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Høring - detaljregulering Danielsen ungdomsskole gnr. 5 bnr. 7 mfl. i
Karmøy kommune - Plan 2116
Vi viser til deres brev datert 30.10.20 og uttalelsesfrist 14.12.20.
Formålet med planforslaget er å legge til rette for ny ungdomsskole med tre parallellklasser
og maks. 270 elever og ca. 26 årsverk i samsvar med tillatelse for drift av friskolen gitt av
Utdanningsdirektoratet. Som første fase planlegges det å bygge en skole med maks. 180
elever (2 parallellklasser). Reguleringsplanen skal i tillegg til skoletomten omfatte
adkomstområde med parkering, snuplass osv. og grøntstruktur (strandsone), kommunal
barnehage, verneverdig bolig samt adkomst langs Slettavegen.
Planområdet er på ca. 60 daa og omfatter areal som er vist til offentlig/privat tjenesteyting i
kommuneplanen. I tillegg kommer grøntstruktur/strandsone, felles adkomst og
parkeringsareal nord for Karmøy storhall samt Slettavegen og kryssområdet ved Austre
Veaveg (fv 4830).
Statens vegvesens ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs
riksveg. Vi har også ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og
andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Til denne
planen uttaler vi oss som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
I/ved planområdet er det fylkesveg 4830. Statens vegvesen legger til grunn at drøftinger og
avklaringer knyttet til trafikksikkerhet og framkommelighet på disse vegene skjer i dialog
med de aktuelle vegmyndighetene – Rogaland fylkeskommune.
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Statens vegvesen har i uttalte av 22.08.18 vist til at utforming av kryss, kollektivholdeplasser
og anlegg for myke trafikanter som berører fv. 4830 må utformes i tråd med håndbok N100
Veg- og gateutforming.
Planbestemmelsene må stille krav til teknisk plan for utforming av veganleggene som
berører fylkesvegen. Teknisk plan skal være i samsvar med håndbok R700
Tegningsgrunnlag, og inneholde teknisk grunnlag, som f.eks. C-tegninger og plan for
håndtering av overvann. Teknisk plan skal godkjennes av Rogaland fylkeskommune. Dette er
nå ivareta i § 3 i planbestemmelsene. Før byggestart bør det også være inngått en
gjennomføringsavtale.
Statens vegvesen har i sin tidligere utale viste til at det må innarbeides rekkefølgekrav til
opparbeidelse av veganleggene i planbestemmelsene. Det er slik vi ser det delvis oppfylt av
§ 63 i planbestemmelsene, men det bør klargjøres tydeligere at veganlegg som berører
fylkesvegen må være opparbeidet i henholdt til godkjent teknisk plan for utforming før det
kan gis brukstillatelse til bygg innenfor UND1 og utvidelse av dagens barnehage (BHA1).
Statens vegvesen har ikke ytterligere merknader til planen.
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