i John 
Risøens gate med adkomstveg og parkering til verftet sør for brua.  

I kryssområdet Storasundgata/Salhusvegen ligger det boliger tett på dagens veg, mens Storasundgata østover 
til Karmsundgata og videre til Spannavegen ligger lavere i terrenget enn omkringliggende boligbebyggelse.  

Vegstrekningen på Risøy sør for Risøy bru, er i dag kommunal veg og preges av utflytende trafikk- og 
parkeringsarealer, med manglende fortau og uklare skiller mellom trafikantgrupper.  

Nederste del av Storasundgata ned mot sjøen har ikke fortau. Krysset mellom Salhusvegen og Storasundgata 
er en mini-rundkjøring, i motsetning til øvrige kryss i kvartalsstrukturen i sentrum. Krysstype i Karmsundgata 
er rundkjøring, mens det i Salhusvegen mot nord og sør er T- eller X-kryss. 

Fartsgrensen i sentrum og på Risøy er i dag 30 km/t, mens den for Salhusvegen sør for Storasundgata er 40 
km/t. Ellers er fartsgrensen i dag 50 km/t innenfor planområdet. Trafikkmengden varierer i området, hvor 
Karmsundgata har den største belastningen med en ÅDT over 25.000 (kjøretøy per døgn), mens 
Spannavegen, Storasundgata og Salhusvegen har en ÅDT i området 4.000-10.000. Trafikkmengden over 
dagens Risøy bru er oppgitt til å være ÅDT lik 4.000. Trafikkmengder er bare telt for enkelte punkt/strekninger 
i tilgrensende nett mellom dagens og planlagt bru. 

På fastlandssiden har Salhusvegen 20B, 24, Smedasundet 43 og rederiet i Smedasundet 40 adkomst inn fra 
Storasundgatas nedre del. Salhusvegen 22B har også adkomst til garasje i samme gate. 

Salhusvegen 20, 22 og 26 har adkomst fra Salhusvegen. Salhusvegen 22 og 22B er kjøpt av kommunen, den 
siste under forutsetning av at den kan være i bruk frem til ny bru realiseres. 

I Salhusvegen er det et bygningsmiljø med verneverdi og mot sjøen en bevaringsverdig nottørke. På Risøy er 
det også bygningsmiljøer med bevaringsverdi langs dagens veg- og parkeringsarealer. 
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6 Planlagt tiltak 
Blant de sentrale temaene i arbeidet med ny vegforbindelse til Risøy er dimensjonering av anlegget slik at 
fremtidig behov for næringsvirksomheten på Risøy blir dekket. Her legges det til grunn at forbindelsen skal 
fjerne de hindringene som ligger på dagens bru knyttet til vektbegrensning. Valgt dimensjonerende kjøretøy 
vil være vogntog. Et annet viktig tema er hensynet til myke trafikanter og mulighet for å endre 
reisemiddelfordelingen lokalt og i byområdet. Det vil bli vurdert ulike løsninger, men Statens vegvesen sine 
håndbøker legges i utgangspunktet til grunn for dimensjonering. 

Som del av forprosjektet er det gjort innledende vurderinger både for geologiske, geotekniske, kysttekniske og 
miljømessige forhold, og pekt på utredningsbehov i den videre planleggingen. Det er også sett overordnet på 
løsninger for teknisk infrastruktur og innledende vurderinger rundt forventet støysituasjon. Disse vurderingene 
er lagt til grunn i arbeidet med kostnadskalkyler som er utarbeidet i forbindelse med forprosjektet.  

Innledende kostnadskalkyler skisserer et relativt stort kostnadsspenn for basisløsningene som er lagt til grunn 
i beregningene. Spennet skyldes blant annet usikkerhet rundt tilgang til masser, grunnforhold, materialvalg i 
detaljeringsfasen, markedssituasjon/priser ved utlysningstidspunkt/bygging og usikkerhet i detaljeringsgrad. I 
tillegg er det vurdert kostnadskonsekvenser for ulike brualternativer og normalprofiler. Dette vil bli nærmere 
utredet i planarbeidet. 

6.1 Viktige avklaringer for planarbeidet 

I arbeidet med reguleringsplanforslaget er det flere viktige avklaringer som må gjøres for valg av løsning for 
ny veg- og bruforbindelse. Følgende avklaringer er sentrale: 

 Kryssløsning Storasundgata/Salhusvegen 
 Betjening av eiendommer vest for Salhusvegen 
 Utforming av gateløpet mellom Salhusvegen og ny bru 
 Utforming av ny bru, seilingshøyder og dimensjoner 
 Avkjørsel til fremtidig utvikling på Storasundskjærene 
 Bru eller fylling mellom Storasundskjærene og Risøy 
 Gateutforming og parkeringsløsninger på Risøy 

6.2 Veg 

 Standard - normalprofil 

Forprosjektet har lagt til grunn kapasitetssterke gater ved dimensjonering, og det er tatt utgangspunkt i dagens 
fartsgrenser i området. Hele strekningen inngår i hovednettet for sykkel, og det vil bli vurdert ulike løsninger 
for gående og syklende på strekningen, både ensidige og tosidige, med ulike bredder. 

Løsninger knyttet til parkering for virksomheter (tilkomst, arealer etc.), skjerming av bomiljøene, mulig 
tilrettelegging av kollektivtrafikk og snu-muligheter for store kjøretøy på strekningen på Risøy blir nærmere 
vurdert. Det samme gjelder tilkomst til areal regulert for utfylling og hvor kommunen tenker seg etablert 
småbåthavn.  

Ulike kryssløsninger for krysset Storasundgata/Salhusvegen blir vurdert – både ulikt dimensjonerte 
rundkjøringer, og x-kryss med og uten lysregulering. Det kan være aktuelt med løsninger som avviker noe fra 
håndbøkene for denne kryss-situasjonen, men dette vil bli nærmere vurdert i planarbeidet. 

 Fartsgrenser og trafikkprognoser 

Dagens fartsgrense på de ulike strekningene er også lagt til grunn som et utgangspunkt, det vil si 50 km/t i 
Storasundgata og Spannavegen, og en overgang til 30 km/t når ny vegforbindelse møter eksisterende 
bebyggelse på Risøy. I planarbeidet vurderes konsekvenser knyttet til ulike fartsgrenser på strekningen, og 
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lavere fartsgrenser vil bli vurdert for strekningen over brua. Samtidig er det ønskelig at reguleringsplanen tar 
høyde for en eventuell fremtidig situasjon med fartsgrense 50 km/t. 

6.3 Bru 

 Seilingshøyder 

Nærmere avklaring med Kystverket vil komme i perioden hvor varselet om oppstart er sendt ut, for å fastsette 
en seilingshøyde etter vurderinger om blant annet trafikk, økonomi, estetikk og beredskap. For å gi et grunnlag 
for uttale fra Kystverket utarbeides det et notat som planlegges sendt til aktuelle interessenter for uttale, 
parallelt med varsel om oppstart. Forprosjektet fra 2021 tok utgangspunkt i 10 meters seilingshøyde etter 
innledende innspill fra Karmsund havn IKS, men Haugesund kommune og Karmsund havn IKS har senere gitt 
innspill til planarbeidet om at minste seilingshøyde bør være 13 meter. 

 Type konstruksjon 

Et fokus i utformingen av brua har vært å finne løsninger som oppleves lette og symmetriske, har lite behov 
for vedlikehold, og er estetisk i tråd med de eksisterende bybruene. Her er tre løsninger utredet mer detaljert, 
da disse anses som mer eller mindre jevngode alternativer, avhengig av hvordan man vekter estetikk, økonomi 
og vedlikehold. Dette er henholdsvis to ulike samvirkebruer (lengde 160 og 200 meter) og en buebru. 

I det videre arbeidet vil harmoni og samspill med eksisterende bruer være sentralt på linje med funksjonaliteten 
for næringstrafikken, syklende, gående og bruken av sjøarealene. 

6.4 Kulturminner 

Planarbeidet berører kulturminner og kulturmiljøer på begge sider. På landsiden ligger et nottørke som har 
bevaringsverdi. Dette er aktuelt for flytting, enten lokalt på området eller til aktuell tomt på Vibrandsøy.  

Det planlagte tiltaket vil få konsekvenser for kulturmiljøet i Salhusvegen, men det er foreløpig uklart i hvilket 
omfang. Dette knytter seg til kryssløsningen og til adkomstløsninger. Det søkes kompakte løsninger som på 
en god måte kan innpasses i omgivelsene.  

På Risøysiden passerer veganlegget tre boliger hvor særlig den ene har bevaringsverdi. Konsekvensen for 
disse er foreløpig også uklar, men det søkes løsninger som kan bevare disse på en god måte.  

6.5 Andre vesentlige vurderinger  

 Geoteknikk 

I forprosjektet ble det utført en innledende vurdering av eksisterende utfylling ved Storasundskjærene blant 
annet med bakgrunn i tidligere rapporter og undersøkelser. Det er også satt opp et program og kostnadskalkyle 
for nødvendige/hensiktsmessige undersøkelser for prosjektet før videre detaljering. Som følge av 
undersøkelsene er det foreslått et program for grunnundersøkelser og andre relevante undersøkelser for 
videre detaljering og grunnlag for reguleringsplanen. Dette er blant annet følgende undersøkelser: 

 totalsonderinger 
 prøvetakinger med 54 mm sylinderprøvetaker 
 forstyrrede prøveserier med naver 
 manuelle sonderinger 
 trykksonderinger (CPTU) 
 refraksjonsseismiske profiler 
 Sjøbunnsmålinger rundt eksisterende utfylling og ved søre del av Storasundskjærene 
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 Ingeniørgeologi 

Brukonstruksjonen og fundamentering forutsetter også kunnskap om geologi. Den største konstruksjonen er 
ny bru mellom fyllingen ute i sundet og landsiden vest for Salhusvegen. De tre brukonseptene er brukt og skal 
brukes som grunnlag for videre undersøkelser. Det er planlagt fundamentering med peler i berg i alle akser. 
Løsmassemektigheten er ikke kjent for hele strekningen. Dette medfører usikkerhet knyttet til type 
pelefundamentering og lengde på pelene. Fallet til bergflaten er ikke kjent i dette området.  

I denne fasen skal det utføres bunnkotekartlegging, refraksjonsseismikk og totalsonderinger i sundet der Risøy 
bru planlegges for å få kontroll på bergflatens beliggenhet og bergmassens beskaffenhet. Dette vil gi mer 
informasjon om fundamenteringsforholdene i sundet. Videre pekes det på at vegen blir liggende tett på 
eksisterende bergskjæringer på industriområdet på Risøy. Dette vil medføre behov for inspeksjon og 
bergsikring i disse skjæringene.  

 Bru/konstruksjonsfag 

I samråd med arkitekt skal konstruksjonsfag ivareta godt samsvar mellom form og bæringsprinsipp og økonomi 

 Teknisk infrastruktur 

Vurdering av overvann, ledningstraseer, kabler, belysning og utslipp til sjø må vurderes i det videre arbeidet 
og slik at det legges fram nødvendig underlagsdokumentasjon til reguleringsplanforslaget. 

 Kysttekniske vurderinger 

De kysttekniske aktivitetene skal oppfylle flere kriterier samtidig. Brulegemet omfattes av andre krav og 
betingelser. De kysttekniske delene er fyllinger, plastringslag fra bunnen og opp til toppen og erosjonssikring 
av bunnen ved fundamenter og fyllingsfot. Det kan også omfatte avslutninger mot eksisterende terreng på 
siden av brua. Vurderingene og beskrivelsene skal omfatte elementene «sikkerhet og soliditet», «estetikk» 
og «drift/vedlikehold». 

Vurderingen baserer seg på videreføring av forprosjekt, og tilpasses og justeres for nye løsninger eller 
metoder. Den kysttekniske delen omfatter følgende elementer: 

 Dimensjonering av fyllinger, skråninger, fundamenter og sikringslag, samt tilpasning og overgang til 
eksisterende kyst/terreng. Dette gjelder elementer i brukonstruksjonen og eventuelt fyllinger som del 
av skipstøtvern 

 Vurdering av mulige effekter på strømningsforhold som følge av valgt løsning for skipstøtvern. Dette 
vil være en teoretisk/parametrisk studie uten bruk av numerisk modellering. Behov for slik modellering 
vurderes og grunngis. 

 Hydrologi og VA 

Det skal utarbeides plan for overvannshåndtering og flomveger skal utarbeides som innebærer nytt drens- og 
overvannssystem for hele strekningen til veg-/bru-anlegget. Bakgrunnen er at det er behov for etablering av 
nytt overvannssystem med sandfangkummer og overvannsledninger sørover på Risøy, med utslipp i sjø ved 
bru/fylling til Risøyskjæret. Fra sjøen og opp mot Salhusvegen må det foretas omlegging av kommunale VA-
ledninger, samt overvannsledning DN800. Avrenning fra planlagt veganlegg kan tilkobles denne. Alle 
vurderinger inngår i en fagmodell for planlagt VA- og overvannsløsning.  
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7 Konsekvensutredning  

7.1 Vurdering av plikt til konsekvensutredning 

Det skal utarbeides konsekvensutredning (KU) for alle reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for 
miljø og samfunn. Forskrift om konsekvensutredninger gir føringer for hvilke planer som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn.  

Etter forskriftens § 6 skal det utarbeides konsekvensutredning for alle reguleringsplaner som inneholder tiltak 
i forskriftens vedlegg I. Det kan slås fast at tiltaket ikke kommer inn under punkt 7. c) som omfatter firfeltsveg 
med min. 10 km lengde. Planen/tiltaket inneholder ikke nye næringsbygg på mer enn 15.000 m2 eller nye 
boligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. Forskriftens § 6 kommer ikke til anvendelse, fordi 
tiltaket ikke er oppført i KU-forskriftens vedlegg I. 

Forskriftens § 8 gir videre krav om at reguleringsplaner med tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes dersom 
de kan få vesentlige virkninger etter § 10. Slike planer trenger ikke planprogram. 

Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen. Som det går fram av avsnitt 2.1. regulerer 
gjeldende reguleringsplan (RL1243 fra 1997) både veg, bru over Smedasundet og fra fylling/holme til Risøy 
samt industriområder. Tiltaket etter den planen ble imidlertid ikke konsekvensutredet i samsvar med gjeldende 
forskrift for konsekvensutredninger (jf. saksdokumenter oversendt fra Haugesund kommune, den 03.02.2022). 
I tillegg må det nevnes at Forskriften om konsekvensutredninger som en implementering i pbl. trådde i kraft 
1.1.1997 som en oppfølging av EØS-avtalen. Da var gjeldende reguleringsplan etter en ganske omfattende 
saksbehandling nesten vedtatt, og forskriften hadde ikke en tilbakevirkende kraft. Krav om 
konsekvensutredninger av planer kom inn i forskriften 1.4.2005. Tiltaket/planen anses derfor ikke 
konsekvensutredet tidligere. 

Planen legger primært opp til bygging av ny veg, mens øvrig arealbruk i det vesentlig beholdes uendret fra 
gjeldende reguleringsplan (RL1243 fra 1997). Det vurderes følgelig at tiltakene i planforslaget ikke vil kunne 
kommet inn under punkt 10 a) utviklingsprosjekter for industriområder eller 10 b) utviklingsprosjekter for by- 
og tettstedsområder. Planen/tiltaket kommer imidlertid inn under punkt 10. e) i. «Bygging av veier». 
Myndigheten for planer under dette punktet er planmyndigheten/kommunen. 

Med utgangspunkt i sjekkliste fra veilederen til § 10 er det vurdert at planen har vesentlige virkninger for miljø 
og samfunn, og at den skal konsekvensutredes.  
 

7.2 Metode 

Hensikten med konsekvensutredningen er å opplyse beslutningstakere, sektormyndigheter og publikum om 
hvilke vesentlige virkninger tiltakene som planen legger opp til vil få for miljø og samfunn. Virkningene av 
tiltaket sammenlignes med en fremskrevet situasjon som ikke innebærer at tiltaket realiseres, se neste avsnitt 
om referansesituasjonen. Metoden for de ulike vurderingstemaene er noe ulik, men tiltaket og 
referansesituasjonen er det samme. 

Konsekvensutredningen vurderer konsekvenser av tiltaket i driftsfasen. Eventuelle konsekvenser i 
anleggsfasen som har permanent karakter, skal også vurderes. Midlertidige virkninger i anleggsfasen vurderes 
og adresseres i en plan for ytre miljø som utarbeides i etterkant av reguleringsplanprosessen etter innspill fra 
denne. Utredningen vurderer situasjonen i et teoretisk sammenligningsår, som for denne utredningen er satt 
til 10 år etter at tiltaket er realisert og tatt i bruk.  

For de temaene som svarer til ikke-prissatte tema, slik disse er beskrevet i Statens vegvesens Håndbok V712 
Konsekvensanalyser, legges den metodikken til grunn. Denne metoden går i hovedsak ut på å definere hvilke 
verdier som finnes i analyseområdet i dag og å beskrive hvordan tiltaket etter planen vil påvirke disse i positiv 
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eller negativ retning. I tilfeller der tiltaket vil påvirke referansesituasjonen negativt, skal det vurderes tiltak for å 
redusere negativ konsekvens i tråd med tiltakshierarkiet, se figur 8. 

Fagspesifikk metode er beskrevet for det enkelte utredningstema under avsnitt 7.4 

7.3 Referansesituasjonen 

Referansesituasjonen er dagens situasjon fremskrevet til sammenligningsåret. Tiltak som er under bygging 
eller det foreligger finansieringsvedtak på og som kan påvirke konsekvensvurderingene, skal være en del av 
referansesituasjonen. I den grad det er aktuelt skal befolkningsframskrivinger og vedtatte byggeprosjekter 
inkluderes i referansesituasjonen. Normalt er ikke vedtatte reguleringsplaner automatisk med i 
referansesituasjonen med mindre det foreligger umiddelbare planer for realisering og tiltakene er fullfinansiert.  

I dette prosjektet er referansesituasjonen dagens situasjon der pågående arbeider i Karmsundgata er 
ferdigstilt.  

7.4 Tema for konsekvensutredning 

Veilederen til § 10 peker på at «Det legges til grunn at det vil være relativt få planer og tiltak etter § 8 som vil 
falle inn under forskriftens definisjon av vesentlige virkninger» og at «Normalt vil det kun være et eller noen få 
kriterier som er aktuelle å vurdere nærmere i konkrete utbyggingssaker.» Dette forklares med at «På bakgrunn 
av lovreguleringen vi har i Norge (...) legges det til grunn at saker som ikke blir omfattet av kravet til 
konsekvens-utredning likefult blir tilfredsstillende belyst gjennom den ordinære saksbehandlingen.» 

Her kan kapittel 2 i § 10-veileder brukes som sjekkliste. Ut ifra denne sjekklisten har vi vurdert det slik at det 
er fire temaer som er aktuelle å vurdere i en konsekvensutredning: 

 Kulturminner og kulturmiljø 
 Landskap og bymiljø 
 Nærmiljø og byliv, herunder støy og luftforurensning 
 Vannkvalitet 

En gjennomgang av sjekklisten for utredningstema er vedlagt dette planinitiativet. 

 Kulturmiljø 

Kulturminner på land 

Det er registrert fornminner med relativ kort avstand (20 til 50 m) til traseen til ny bru/veg mellom Smedasundet 
og Salhusvegen, se figur 9. Det nordlige er et gravminne fra jernalder som er fjernet fra Salhusvegen 18 (nr. 
61257, gnr. 33/704) hvor det er oppført bolig. Det andre fornminnet er en rundhaug som ligger i Salhusvegen 
26 (ID-nr. 14201, gnr. 33/711), på kommunal eiendom. Eiendommen er regulert til barnehage, mens 
rundhaugen og sikringssonen er regulert for bevaring.  
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Figur 9: Registrerte fornminner, Kilde: Temakart-Rogaland.no, Kulturminnesok.no 

Det er registrert flere nyere tids kulturminner i traseen til ny bru/veg og nærheten til traseen og krysset med 
Salhusvegen. Som omtalt foran og i forprosjektet, er nottørket et kulturminne som omfattes av hensynssone 
H570_1 i kommunedelplan for Haugesund sentrum, bygget er ikke registrert i Askeladden-registeret. Bygget 
har adresse Salhusvegen 24 (gnr. 33/709) og er i privat eie. 

Som underlag til kommunedelplan for Haugesund sentrum er det utarbeidet en beskrivelse av «hensynssoner 
for kulturvern», hvor sone 10/Salhusvegen vil blir berørt av tiltaket/planen. Sonen omfatter et forseggjort 
villastrøk med villabebyggelse med uvanlig høy arkitektonisk kvalitet fra flere stilperioder. Viktigst er en håndfull 
særpregede villaer fra boom-årene under første verdenskrig tegnet av datidens aller beste norske arkitekter 
for skipsredere. Området har knapt vært endret de siste 50 år og omfatter foruten arkitekturen av villaene også 
store hager, murer, porter, bytrær og alléer. Både nottørket og boligeiendommene Salhusvegen 20 og 17, 
samt boliger lenger øst og nord inngår hensynssonen. Hensikten med hensynssonen er å ivareta kulturmiljø, 
med grøntbelter, bytrær og alléer uten særlige fortettingsmuligheter. 

Kulturminner i sjø 

Det er ikke registrert kulturminner i sjø i traséen til ny bru/veg eller i nærheten av traséen. Potensialet vurderes 
som lavt og temaet ansees som ikke relevant for konsekvensutredning av planforslaget. Det har vært kontakt 
med Stavanger Maritime Museum angående eventuelle marinarkeologiske undersøkelser. Dette blir håndtert 
videre i planprosessen og høringsrunde. 

Kulturminner – utredningsprogram 
Utredningsbehov  Vurderinger av enkeltverdier og strøksverdier 

 Vurdering av virkning av bru, veg/gate og endringer av terreng, på 
tilgrensende bygg, hager og adkomster 

 Vurdering av nærvirkning  
 Vurdering av direkte konflikt 
 Vurdering av avbøtende tiltak (skjerming, flytting nottørket) 
 Vurdering av fjernvirkning gjøres under tema «bybildet» 

Metode  Konsekvensutredning etter handbok V712 Konsekvensanalyser (2021)  
 Vurdering av tilstanden av berørte eiendommer og vurdering av tomt for 

eventuell omplassering av nottørket gjennom befaring 
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Kulturminner – utredningsprogram 
Grunnlagsmateriale  Temakart-Rogaland 

 Askeladden (Riksantikvarens nasjonale kulturminne-database)  
 UNIMUS gjenstandsdatabase 
 Historiske kart 
 Flyfoto 
 Digitalt Museum (http://digitaltmuseum.no/) 
 Tilgjengelig lokalhistorisk litteratur 
 Kommunale kulturminneplaner 
 Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2014-2030  
 Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2014-2030 – Hensynssoner 

Kulturmiljø fra 2014, rev. 18.03.2021 
 Gjeldende reguleringsplan (RL1243) 
 3D-visualisering av bru-alternativ og vegutforming 

Aktuelle kontakter   Rogaland fylkeskommune- seksjon for kulturarv 
 Stavanger Maritime Museum 
 Haugesund kommune 

 

 Landskapsbilde og byform 

Temaet landskapsbilde herunder estetisk utforming og visuelt særpreg eller karakter, er knyttet tett til 
fagtradisjonen innen landskapsarkitektur og arkitektur. Temaet ser på hvordan landskapet/bybildet rundt ny 
Risøy bru og veger oppleves romlig ut fra omgivelsene. I tillegg skal opplevelsen ved bruk av ny bru med 
tilhørende veger, gater og gang-/sykkelveg løsninger vurderes. Landskapsbildet omfatter alle omgivelser, 
både tett inn på det nye elementet og i større avstand. Det finnes lite urørt naturlandskap innenfor 
influensområde, slik at dette ikke skal vurderes. 

De viktigste elementene som påvirker landskapsbildet/bybildet i dette prosjektet er kort oppsummert knyttet til 
punktene: 

 Valg av brutype, høyde og lengde 
 Lengde på fylling på Storasundskjærene 
 Løsning for nottørket 
 Valg av forbindelse mellom Storasundskjærene og Risøy 
 Utforming av gater og sideareal 

Type brukonstruksjon og landkar på begge sider vil gi ulike muligheter for (re)etablering av bylandskap på 
begge sider av brua, men uavhengig av løsningsvalg her, vil det bli viktig å ta stilling til hvordan byen skal 
henge sammen på tvers, og å sørge for at dette blir steder hvor det er trygt å ferdes og som kan ha en egen 
opplevelsesverdi.  

Dersom nottørket fortsatt skal ha sin plass på fastlandssiden, vil dette legge føringer for utformingen av 
tilhørende landskap og byrom. Dersom det skal flyttes til annen egnet tomt, vil det være viktig å reetablere et 
landskap under brua som blir et nytt, interessant og godt tilskudd til bylandskapet langs sundet. 

På og rundt Storasundskjærene har kommunen pekt på mulighet for industriarealer på vestsiden og 
småbåthavn på innsiden. Uavhengig av programmeringen av de nye utfylte arealene, er det rimelig å anta at 
kommunen kan ønske at arealene langs sundet på innsiden blir tilgjengelige for allmennheten, og stille krav til 
en bymessig utforming av byrommet som oppstår under brua på fastlandssiden og landskapsmessige grep 
som gir en god utforming i forbindelse med landkaret på fyllingen. Det vil derfor være viktig at dette temaet 
behandles i forbindelse med løsningsvalget, og illustreres i plandokumentene.  
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Figur 10: Landskapsbildet av byen med Smedasundet og Karmsundet mot sør (t.v.) og bybildet av Risøy bru sett fra 
bygg ved Strandgata mot sørvest; Kilde: Norconsult (t.v.) og Agwis/Wikipedia. 

 

Vurdering skal omfatte fjernvirkninger og vurderinger/beskrivelser av bruas ulike elementer og utforming. 
Brua har et stort visuelt nedslagsfelt, på tross av en avgrenset geografisk utstrekning. Vurderingene 
(fjernvirkning, estetikk/identitet) skal knyttes opp til konteksten som de to sentrumsnære bybruene i 
Haugesund. 

 

Landskapsbilde og byform – utredningsprogram 
Utredningsbehov  Vurderinger av påvirkning av landskapsbildet (fjernvirkning), flere ståsteder i 

byen og også fra Karmøy (Storasund/Litlasund) 
 Vurdering av bybildet fra sjø og land med fokus på samspill mellom de to 

eksisterende bybruene 
 Vurdering av virkninger av bru/veganlegg fra sjøen (nærvirkning) 
 Arkitektoniske vurderinger av bru- konstruksjoner 
 Arkitektoniske/ landskapsarkitektoniske vurderinger av fyllinger, sidearealer 

Metode  Konsekvensutredning etter håndbok V712 Konsekvensanalyser (2021) 
Inndeling av landskapsbildet/bybildet i delområder for å vurdere verdi, 
robusthet, funksjonalitet og estetikk 

 Vurdering av synlighet samspill med eksisterende strukturer baser på 
ståsteder/befaring og nye bilder 

Grunnlagsmateriale  Vakre landskap i Rogaland, Rogaland fylkeskommune (1995) 
 Nasjonalt referansesystem for landskap, NIJOS (NIBIO) 2005 
 Kommunedelplan for sentrum med temakart (2014-2030) 
 3D-visualisering av større bruer, tunnelportaler, vegtraséer og kryssområde 

Aktuelle kontakter   Haugesund kommune 
 Rogaland fylkeskommune 
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 Nærmiljø og byliv 

Mens temaet landskapsbilde og byform omhandler hvordan romlige og estetiske kvaliteter blir påvirket av 
tiltaket, er vurderingen av nærmiljø og byliv knyttet til hvordan tiltaket påvirker bo- og oppholdskvaliteter i 
planens influensområde. Faktorer som påvirker disse verdiene er endringer i trafikksituasjonen, eventuelle 
arealbeslag, endrede støyforhold og luftforurensning. Vurderingen tar utgangspunkt i brukerne av byen. Enten 
det er bruken av offentlig tilgjengelige rekreasjonsområder, veger og gater eller private hager og uteområder. 
Verdier av fast eiendom, utviklingsmuligheter og påvirkning på planlagt arealbruk er ikke vurdert under dette 
temaet, men vil vurderes under temaet arealbruksendringer og andre lokale/regionale virkninger. Begrepet 
byliv omhandler friluftsliv i form av bruk av offentlig tilgjengelige arealer til rekreasjon. 

Konsekvensvurderinger for nærmiljø og byliv inkluderer hvordan tiltaket påvirker muligheter for personlig 
utvikling deltakelse og livsutfoldelse for barn og unge og mennesker med nedsatt funksjonsevne, herunder 
universell utforming.  

Støyforurensning 

Det blir utført beregninger av støy fra vegtrafikk. Til beregningene benyttes beregningsprogrammet Cadna A, 
og det beregnes i henhold til Nordisk beregningsmetode for støy fra vegtrafikk. Det utføres beregninger med 
dagens trafikksituasjon (uten ny bru), og med fremtidig trafikksituasjon (med ny bru). For begge disse benyttes 
forventet framtidig trafikkmengde, normalt framskrevet 10-20 år etter åpningsår. 

Videre utarbeides støysonekart med fasadenivåer i samme omfang som i forprosjektet (et større geografisk 
område). Det vil også bli satt opp forslag til skjermingstiltak langs deler av ny vegstrekning i støymodellen. 
Støyutsatte boliger og eventuell annen støyfølsom bebyggelse i dagens trafikksituasjon blir sammenlignet med 
fremtidig trafikksituasjon – med anbefalte skjermingstiltak langs veg. Det blir satt opp en oversikt over boliger 
som må vurderes videre for støytiltak i senere planfase. Utførte arbeider og beregningsresultater 
oppsummeres i en fagrapport, inkludert støysonekart, og legges til grunn for utforming av bestemmelsene til 
planforslaget. 

 

Bystruktur og byutvikling – utredningsprogram 
Utredningsbehov  Vurdering av muligheten til forbedring av eksisterende bomiljøer 

(uteområder/trafikk/støy) 
 Vurdering av effekten for fornyelse og fortetting av bomiljøer 
 Vurdering av effekten for boligbebyggelse på «fastlandssiden» 

(østsiden av Karmsundet) 
 Vurdering av effekten på bruk av sentrum? 
 Konsekvenser for barn og unge og mennesker med nedsatt 

funksjonsevne 
 Modellering av støy-/og luftforurensning 

Metode  Konsekvensutredning etter håndbok V712 Konsekvensanalyser (2021) 
 Tilpasse metoden også til M-1941 fordi mange kvaliteter skal bygges 

opp/etableres 
Grunnlagsmateriale  Konkurransegrunnlag for Europan 16 – Risøy - E16, Living Cities, 

Europan Norway, Competition Brief 
 Levekårsundersøkelser Haugesund 2014 og 2021 
 Naturbase  
 Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2014-2030 – Temakart-

/plan, rev. 02.09.2021 
Aktuelle kontakter   Haugesund kommune 

 Risøy Velforening 
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 Vannkvalitet 

Vannmiljø 

Vannmiljø er en samlebetegnelse for økologisk og kjemisk tilstand i en vannforekomst. En vannforekomst er 
en avgrenset og betydelig mengde av overflatevann, som for eksempel en innsjø, magasin, elv, bekk, kanal, 
fjord eller kyststrekning, eller et avgrenset volum grunnvann i et eller flere grunnvannsmagasin. 

Kravene til vannmiljø i vannforskriften innebærer å unngå å forringe tilstanden og å ta spesielle hensyn til 
beskyttede områder. Hvis tiltaket medfører at miljømålene for vannforekomsten ikke nås, vil vannforskriftens 
§ 12 komme til anvendelse. Konsekvensutredningen skal ta stilling til hvorvidt tiltaket påvirker vannforskriftens 
krav og grenser. 

Tiltaksområdet ligger i vannforekomst 
Karmsundet – Storasund (VannforekomstID: 
0242040103-C) vist i figuren til venstre. 
Vannforekomsten er registrert som en euhalin 
beskyttet kyst/fjord, med moderat økologisk 
tilstand og dårlig kjemisk tilstand begge med lav 
presisjon. Den økologiske tilstanden er basert 
på en faglig vurdering av bløtbunnsfauna som 
har oppnådd moderat tilstand. Den kjemiske 
tilstanden er basert på høye konsentrasjoner av 
PAHer og kvikksølv i blåskjell.  

 

 

 

 

 

Vannmiljø - utredningsprogram 
Utredningsbehov  Kunnskapsgrunnlaget skal utvides ved å gjennomføre 

sedimentundersøkelser i området. 
Metode  Konsekvensutredning etter Miljødirektoratets veileder M-1941 

«Konsekvensutredninger for klima og miljø». 
Grunnlagsmateriale  Vann-nett.no 

 Vannmiljo.miljodirektoratet.no 
Aktuelle kontakter   Statsforvalteren i Rogaland 

 Haugesund kommune/miljørådgiver/naturforvalter 
 Fiskeridirektoratet 
 Rogaland fylkeskommune (Naturviter) 
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8 Øvrige virkninger av planforslaget 

8.1 Innledning 

I tråd med kravene til reguleringsplaner i plan og bygningsloven jf. pbl. § 4-2, skal virkninger av planforslaget 
beskrives i planbeskrivelsen. På samme måte som konsekvensutredningen skal virkningsvurderingen opplyse 
beslutningstakere, sektormyndigheter og publikum om hvilke virkninger tiltakene etter planen vil ha for sentrale 
miljø- og samfunnstema. Virkningsvurderingen er også metodisk svært lik som konsekvensutredningen, men 
noe mindre omfattende og med et mindre fokus på avbøtende og kompenserende tiltak. Det legges til grunn 
at alle fagtema som skal vurderes er hensyntatt i utviklingen av tiltaket som skal reguleres.  

8.2 Temaer for virkningsvurdering 

Det er identifisert følgene tema som skal vurderes og inngå i planbeskrivelsen i tillegg til de fire temaene som 
er gjennomgått i forrige kapittel om konsekvensutredning: 

 Naturmangfold 
 Mobilitet 
 Samfunnssikkerhet 
 Lokal og regional utvikling 
 Klimagassutslipp 
 Forurensning, ytre miljø 

 Naturmangfold  

Tema naturmangfold omhandler naturmangfold på land og i sjø. Registreringskategoriene innenfor 
naturmangfold er: landskapsøkologiske funksjonsområde, verneområde eller forslag til verneområde, viktig 
naturtyper, økologiske funksjonsområde for arter av stor/særlig stor forvaltningsinteresse. 

Det er registrert større forekomst av tareskog med stortare både ved Risøy og lenger sør i Storasundet, og 
tilsvarende habitat forventes å være i deler av planområdet. Hele Storasund er dessuten definert som lokalt 
viktig gytefelt for torsk, se figur 12. De grunne sjøarealene er produktive områder med verdi som 
oppvekstområde for fisk og andre sjølevende organismer. Det er allerede etablert en større fylling på ca. 9 daa 
øst på Storasundskjærene.  

  
Figur 11 Registrerte marine naturtyper, tareforekomst, 
Kilde: kart.naturbase.no 

Figur 12 Registrerte naturverdier i sjø, tareforekomst 
(brune polygon) og gytefelt for torsk (grå skravur)  
Kilde: portal.fiskeridir.no 
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Det er registrert hekkende makrellterne (EN), gråmåke (VU) og tjeld (NT) på Risøyskjer og Storasund. I 
området er det også registrert hettemåke (kritisk truet-CR), fiskemåke, ærfugl, svartand (alle sårbar-VU) og 
storskarv (NT). 

Aktuelle landareal på Risøy består i all hovedsak av nedbygde areal tilknyttet næringsvirksomhet/parkering 
uten verdi for naturmangfold. De store trærne helt nord i planområdet er platanlønn som er en fremmedart. 
Landarealene på fastlandet er dels utfylte områder med kaifront og bakenforliggende hageanlegg. I 
artsdatabanken.no ligger det informasjon om kartlagte karplanter ved adressen Smedasundet 43, hvor brua 
er planlagt å komme i land. Registreringene er fra 2020 og det er bare registrert vanlig forekommende 
karplanter.  

I hagene langs Salhusvegen er det registrert følgende rødlistede fuglearter som også er typiske 
funksjonsområder for disse artene: Grønnfink (sårbar-VU), stær, tårnseiler, tyrkerdue og gråspurv (alle nær 
truet -NT). Tiltaket vil ikke medføre behov for registrering av naturverdier på land, men det må foretas en 
kartlegging av fremmedarter i vekstsesongen før anleggsstart. Karleggingen gjennomføres der det er 
nødvendig med masseutskifting. 

Det er gjort observasjoner av arten japansk sjøpung, også kalt havnespy, i sjøområdet. Arten er registrert med 
svært høy risiko fordi den har et stort invasjonspotensial og høy økologisk effekt. 

  
Figur 13 Registrerte arter med stor/særlig stor 
forvaltningsinteresse. 
Kilde: kart.naturbase.no 

Figur 14 Registrerte forekomster av fremmedarter. 
Kilde: kart.naturbase.no 

 

Naturmangfold i sjø og på land – utredningsprogram 
Utredningsbehov  Kunnskapsgrunnlaget skal oppdateres/utvides for marine miljøer ved at 

kartlegging utføres ved hjelp av en blue-eye ROV (parallelt med prøvetaking 
av sedimentene). Herunder observasjoner/kartlegging av japansk sjøpung 
(havnespy). 

 Sjekke eventuelt hvorvidt sjøfugl hekker på utfylt område og skjærene i 
nærheten. 

Grunnlagsmateriale  Naturbase.no 
 Artsdatabanken.no 
 Kartlegging av marine forhold med ROV/undervannskamera fra båt 

Aktuelle kontakter   Statsforvalteren i Rogaland 
 Haugesund kommune/miljøvernrådgiver/naturforvalter 
 Fiskeridirektoratet 
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 Transport, mobilitet og ferdsel på sjø 

Ny fastlandsforbindelse til Risøy vil påvirke transportsystemet i store deler av det sentrale byområdet i 
Haugesund. Både for biltrafikk, næringstransport, myke trafikanter og kollektivtrafikk. I tillegg vil tiltaket endre 
forholdene for trafikk på sjøen. Virkningen av tiltaket for følgende tema vil vurderes: 

 Trafikk i sentrum 
 Næringstrafikk 
 Gange og sykkel 
 Kollektivtransport  
 Trafikk på sjøen 

Reisevaneundersøkelse for Haugalandet (2011) med senere oppdatering, gir noe innsikt over reisevaner i 
sentrum, men må suppleres av andre vurderinger for å kunne omtale virkninger for reisemiddelfordeling 
innenfor influensområdet. Aibel, som er den største virksomheten på Risøy, har informasjon om reisevanene 
til sine ansatte som vil utgjøre en del av kunnskapsgrunnlaget. 

Trafikk i sentrum 

I forprosjektet ble det gjort innledende vurderinger av fremtidige trafikkmengder basert på moderat trafikkvekst 
i byområdet. Flere forhold gjør trafikktallene usikre, blant annet endringer i Karmsundgata sør for 
Storasundgata som nå er under bygging, fordeling av trafikk mellom dagens og ny bru til Risøy, fremtidig 
situasjon for Karmsundgata nord for Storasundgata, kryssutforming og tiltak i Salhusvegen med videre. For å 
vurdere virkninger av tiltaket på trafikk i sentrum, må det derfor utarbeides trafikkprognoser med utgangspunkt 
i dagens situasjon med eventuelle framskrivninger og ønsket fordeling av trafikken mellom dagens bru og ny 
bru. 

Næringstrafikk 

Et av hovedmålene for prosjektet er at næringstrafikk til og fra Risøy skal benytte ny fastlandsforbindelse. 
Virkningene av denne endringen på transportsystemet skal beskrives kvalitativt basert på de trafikkmengdene 
dette utgjør. Virkninger av endringer av støybildet vurderes under temaet nærmiljø og byliv i 
konsekvensutredningen. 

Gange og sykkel 

Kvaliteten på tilbudet for gående og syklende vil vurderes fortløpende under utformingen av vegtiltaket og 
samlede virkninger for dette temaet vil oppsummeres i virkningsvurderingen. Hvordan utformingen av 
trafikkareal, kryssløsninger og andre tiltak påvirker trafikksikkerhet og attraktivitet vil vurderes basert på 
anerkjent metodikk for slike vurderinger. Her er det viktig å vurdere hvordan det planlagte tiltaket passer inn i 
kommunens sykkelstrategi og det sammenhengende tilbudet for myke trafikanter. 

Kollektivtransport 

Det vil vurderes hvordan/om et nytt system kan åpne for nye driftsopplegg i samråd med kollektivoperatør og 
kommunen.  

Trafikk på sjøen 

Selv om det ikke lenger går en hoved- eller biled i sundet der ny Risøy bru skal etableres, er dette sjøarealet 
viktig for ferdsel til sjøs både for nytte- og fritidstrafikk. Virkningene for den alminnelige fremkommelighet og 
sikkerhet i farleden, som følge av ny bru med begrensninger på seilingshøyden og endringer av farleden, vil 
vurderes under dette temaet. 

Fritidsbåttrafikk  

Fritidsflåten består av både motorbåter og seilbåter. Det er utfordrende å finne data for denne typen fartøyer 
fordi de i mindre grad er utstyrt med AIS. Kontakt med henholdsvis Haugesund seilbåtforening og Haugesund 
motorbåtforening vil kunne gi beskrivelse av den alminnelige bruken og eventuelle faste arrangementer.  
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Nyttebåttrafikk og beredskap 

Nyttebåtflåten har i større grad installert AIS, og kystdatahuset.no gir god informasjon blant annet om antall 
passeringer med AIS. Det er imidlertid lite eller ingen informasjon om høyde registrert. Kunnskapsinnhentingen 
vil foregå ved direkte kontakt med virksomheter, organisasjoner og myndigheter.  

Trafikksikkerhet 

Det skal gjennomføres trafikksikkerhetsrevisjon av planforslaget. I tillegg vil alle løsningsforslag vurderes 
med hensyn på trafikksikkerhet der det er relevant. En oppsummering av dette arbeidet vil presenteres i 
planbeskrivelsen med fokus på eventuelle utfordrende forhold og løsninger som må vies særlig 
oppmerksomhet i prosjektering- og byggefasen. 

Transport og trafikkavvikling – utredningsprogram 
Utredningsbehov  Vurderinger av omfordelingen av trafikkmengder (kjørende) mellom begge 

bruene til Risøy  
 Vurdering av mulighet for endring av transport og reisemiddelfordeling over 

dagens Risøy bru 
 Vurdering av effekten for gående/syklende 
 Vurdering av effekten på «hovedmålpunkt» i form av avstand til eks. skoler, 

off./kulturelle tjenester, sentrumsforretninger 
 Endrede rammevilkår for sjøtransport 

Grunnlagsmateriale  Samferdselsstrategi for Rogaland 2018-2029, vedtatt i Fylkestinget 13.06.2017 
 Regional plan for areal- og transport på Haugalandet 2015-2040, godkjent 15.06. 

2016 
 Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2014-2030  
 Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2014-2030 – Temakart-/plan, rev. 

02.09.2021 
 Gjeldende reguleringsplan (RL1243_ industriareal) 
 AIS-data for sjøtrafikk 

Aktuelle kontakter   Rogaland fylkeskommune - Samferdselsavdelingen 
 Haugesund kommune 
 Karmsund Havnevesen 
 Aibel AS og Imenco AS 
 Risøy Velforening 
 Haugesund Sentrum 
 Haugesund Parkering AS 
 Kolumbus AS 
 Kystverket vest 
 Redningsselskapet 
 Forsvaret 
 Nødetatene 
 Haugesund seilbåtforening 
 Haugesund motorbåtforening 
 Haugesund maritime forum 

 Samfunnssikkerhet 

Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Som en del av reguleringsplanarbeidet utarbeides det en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) i henhold til 
gjeldende krav i PBL (§ 4-3). Analysen utarbeides i tråd med veiledningen Samfunnssikkerhet i kommunens 
arealplanlegging fra DSB. I tillegg benyttes også Veileder for risiko- og sårbarhetsanalyser i vegplanlegging 
(SSV rapport 632). Analysen tilpasses planområdets kompleksitet og plannivå som i dette tilfellet er 
detaljreguleringsplan. For detaljreguleringsplan må analysen avdekke alle risiko- og sårbarhetsforhold som 
har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av 
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planlagt utbygging. Vår arbeidsmetodikk for ROS-analyse omfatter følgende trinn og samsvarer med DSBs 
veiledning: 

 Fareidentifikasjon - kartlegging av mulige uønskede hendelser. 
 Identifikasjon av objekter, virksomheter eller aktiviteter som representerer en fare innenfor 

planområdet eller dets nærhet. 
 Utarbeide liste over et representativt og beslutningsrelevant utvalg av uønskede hendelser som 

underlegges en mer detaljert analyse. 
 Gjennomføring av analyse av planområdet og tiltakets sårbarhet samt risiko. 
 Evaluering av risiko og identifikasjon av behov for risikoreduserende tiltak. 

Framgangsmåten er tenkt slik at analysearbeidet utføres tidlig i prosjektet, (fareidentifikasjon og sårbarhets-
vurdering) for å kunne identifisere forhold som vil kunne kreve omfattende risikoreduserende tiltak. 

Videre vil sluttføringen av analysen, eventuelt oppdatering av analysen, kunne utføres når fagrapportene 
foreligger. Dette gjelder spesielt fagrapporter knyttet til geoteknikk, stormflo/havnivå, med videre. Forhold til 
forventet framtidig klima er en integrert del av analysen. Planområdets beliggenhet i og nært byområdet, samt 
delvis i sjø, kan risikobildet være relativt komplekst med farer knyttet til samferdsel, sårbare bygg og funksjoner. 
Men også naturfare som stormflo/bølger, havnivåstigning/klimaendringer, stabilitet (løsmasser, grunnforhold 
etc.) og fare for forurensing ved arbeid i løsmasser/grunn/sjø er relevante. Videre vil også trafikkforhold og 
framkommelighet spesielt for anleggsfasen og risikoforhold knyttet til ulike trafikantgrupper, herunder 
nødvendige beredskapstiltak, være av betydning. 

 Lokal- og regional utvikling 

Temaet skal belyse virkninger av tiltaket/planen for sentrums- og byutviklingen som strekker seg utover 
tiltaksområdet. Fylkesveg 4919 skal bidra til å øke attraktiviteten av Haugesund sentrum, og bidra til urban 
utvikling i samsvar med ATP sitt 2. hovedmål. Sentrumskvartalene skal avlastes for tungtrafikk, samtidig som 
bru/vegforbindelse legger til rette med tilkomst til ca. 110 daa industri- og næringsarealer på nye fyllinger som 
har vært regulert og ønsket lenge. 

ATP sine retningslinjer har plassert Risøys vestside i næringskategori 3, hvor virksomheter med middels 
arbeidsplass- og/eller besøksintensitet bør etableres. Beliggenhet ved sjø med mulighet for sjøtransport og 
etablering av kaier er en faktor som bør trekkes inn i vurderingene. 

Aibel er den største arbeidsplassen på Risøy og den største privateide arbeidsplassen, etter Helse Fonna og 
Haugesund kommune som de to største offentlige arbeidsgiverne.  

Kommunedelplanen for sentrum har avsatt arealene til bebyggelse og anleggsområder, og det pågår en dialog 
med Aibel og Karmsund Havn (IKS) om utvikling av de sjøretta områdene på vestsiden av Risøy.  

 

Lokal og regional utvikling – utredningsprogram 
Utredningsbehov  Vurderinger av effekten for eksisterende næringsvirksomhet på Risøy, herunder 

også cruisebåthavnen på Garpaskjær 
 Vurdering av rammebetingelser for videre utvikling av arealer på 

Storasundskjærene, herunder muligheter for etablering av småbåthavn og 
sjøretta næring. 

Metode  Kvalitativ 
Grunnlagsmateriale  Regional plan for areal- og transport på Haugalandet 2015-2040, godkjent 

15.06.2016 
 Kommunedelplan for Haugesund sentrum 2014-2030  
 Kommunedelplan for Haugesund sentrum forslag 09-2021 
 Gjeldende reguleringsplan (RL1243_ industriareal) 

Aktuelle kontakter   Rogaland fylkeskommune - Regionalplanavdelingen 
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Lokal og regional utvikling – utredningsprogram 
 Haugesund kommune 
 Aibel og andre større virksomheter 
 Karmsund Havn IKS 

 Klimagassutslipp 

I dette prosjektet er klimagassutslipp primært relevant å vurdere med tanke på klimagassutslipp i 
anleggsfasen. Eventuelle konsekvenser for klimagassutslipp knyttet til driftsfasen er ikke like relevant på dette 
plannivået, ettersom de viktigste beslutninger som påvirker transportetterspørsel og reisemiddelsbruk er tatt 
på overordnet nivå. I arbeidet med konsekvensvurderingen vil det utarbeides et overordnet klimagassbudsjett 
basert på mengdene fra Anslagsprosessen (prosess for beregninger av kostnader i prosjektet). 
Klimagassbudsjettet vil gi et tall på forventet utslipp av klimagasser knyttet til anleggsfasen. Det vil også gjøres 
en vurdering av klimagassutslipp som følge av arealbeslag, men dette er trolig lite omfattende ettersom tiltaket 
ikke vil beslaglegge noe karbonrikt areal som myr, skog eller dyrket mark. 

 Forurensing - Ytre miljø 

Det skal vurderes ulike miljøproblemstillinger i prosjektet som ble identifisert under forprosjektet. Noen av 
undersøkelsene bør utføres i reguleringsplanfase, mens andre undersøkelser er naturlig å gjennomføre i 
prosjektering/byggefasen. Foreløpig er følgende miljøtekniske oppgaver avdekket under forprosjektet: 

 Krav om miljøgeologisk kartlegging forbundet med tiltak i sjø 
 Krav om miljøgeologisk kartlegging forbundet med tiltak på land  
 Krav om miljøkartlegging i bygg/konstruksjoner som skal rives 

Krav til planlegging og gjennomføring av miljøtekniske undersøkelser er definert i Miljødirektoratets veiledning 
for konsekvensutredning for klima og miljø, forutsatt mistanke om forurensning i grunn/sjøbunn knyttet til 
planarbeid. Tidligere ble denne typen undersøkelser krevd utført i prosjekteringsfase, men skal nå 
dokumenteres i forbindelse med reguleringsplanarbeidet. 

Vurderinger av mistanke om forurensning i grunn på land er et tema som utredes i en miljøteknisk 
grunnundersøkelse av en miljøgeolog. Basert på prøvetakingsplan med punkt fordelt på Risøy, Salhusvegen 
og Storasundgata, gjennomføres prøvetaking, analyser og sammenfatning i en datarapport med opplysninger 
om eventuelle funn av grunnforurensing og videre saksgang og krav i bestemmelsene i den grad dette er 
nødvendig utover gjeldende forskrifter. 

Tilsvarende vurderes mistanke til forurensning i sjøbunn i en miljøteknisk sedimentundersøkelse. 
Informasjonen om kornfordeling og forurensningsgraden er påkrevd i forbindelse med søknad om mudring og 
dumping, jf. forurensingsforskriftens § 22 og basert på veileder M350, M409 (risikovurdering) og M608 
(tolkning og klassifisering). Prøvetaking utføres fra båt basert på en prøvetakingsplan, koordinatfesting av hver 
lokalitet samt trasévalg for ROV-undersøkelsen. Resultatene samles i en miljøteknisk datarapport for 
planbeskrivelsen og senere søknader. 

Som en del av reguleringsplanen skal det etableres innspill til en Ytre miljøplan som skal danne grunnlaget for 
håndteringer av miljøutfordringer i anleggsfasen. Disse innspillene tar utgangspunkt i funn i 
konsekvensutredningen og virkningsvurderingene samt de miljøgeologiske undersøkelsene og kartleggingene 
som nevnt i dette kapitlet. Selve Ytre miljøplanen utarbeides etter at reguleringsplanen er vedtatt og prosjektet 
skal videre til prosjekterings- og byggefase. Søknader etter forurensningsloven og annet lovverk gjennomføres 
etter at reguleringsplanen er vedtatt.  



Vedlegg til planinitiativ for Reguleringsplan for ny vegforbindelse til Risøy 

Gjennomgang av aktuelle KU‐tema 
REF KAP.2 i VEILEDER FOR VURDERING ETTER § 10 I FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNINGER 

 

Dette vedlegget er en gjennomgang av «sjekklisten» for aktuelle utredningstema for 

konsekvensutredninger etter § 10, i forskrift for konsekvensutredninger. Gjennomgangen gir 

argumentasjon for hvilke temaer som skal konsekvensutredes som en del av planarbeidet.  

 

Egenskaper ved planen eller tiltaket 

Tema Omtale KU? 

a) Størrelse, planområde og utforming 
 

Det skal gjøres en konkret vurdering av størrelse på planen eller 
tiltaket, planområde og utforming.  
Planen er av en slik størrelse at det er vurdert at tiltakene samlet 
sett kan gi vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

JA 

b) Bruken av naturressurser, særlig arealer, jord, mineralressurser, vann og biologiske 
ressurser  
 

Det skal vurderes om planen eller tiltaket forutsetter bruk av 
naturressurser for gjennomføring eller drift, eller om 
naturressurser inngår i en produksjonsprosess. Dersom planer og 
tiltak medfører omfattende bruk av ressurser, vil dette normalt 
utløse konsekvensutredning. 
Tiltakene i planen forutsetter ikke bruk av naturressurser eller 
omfattende bruk av ressurser i et slikt omfang at det er vurdert å 
ha vesentlig virkning.  
  

NEI 

c) Avfallsproduksjon og utslipp  

Avfallsproduksjon Uttak og utnyttelse av metalliske malmer og uorganiske 
energimineraler medfører høyere andel overskuddsmasse enn 
produktmengde. Ikke relevant. 

NEI 

Utslipp Dersom planen eller tiltaket omfatter utslipp av prioriterte 
miljøgifter, vil dette normalt utløse konsekvensutredning. Det 
forutsettes ikke utslipp av prioriterte miljøgifter. 

 
 
 
 
  

NEI 

d) Risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer 



Egenskaper ved planen eller tiltaket 

Tema Omtale KU? 
 

Vurdering av vesentlige virkninger knyttet til risiko for alvorlige 
ulykker må baseres på om planen eller tiltaket kan føre til ulykker 
som har store konsekvenser for de omkringliggende omgivelser. 
Dette er da avhengig av både egenskapene ved det tiltak eller 
den plan som er planlagt gjennomført og ikke minst egenskapene 
i de omkringliggende omgivelsene som vil kunne utsettes for en 
ulykke, for eksempel befolkningstetthet og tidligere etablerte 
virksomheter og aktiviteter. Hvis risikoen for alvorlige ulykker i et 
område stiger, vil dette normalt utløse konsekvensutredning. 
Planen legger ikke opp til tiltak som kan medføre store ulykker 
som eksempelvis håndteres i storulykkeforskriften. 
Trafikksikkerhet og samfunnssikkerhet er fanget opp i 
virkningsvurderingene. 

NEI 

 

   

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene 

Tema Omtale KU? 

a) Verneområder, utvalgte naturtyper, prioriterte arter etc. 

Vern etter 
naturmangfoldloven eller 
markaloven  

Er planområdet i berøring med verneområder? NEI 

Utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven 
kapittel VI)  

Dersom en plan eller et tiltak kan forringe en utvalgt naturtype når 
det gjelder utbredelse eller forekomstenes økologiske tilstand, kan 
dette normalt utløse konsekvensutredning.  
Det er ingen prioriterte naturtyper innenfor planens 
influensområde. 

NEI 

Prioriterte arter Dersom en plan eller et tiltak kan påvirke prioriterte arter og ev. 
økologiske funksjonsområder negativt vil dette normalt utløse 
konsekvensutredning. Det er ikke registrert prioriterte arter, eller 
økologiske funksjonsområder for slike arter innenfor planens 
influensområde. 

NEI? 

Vernede vassdrag  Dersom en plan eller et tiltak påvirker verdier som ligger til grunn 
for vern av vassdrag vil dette normalt utløse 
konsekvensutredning. Ingen vernede vassdrag i planens 
influensområde. 

NEI 

Nasjonale laksefjorder og 
laksevassdrag  

Dersom en plan eller et tiltak kan forringe beskyttelsesregimet for 
de viktigste laksebestandene, kan det utløse 
konsekvensutredning. Ikke aktuelt. 

NEI 

Objekter, områder og 
kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Dersom en plan eller et tiltak er lokalisert helt eller delvis innenfor 
kulturminner eller kulturmiljø som er fredet, midlertidig 
fredet eller foreslått fredet etter kulturminneloven, vil det normalt 
utløse konsekvensutredning. Innenfor planens influensområde 
ligger et automatisk fredet kulturminne og verneverdige 
kulturmiljø. Se omtale i planinitiativet. 

JA 



Lokalisering og påvirkning på omgivelsene 

Tema Omtale KU? 

b) Truede arter eller naturtyper, verdifulle landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer... 

Truede arter eller naturtyper Dersom en plan eller et tiltak er lokalisert helt eller delvis innenfor 
lokaliteter av truede naturtyper eller leveområder/funksjonsområder 
for truede arter, vil dette normalt utløse konsekvensutredning. Det er 
ikke registrert lokaliteter for truede arter innenfor planens 
influensområde i naturbase eller artsdatabanken. Det er gjort to 
observasjoner av overflygende hettemåker ved Storasundskjærene 
like vest for planområdet. Virkninger på naturmangfold vil vurderes i 
planbeskrivelsen, men det er ikke vurdert som aktuelt for 
konsekvensutredning. Storasundskjærene er regulert med utfylling 
og byggeformål i gjeldende reguleringsplan. 

NEI 

Verdifulle landskap  Dersom en plan eller et tiltak helt eller delvis er lokalisert innenfor 
verdensarvområder, helhetlige kulturlandskap, utvalgte 
kulturlandskap i jordbruket, kulturhistoriske landskap av nasjonal 
interesse, nasjonalt/regionalt sjeldne og representative landskap 
med særlige kvaliteter, landskap med særlig lokal verdi, vil dette 
normalt utløse konsekvensutredning. Bylandskapet i Haugesund er 
vurdert som et nasjonalt viktig landskapsområde.  

JA 

Verdifulle 
kulturminner/kulturmiljøer  

Dersom en plan eller et tiltak helt eller delvis er lokalisert innenfor 
områder regulert til bevaring gjennom plan- og bygningsloven, er 
omfattet av hensynssoner, arealformål eller bestemmelser for å 
ivareta verdier, eller er helt eller delvis innenfor områder som er 
omfattet av NB!-registeret (register for nasjonale kulturhistoriske 
bymiljøer), statlig listeførte landsverneplaner, vil dette normalt utløse 
konsekvensutredning. Innenfor planområdet er det flere 
verneverdige objekter og kulturmiljø. 

JA 

Nasjonalt eller regionalt viktige 
mineralressurser 

Dersom en plan eller et tiltak medfører at det blir vanskelig eller 
umulig å utnytte en mineralforekomst av nasjonal og regional 
betydning, en tildelt utvinningsrett eller et prospekt, vil dette normalt 
utløse konsekvensutredning. Ikke aktuelt. 

NEI 

Områder som er særlig viktige 
for friluftsliv 

Dersom en plan eller et tiltak er lokalisert innenfor områder sikret til 
friluftslivsformål, områder verdsatt til viktig og svært viktig, 
markaområder, og områder som er vurdert viktige i 
plansammenheng, på tvers av overordnete turruter, innenfor viktige 
områder til sjøs, langs sjø og vassdrag eller større, mindre 
tilrettelagte turområder, vil dette normalt utløse 
konsekvensutredning. Planen er lokalisert i et tett byområde. Det er 
vurdert at nærmiljø og byliv er relevant KU-tema.  

JA  
(byliv, 
Nærmiljø) 

 

   



Lokalisering og påvirkning på omgivelsene 

Tema Omtale KU? 

c) Statlige planretningslinjer, statlige planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 eller 
rikspolitiske bestemmelser eller rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av plan- og 
bygningsloven av 14. juni 1985 

Statlig planretningslinjer for 
samordnet bolig- , areal- og 
transportplanlegging, 
strandsone, klima- og 
energiplanlegging 

Dersom en plan eller et tiltak vil komme i konflikt med formålet 
eller konkrete retningslinjer i de statlige 
planretningslinjene/planbestemmelsene, eller det er manglende 
samsvar med føringer/retningslinjer i regional plan om temaet, vil 
dette normalt utløse konsekvensutredning. Planen kommer ikke i 
direkte konflikt med noen av disse RPR-ene, men føringene i SPR 
for samordnet bolig- areal- og transportplanlegging er sentrale for 
viktige mål knyttet til prosjektet. Konsekvenser for barn og unge 
vurderes under tema byliv og nærmiljø, se planinitiativet. 

NEI 
Rikspolitiske retningslinjer for 
barn og unge, verna vassdrag 
Rikspolitisk bestemmelse for 
kjøpesentre  
d) Større omdisponering av landbruks-, natur- og friluftsområder eller områder som er 
regulert til landbruk og som er av stor betydning for landbruksvirksomhet  
Ikke aktuelt. 

NEI 

e) Økt belastning i områder der fastsatte miljøkvalitetsstandarder er overskredet. 
(Vann). Tiltaket innebærer inngrep i en vannforekomst med redusert økologisk og/eller kjemisk tilstand. JA 

f) Konsekvenser for befolkningens helse, for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning. Som del av vurderingen av konsekvenser for nærmiljø og byliv vil støy- og 
luftforurensning vurderes sammen med andre folkehelsetema. 

JA 

 

   



Lokalisering og påvirkning på omgivelsene 
Tema Omtale KU? 

g) Vesentlig forurensning eller klimagassutslipp 

Forurensning til luft  Dersom en plan eller et tiltak kan medføre vesentlig økning av antall 
personer som utsettes for luftforurensningen, eller vesentlig økning i 
forurensningsnivå i forhold til etablerte kriteriesett 
(luftkvalitetskriterier, T-1520), vil dette normalt utløse 
konsekvensutredning. Luftforurensning vurderes under tema 
nærmiljø og byliv, se planinitiativet.  

JA 

Forurensning til vann Dersom en plan eller et tiltak kan føre til at miljøtilstanden i 
vannforekomsten kan bli forringet fra en tilstandsklasse til en 
annen, eller allerede er dårligere enn god, vil det normalt utløse 
konsekvensutredning. Tiltaket vil innebære inngrep i vannforekomst 
med redusert økologisk og/eller kjemisk tilstand. 

JA 

Forurensning til 
sedimenter 

Dersom en plan eller et tiltak kan føre til at miljøtilstanden i 
vannforekomsten, inkludert kjemisk tilstand i sedimentet, kan bli 
forringet fra en tilstandsklasse til en annen, eller allerede er 
dårligere enn 15 god, vil det normalt utløse konsekvensutredning. 
Tiltaket vil innebære inngrep i vannforekomst med redusert 
økologisk og/eller kjemisk tilstand. 

JA 

Forurensning til grunn Dersom en plan eller et tiltak kan føre til at grunnen forurenses på 
en slik måte at det kan være risiko for menneskers helse og for 
miljøet. Reguleringsplanen vil ikke legge til rette for tiltak som kan 
føre til vesentlig forurensning til grunn. 

NEI 

Ubehagelig lukt  Dersom en plan eller et tiltak kan føre til risiko for at luktimmisjonen 
overstiger 1 ouE/m3 i mer enn 1 % av timene i en måned, eller 
"gjenkjennbar plagsom lukt" i mer enn 1 % av timene i en måned, 
vil det normalt utløse konsekvensutredning. Reguleringsplanen vil 
ikke legge til rette for tiltak som kan føre til ubehagelig lukt. 

NEI 

Støy Dersom en plan eller et tiltak kan føre til vesentlig økning i antall 
personer som utsettes for støy, eller vesentlig økning i støynivå jf. 
anbefalinger i T-1442/2016, vil det normalt utløse 
konsekvensutredning. Støyanalyse vil være et vesentlig bidrag i 
vurderingen av konsekvenser for nærmiljø og byliv i tillegg til å 
påvirke tiltakets utforming og kostnad. 

JA 

Stråling  Dersom en plan eller et tiltak kan føre til økte stråledoser til 
befolkningen. Ikke aktuelt. NEI 

Klimagass  En vurdering av hva som bør regnes som vesentlige 
klimagassutslipp, bør ta utgangspunkt i mengde utslipp som skjer 
umiddelbart og om det har store utslipp gjennom livsløpet. Planen 
legger ikke opp til vesentlig vekst i transportarbeidet eller tiltak som 
innebærer vesentlig økte utslipp. Det vil likevel gjennomføres et 
klimabudsjett for anleggsfasen. 

NEI 

h) Risiko for alvorlige ulykker som en følge av naturfarer som ras, skred eller flom 

Flom- og skredfare  Dersom en plan eller et tiltak kan gi økt fare for alvorlige flom- 
og/eller skredsituasjoner, vil dette normalt utløse 
konsekvensutredning. Det er ikke registrert fareområder for skred 
eller aktsomhetsområder i planområdet.  

NEI 

 


