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2127 - Plansak for offentlig ettersyn - Nye Vea barneskole - 4/ 12 mfl
Kommunalsjef teknisk sitt framlegg til vedtak:
Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til detaljreguleringsplan
2127 Nye Veavågen barneskole – gnr. 4/ 12 mfl., datert 15.06.21, legges ut til offentlig ettersyn.
Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Hovedutvalg teknisk og miljø 15.06.2021:
Behandling:
Tilleggsforslag til vedtak i sak HTM 74/21, foreslått av Trygve Hagland, Karmøylista
Det foretas befaring før 2. gangs behandling.

Innstillingen med Haglands tilleggsforslag enstemmig vedtatt.
HTM- 074/ 21 Vedtak:
1. Hovedutvalg teknisk og miljø vedtar ved 1. gangsbehandling at forslag til
detaljreguleringsplan 2127 Nye Veavågen barneskole – gnr. 4/ 12 mfl., datert 15.06.21,
legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere varsles, jf. plan- og bygningsloven § 5-2
og § 12-10.
1. Det foretas befaring før 2. gangs behandling.

Saksutredning
Karmøy kommune har utarbeidet forsalg til kommunal reguleringsplan for plan 2127 Nye
Veavågen barneskole – gnr. 4/ 12 mfl.

Formålet med planen er å legge til rette for ny barneskole i Veavågen, med tilhørende idrettshall,
samt å sikre nødvendig infrastruktur for ny skole, deriblant trygge skoleveier.
Planforslaget omfatter et areal på ca. 85 daa. Ca. 30 daa av dette utgjør skoletomt med utearealer,
parkering, droppsoner mv., mens øvrig areal utgjør regulering av eksisterende flomvannsområder,
fortau, utbedring av eksisterende veier mv.
Hele gjeldende reguleringsplan 2070 som omfatter ny skoletomt, blir erstattet med planforslaget. I
tillegg griper planen inn i arealer i en rekke andre reguleringsplaner, deriblant 215, 261, 2004 og
2055.
Områdene er tatt med for å sikre nødvendig samferdselsanlegg, samt få regulert en del sidearealer
som allerede er regulert i eldre reguleringsplaner, og som med fordel kan inngå i en ny plan (uten
at det gjøres endringer i seg selv). I sør er enkelte områder uregulert. Disse er tatt med for å
synliggjøre dagens flomvannsområder mot Hapaløksbekken. Områdene blir her regulert med
formål som tilsvarer formål i kommuneplanens arealdel.
Hensikten er å tilrettelegge for etablering av ny barneskole med tilhørende anlegg for inntil 400
elever, med mulighet for 20 % økning i elevmassen i et byggetrinn 2. Dette gir behov for et
skolebygg på om lag 5 400 m2 som inkluderer idrettshall, samt 900 m2 ekstra for byggetrinn 2,
totalt 6 300 m2. Idrettshall skal følge krav til volleyballanlegg med en aktivitetsflate på 16x24 m
med etterfølgende krav til lager, takhøyde og garderober. Idrettshallen skal oppfylle krav til
tilskudd på kr 4 000 000. Skolen skal erstatte dagens skole i Vea sentrum.
Vedtak gjort i Karmøy kommunestyre den 11.05.2020, saksnr. 33/20, ligger til grunn forut for
planarbeidet:
1. Kommunestyret ber rådmannen starte en prosess med tanke på at ny barneskole i Veavågen
skal oppføres på del av gnr. 3, bnr. 439 og del av gnr. 4 bnr. 12. (Vist på vedlagte kart datert
05.03.20). Prosessen omfatter:
· Utarbeiding av reguleringsplan for tomt og nødvendig infrastruktur
· Erverv av arealer for realisering av skole og øvrige nødvendige anlegg

1. Når tilstrekkelig avklaring av de ovennevnte forhold foreligger, starter detaljprosjektering av
bygg og øvrig anlegg med mål om ferdigstillelse av nytt skoleanlegg i 2024.

2. Formannskapet forventer ny sak om prosjektet vedrørende økonomi, funksjonalitet, ulike
alternative løsninger (modulbygg) før detaljprosjektering og anbudsprosess. Eventuell
etterbruk av dagens skolebygg bør også avklares i saken.

OVERORDNA PLANER:
Planforslaget omfatter arealer som i kommuneplanen er vist til eksisterende og fremtidige
boligområder, offentlig og privat tjenesteyting, sentrumsformål, og friområder. Nytt skoleområde
er bare delvis avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting (gnr. 4/13). Planforslaget er dermed
delvis ikke i henhold til overordnet plan, selv om boligområder i kommuneplanens arealdel kan
også inneholde nødvendige funksjoner for nærmiljøer, slik som barnehager, lokale skoler osv.
I henhold til Regional plan for samordnet areal og transport på Haugalandet (ATP), skal området ha

en utnyttelse på 3 boliger/daa i sentrumsnære områder, og 2 boliger/daa utenfor
sentrumsområdene. Planens formål omhandler ny barneskole, og plassering er i henhold til ATP.
Imidlertid innebærer planforslaget at regulerte boligområder (i plan 2070) utgår. Kommunen har
til hensikt å regulere dagens skoleområde – men som egen reguleringsplan – og her vil ATPs krav
til boligtett bli fulgt opp.

EKSISTERENDE FORHOLD:
Reguleringsplan:
Området er for det meste regulert gjennom planene:
· Plan 2055 (områderegulering): Krokhaugen og Siljeberg, vedtatt 17.07.2013.

·

Denne omfatter mesteparten av flomvannsarealene sør for ny skoletomt, samt østre
del av skoletomt, og deler av Munkajordvegen, Stølshaugvegen og Østhusneset.
Plan 2070: Krokhaugen, vedtatt 19.12.2016.

·

Denne omfatter mesteparten av nytt skoleområde.
Plan 2004: Vea Sentrum, vedtatt 24.09.2002.
Denne omfatter ny hovedatkomst fra fylkesveien til Stølshaugvegen, samt dagens
parkeringsplass og ballbinge, der det skal anlegges droppsone, samt nordre del av
Østhusneset

I tillegg berører planforslaget følgende planer, hovedsakelig i forbindelse med utbedring av veier
med nye fortau (Munkajordvegen, Stølshaugvegen og Østhusneset):
· Plan 214: Skuteberg, vedtatt 24.06.1981.

·

Denne omfatter deler av Østhusneset
Plan 215: Rekkje, Krokhaugen, Båshus, vedtatt 17.061981.

·

Denne omhandler deler av Østhusneset, Stølshaugvegen og Munkajordvegen
Plan 219: Steinarskogen, vedtatt 20.11.2007.

·

Denne omfatter deler av Østhusneset
Plan 261: Østhusneset III, vedtatt 26.10.1993.

·

Denne omfatter deler av Østhusneset
Plan 274: Krokhaugen-Siljeberg, vedtatt 29.10.2007.
Denne omfatter en liten flik av skoleområdet i sørvest samt tilgrensende naboer.

Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
Vann og avløp:
Det går en vannledning langs Østhusneset fra kryss med Rekkjevegen og videre sørover. I
ytterkanten av planområdet i sørvest, over hjørnet sør på eiendom 3/439 og over gnr 3/626 går en
vannledning- stikkledning privat. Her ligger også, fra kryss med Rekkjevegen til kryss med
Steinarskogen, både avløps- og overvannsledninger.
Fra kryss med Fv 852 Austre Veaveg sørøst i planområdet og videre ca. 200 meter nedover
Munkajordvegen ligger en vannledning. Fra fylkesvegen går også en vannledning gjennom deler av
dagens skoletomt og videre nordover til den treffer fylkesvegen igjen. I Munkajordvegen, fra kryss
med Hakon Aasbøs veg, og videre nordover over dagens ballbinge går det avløps- og
overvannsledninger som krysser Stølshaugvegen videre opp til Fv 852.

Overvann/flomvei:
Ny skoletomt har naturlig avrenning fra nordøst ned dalen mot sørvest, og videre rett sørover mot
Fiskebergvegen og Hapaløksbekken, med utløp til sjø. Mye av området er regulert til friområde og
nærmiljøanlegg, mens deler av området er avsatt til konsentrert boligbebyggelse i
områdereguleringsplan, med krav om detaljregulering.
Høyspent:
Rett sørvest for ny skoletomt, over gnr 3/439 og 3/626, går det en 22kV høyspentledning i
luftspenn.
Annet (eksisterende bebyggelse mv.):
Selve skoleområdet er ubebygd med unntak av gnr. 4/84 som ligger som en øy i nytt skoleområde,
og er bebygd med bolighus og garasje. Denne eiendommen må erverves av kommunen og
bygningene rives for å gi plass til skolebygg, adkomstvei og uteoppholdsarealer. Dagens
skoleområde består av gammel dyrka mark (ikke i drift), som delvis har utviklet seg til et tjern,
samt skogkledte partier. Områdte brukes delvis til friluftsformål for skole, barnehage og
innbyggere.
Dagens parkeringsplass og ballbinge ved dagens skole inngår i ny plan som parkeringsareal og
droppsone. Ballbingen må flyttes til nytt skoleområde. Parkeringsplassen skal fortsatt brukes til
samme formål.
Dagens skole inngår ikke i planforslaget. Dette området (med tilhørende sentrumsområder) skal
detaljreguleres som egen reguleringsplan.
PLANFORSLAGET:
Generelt:
Planforslaget legger opp til en skoletomt beliggende mellom Stølshaugvegen i nord,
Munkajordvegen i øst og sør, og Østhusneset i vest. Hovedatkomst for kjøretøy blir fra
Stølshaugvegen i nord, mens det reguleres parkeringsplass (offentlig), buss-droppsone og
droppsone for foreldre ved dagens parkeringsplass og ballbinge, like vest for dagens skole. Nye
fortau og gangveier skal sikre trygg skolevei fra Austre Karmøyveg via Munkajordvegen,
Stølshaugvegen og Østhusneset. Østhusneset skal utbedres til 5 m kjørebane, samt at det skal
anlegges fortau på østsiden av veien. Munkajordvegen stenges for gjennomkjøring mellom ny
skole og Fiskebergvegen.
Planområdet er på 85 daa, og utgjør adskillig større arealer enn det som reguleres til skole.
Bakgrunnen for det store planområdet, er å sikre infrastruktur (ledninger, nye fortau,
oppgradering av veier, parkering, droppsone for bil/buss osv., samt få regulert en del sidearealer
som allerede er regulert i eldre reguleringsplaner og som med fordel kan inngå i en ny plan (uten
at det gjøres endringer i seg selv).
Selve skoletomten består av et sentralt område der skole og idrettshall skal ligge, to
skolegårdsområder henholdsvis øst og vest for skolen, og et grøntområde (Bambiskogen) rett sør
for skolen, som skal bestå som naturområde med skog og vegetasjon. I randsonene mot naboer
beholdes naturlig skog regulert som vegetasjonsskjerm.
Vann, avløp, overvann/flomvei, brannvann og renovasjon:
En fremtidig utbygging av området kan knyttes til offentlig ledningsanlegg. Det er utarbeidet en
skisse til teknisk plan som viser hvordan slik tilknytning i prinsippet kan løses.
Vann og brannvann:
Vannforsyningen etableres som fullstendig ringsystem ved å tilknytte ny kommunal vannledning
(150 mm) til eksisterende vannkummer. Det skal legges en ny vannledning fra eksisterende
kommunal ledning i Munkajordvegen gjennom skoleområdet sørvestover mot kommunal
vannledning ved regulert nærmiljøanlegg vest for Fiskebergvegen. Dette vil gi nok brannvann til

skolebygg. Det skal også legges en vannledning fra Østhusneset til skole, som et supplement (for å
øke trykket), men denne er alene ikke nok til å dekke brannvannbehovet. Nye vannkummer inne
på skoleområdet skal etableres for å dekke behovet for brannvesenet.
Langs eksisterende veier der det skal utvides veibredde eller lages fortau, går det også enkelte
private vannledninger. Disse kobles på kommunal ledning eller tas hensyn til i byggeprosessen.
Spillvann:
Spillvannsledning skal føres fra ny skole ned dalen innenfor skoletomt, til kommunal avløpsledning
ved regulert nærmiljøanlegg vest for Fiskebergvegen.
Enkelte private avløp som i dag går til skoletomt, kobles på ny kommunal avløpsledning.
Overvann:
200-års flom skal håndteres/ivaretas av to fordrøyningsanlegg på skoletomten, et i øst og et lengst
sørvest på skoletomten, og erstatter dermed tilrettelagte flomveier ut fra selve skoletomten. I øst
kan deler av flomvann fordrøyes over bakken i skolegården ved ekstremnedbør. Utforming av
dette (hvilke arealer, ev. som et basseng-element) skal utformes i prosjekteringsfasen.
Overvann mellom fordrøyningsanlegg i øst mot vest skal gå i åpen bekk (maks 20 cm dybde)
gjennom skoleområdet. Dersom ikke alt overvannet kan håndteres på overflaten, kan noe ledes i
rør under bakken.
Fra fordrøyningsanlegget i skoletomtens sørvestre område skal overvann føres fram til regulert
nærmiljøanlegg vest for Fiskebergvegen, delvis i rør. For friområdet rett sør for skoleområdet skal
overvannet føres i åpen bekk, og ev. tilknyttes ny dam for amfibier mv. i regulert friområde. Over
eksisterende beitemark (gnr. 4/206) skal overvannet gå i rør.
Fra nærmiljøanlegget og sørover til Fiskebergvegen/Hapaløksbekken går overvannet i åpent
terreng. Dette området er regulert for vise mulig flomsone ved ekstremnedbør (gitt dagens
forhold). Fra skoleområdet (og nedslagsfeltet overfor ny skole) blir det imidlertid mindre overvann
ut av skoletomt enn ved dagens forhold. Reguleringsplanen legger derfor ikke opp til tiltak fra
nærmiljøanlegget og sørover.
Ved Fiskebergvegen rett nord for Hapaløksbekken må overvannet gå i rør (som i dag) under
Fiskebergvegen. Videre kan overvannet renne fritt i flomsonen for Hapaløksbekken, eller bli lagt i
rør fram til bekken. Ved utbygging av ny skole blir Hapaløksbekken mindre belastet med overvann
fra områdene mot nord enn ved dagens forhold, fordi skoletomten fordrøyer alt flomvann
innenfor sitt område.
Renovasjon:
Det skal anlegges et renovasjonspunkt i forbindelse med adkomstvei til ny skole (i nordøst).
Hvorvidt renovasjonspunktet blir liggende innenfor regulert veiformål (snuplass ved skole) eller
innenfor skoleformålet, avklares i detaljprosjektering.
Nettstasjon:
Det er behov for ny nettstasjon til skolen. Endelig plassering avklares i detaljprosjektering, men
den skal ligge innenfor regulert skoleområde, med biladkomst, parkeringsplass, og skal inngjerdes
(som sikring mot skolegården).
Se skisse til teknisk plan og planbeskrivelse for utfyllende beskrivelse.
Barn og unge:
For nye Veavågen barneskole med 400 elever, vil dette bety et arealbehov på 17 500 m2 netto
uteareal innenfor tomtegrensen, når bygninger, parkeringsplasser og annet biltrafikkareal er
trukket fra. Planen sikrer dette.
Skolevei vil første og fremst skje via Østhusneset i vest, Stølshaugvegen i nord/nordøst og
Munkajordvegen i øst, også for elever fra Sletten lenger sør i Veavågen. Planforslaget legger opp til
etablering av fortau langs disse aksene fra fylkesvei inn til skoletomt. For barn som bor i sør (rundt
Fiskebergvegen) kan dagens veier brukes (via Munkajordvegen, søndre del). Munkajordvegen skal

her stenges for gjennomkjøring.
Det etableres en droppsone for både skolebuss (for elever fra Salvøy) og foreldre ved dagens
parkeringsplass. Herfra er det ca. 100 m inn til skoletomt via nye fortau. Droppsonen har adskilte
filer for buss og foreldre.
Bambiskogen sentralt i nytt skoleområde skal i størst mulig grad bevares slik det er. Dette området
brukes aktivt i dag, og har vært ønsket bevart gjennom medvirkningsprosessene for planen. Den
nordøstre delen av Bambiskogen kan bli endret avhengig av plassering av skolebygg/idrettshall,
eller for å sikre god passasje mellom skolebygg og Bambiskogen. Her er dalen trang, og en viss
utvidelse av dagens dalsøkk vil gi bedre lysforhold og mindre bratte partier rett opp mot
skolebygget.
Folkehelse:
Tilrettelegging for en ny skole med store lekeområder, deriblant også bevaring av naturlige
skogsområder, anses som en positiv virkning av planforslaget i forhold til folkehelse. Dagens
terrengformasjoner beholdes i stor grad, og vil være et positivt element i forhold til terrengendring
ved utbygging etter gjeldende reguleringsplaner.
Det legges mer til rette for sikker ferdsel for myke trafikanter. Det anlegges nytt fortau fra
fylkesveien nord for dagens skole inn til parkeringsplass og skoleområde, og nytt fortau fra dagens
skole vestover langs Munkajordvegen til ny skole. Langs hele Østhusneset anlegges det fortau, og
krysningspunkt og frisikter opparbeides. Bedre infrastruktur med fortau og åpning av gangvei til
skolen både fra øst og vest, bidrar til at flere elever kan gå eller sykle til skolen. Det opprettes godt
med sykkelparkeringsplasser (0,7 plasser for hver elev/ansatt), under tak på skoleområdet.
Av negative konsekvenser kan det vurderes at nedbygging av dagens natur på skoletomt er uheldig
med tanke på miljø- og naturmangfold. Kommunen legger dog til grunn at planforslaget er
utformet for å ta bedre hensyn til dette enn gjeldende reguleringsplaner gjør, og at tiltaket sånn
sett vil ha en positiv virkning sett i forhold til hva som dagens planer åpner opp for av
utbyggingsmuligheter.
Samlet sett er planforslaget et positivt bidrag for folkehelsen.
Naturmangfold:
Området er pr i dag regulert til boligområde. Dette vil føre til svært omfattende naturinngrep. En
reguleringsendring til skoletomt vil trolig føre til mindre inngrep, da store deler av tomten kan
brukes som skolegård med tilrettelagte naturområder. Dette vil føre til mindre negativ konsekvens
for naturmangfoldet enn ved utbyggings av boliger etter dagens gjeldende plan.
Det anlegges en dam i friområdet sørvest for skoletomt (FRI2-3) som erstatning for eksisterende
tjern i nordøst som må fjernes.
Før igangsetting av områder til offentlige formål (veier, fortau, skoleområde mv.), skal det
foreligge en faglig kartlegging av fremmedarter (planter) med tiltaksplan for å unngå uheldig
spredning av disse.
Kunnskapen om naturverdier i området vurderes til å være god. Utbygging av skole vil gi noen
negative konsekvenser for naturmangfoldet, men disse vurderes til å være mindre enn ved
utbygging ut fra dagens gjeldende reguleringsplan.
Det vises til vurdering av naturmangfold etter naturmangfoldloven §§ 8-12 i vedlagte
planbeskrivelse.
Andre forhold:
Landbruk:
Ca. 20 daa dyrka jord og 20 daa dyrkbar jord omfattes av planforslaget. Av dette er det kun ca. 4
daa dyrka jord og 1,3 daa dyrkbar jord som ikke tidligere er KOSTRA-rapportert, da det meste av
arealet allerede er regulert til utbyggingsformål. Alle arealer som berøres er avsatt til
utbyggingsformål i kommuneplanens arealdel.
I forhold til dagens drift, er det kun ny innkjørsel fra Austre Veaveg til parkering og droppsone som

berører beitemarker som delvis er i bruk. Dette området er imidlertid regulert til veiformål og
andre formål i gjeldende reguleringsplan. Området sør for skoletomt (BK1) benyttes i dag til beite,
og vil fortsatt kunne brukes til beiting inntil området blir bebygd, selv om ny skole krever at VAanlegg må legges i bakken gjennom deler av dette området.
Kulturminner:
Planen berører ingen kulturminner, foruten at Krokhaugen, gnr. 4/106 og 4/352, vil få et hjørne på
henholdsvis sørøst og nordvest avsatt til samferdselsformål. Dette får ingen konsekvenser i forhold
til tunet og bygningene. Ny adkomstvei til den nye skolen legges noe lenger unna bevaringsverdig
bygning på gnr. 4/352 enn dagens vei.
Rett nord for Krokhaugen er det en steingard (mot gnr. 3/443). Ca. 15 m av denne vil måtte fjernes
eller flyttes for å gi plass til adkomstvei. Resten av steingarden (ca. 40 m) er regulert bevart med
formål «Vern av kulturminner eller kulturmiljø» (VKK1).
Øvrige steingarder innen skoletomten skal vurderes om kan brukes som naturlige avgrensninger av
skoleområdet, ev. flyttes til slik bruk.
Anleggsfasen:
Det er nødvendig med noe masseutskiftning av masser, særlig organiske masser (torv). Selve
skoleområdet skal brukes som midlertidig bygg- og riggområde underveis, i tillegg til at det er
avsatt soner for midlertidig bygg- og anleggsområder langs veiene som skal utbedres/fortau
bygges.
For øvrig er det satt et plankrav om at det ved byggetillatelse skal foreligge en godkjent rigg- og
anleggsplan for skoleområdet. Denne skal ta hensyn til støy, lukt, lys og støv, samt generell
sikkerhet.
Konsekvenser:
Det er i kapittel 6 i planbeskrivelsen gjort en konsekvensanalyse med planforslagets konsekvens
sett i forhold til både dagens forhold og dagens gjeldende planstatus. Vurderingene er gjort på en
rekke tema, deriblant barn og unge, natur og miljø, økosystemtjenester, kulturmiljø, landskap,
trafikk mv. For hvert enkelt tema er det gjort en verdisetting (i positiv eller negativ retning), samt
en samlet vurdering av alle konsekvensene. Vurderingen er at planforslaget i sin helhet har
uendret/svakt positiv konsekvens i forhold til dagens situasjon (0/+1) og positiv konsekvens (+2) i
forhold til en utbygging etter gjeldende reguleringsplaner.
Økonomiske konsekvenser:
Det er avsatt 303 millioner kr til bygging av skole, inklusiv utearealer slik som
skolegård/lekearealer, parkering, sykkelparkering mv. Kostnadskalkylen fra Norconsult vedrørende
massebalanse tilsier at kostnader for tilrettelegging av tomt for skolebygg, idrettsbygg, rigg & drift,
graving, opplasting og deponering av masser er beregnet til ca. 20 millioner kroner. Dette inngår i
budsjettet på 303 millioner kroner.
Da kommunestyret vedtok regulering av ny skole med tilhørende budsjett på 303 millioner kroner,
ble det klargjort at dette budsjettet ikke inneholdt kostnader til nødvendig omkringliggende
infrastruktur. Kommunen og Norconsult har gjort en kostnadsvurdering av ulike infrastrukturtiltak
som vil komme i tillegg. Infrastrukturtiltakene har et kostnadsestimat på ca. 21 millioner kroner.
Kostnaden utgjør under 10 % av budsjettet for selve skoletomten, og anses som rimelig. Det er
også verdt å merke seg at utbygging av ny hovedatkomst fra nord til parkeringsplass og videre inn
Stølshaugvegen inn til skoleområdet gir andre samfunnsmessige gevinster:
· Ny hovedatkomst til sentrumsområdet på Vea (ved dagens skole) blir bygget, som igjen
gir økt realiseringspotensiale for nabotomter, inklusiv kommunens egen tomt der
dagens skole ligger
· En adkomstvei til dagens parkeringsplass, som er lite trafikksikker, kan stenges
· Det lages en ny, større og bedre dropp-sone for buss og foreldre (adskilt) ved dagens

·

ballbinge, hvor det videre er god fortauforbindelse fram til ny skole
Flere boligfelt innover Stølshaugvegen kan utbygges fordi ny hovedatkomst blir bygget.
For eiendommene mellom fylkesveien og parkeringsplassen kan kommunen også kreve
refusjon på kostnader til ny vei

Ny skole, samt nye eller utbedring av eksisterende veier og fortau som omfattes av planforslaget,
innebærer en årlig kostnad i form av drift og vedlikehold.
Erverv/ekspropriasjon:
Planforslaget innebærer at private eiendommer må erverves for å realisere ny skole.
Følgende eiendommer må erverves i sin helhet:
· 3/439, 3/626, 4/12, 4/13 og 4/84

Gnr. 3/626 vil miste adkomst i forhold til dagens reguleringsplan, og deler av eiendommen må
også benyttes til overvann- og flomvannshåndtering. På grunn av høyspentlinje er det vanskelig å
benytte eiendommen til skoleformål, men den kan heller ikke benyttes til boligformål med
eksisterende høyspent og uten veiadkomst. Området reguleres derfor til ulike grøntformål, samt
område for teknisk infrastruktur (VA-anlegg fra skole, flomvei mv.).
For å kunne sikre parkeringsplass, må dessuten følgende eiendommer kjøpes av kommunen:
· 3/594, 3/595

Disse utgjør i dag en parkeringsplass til Vea bedehus, og som skolen også benytter seg av.
Parkeringsplassen er regulert til offentlig parkeringsplass i gjeldende reguleringsplan.
Alle områder som er regulert offentlig (kjøreveier, annen veigrunn, grøntformål mv.) som inngår i
planområdet og som det er rekkefølgekrav om at skal opparbeides mtp. bygging av ny skole, må
dessuten erverves av kommunen. Dette innebærer at en rekke småarealer langs veier vil måtte
erverves fra de enkelte grunneiere. Hovedsakelig gjelder det areal langs Østhusneset,
Munkajordvegen (østover til Austre Veaveg) og Stølshaugvegen.
Dersom frivillige avtaler om erverv ikke kommer i havn, vil ekspropriasjon være nødvendig for å
realisere ny skole. Dette er forhold som må regnes med uansett hvor det planlegges større
utbyggingstiltak og oppgradering av infrastrukturprosjekter. Samferdselsanlegg er forsøkt plassert
slik at det innebærer minst mulig negativ konsekvens for berørte grunneiere. Det er kun et bygg
som må rives (garasje), og denne står allerede i dag i regulert veiformål. Hele eiendommen og alle
bygninger på gnr. 4/84 (hus og garasje) må dessuten rives, da hele boligeiendommen må
inkluderes i ny skoletomt for å gi rom for bygninger og nødvendig infrastruktur.
Avvik fra kommunale, regionale og statlige normer:
Det legges opp til universell utforming av alle anlegg. Fortau langs – og utbedring av dagens veier
Munkajordvegen og Stølshaugvegen – vil på korte strekninger ikke oppnå universell utforming
mtp. 5 % stigning for myke trafikanter. Veiprofilene kan bedres noe i forhold til dagens veier, men
da området er bebygd rundt med avkjørsler mv., er det vanskelig å endre terrengforholdene i
særlig grad.

SAKSBEHANDLING:
Varsel om igangsetting av reguleringsarbeid er gjort i tråd med bestemmelsene i plan- og
bygningslovens § 12-8. Frist for merknader var 04.09.20.
Følgende uttalelser er kommet til oppstart av planarbeidet:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen
2. Rogaland fylkeskommune, seksjon for kulturarv
3. Statsforvaltaren i Rogaland
17.08.20
4. Statens vegvesen, region Vest
04.09.20
5. Mattilsynet
28.07.20
6. Direktoratet for mineralforvaltning
13.07.20

24.08.20
03.09.20 og 26.10.20

B: Private og organisasjoner
7. FAU Veavågen skole…
04.09.20
8. Styret i Vea bedehus Betel
04.09.20
9. Neset og Steinarskogen ve og vel
04.09.20
10. Veavågen bygdautvalg v/Herman Holgersen
04.09.20
11. Trond Josef Størkersen
15.07.20 og 16.07.20
12. Connie Didriksen
20.07.20, 01.09.20 samt telefon
13. Bjørn Tore Ytraland
27.08.20
14. Jill Darlen Andersen
28.08.20
15. Anders Vedøy
02.09.20
16. Solveig Hagen Myre og Geir Myre
02.09.20
17. Sverre D. Bårdsen
03.09.20
18. Roy Allen Hansen
04.09.20
19. Odd Arild Abrahamsen
04.09.20

Det ble varslet oppstart av utvidet planområdet i 16.11.20, med høringsfrist for berørte
eiendommer den 30.11.20.
Følgende uttalelser er kommet til varsel av utvidet planområde:
A: Offentlige myndigheter
1. Rogaland fylkeskommune, regionalplanavdelingen
2. Statsforvaltaren i Rogaland
25.11.20
3. Statens vegvesen, region Vest
02.12.20

27.11.20

B: Private og organisasjoner
4. Bjørg Sund…
24.11.20
5. Valter Rasmussen mfl.
27.11..20
6. Olav Tveit
27.11..20
7. Sissel Mannes
30.11.20

De innkomne uttalelsene er vurdert og vedlagt.
For vurdering, se «Sammendrag av uttalelser» bakerst i saksfremlegget.

KOMMUNALSJEF TEKNISK SIN VURDERING:
Forslag til reguleringsplan følger i hovedtrekk opp kommuneplanen for Karmøy. Planforslaget
legger til rette for ny skole ca. 300 meter vest for dagens skole, i et ubebygd område som tidligere
er regulert til boligformål. Parkering og ballbinge ved dagens skole skal benyttes som parkering og
dropp-sone for den nye skolen, mens hovedatkomst til ny skole (for varetransport, HC-parkering)
skal skje fra nytt kryss fra Austre Veaveg (fylkesveien) via Stølshaugvegen. Fortau
oppgraderes/bygges langs Stølshaugvegen, Munkajordvegen og Østhusneset.
Kommunalsjef teknisk sin konkrete vurdering er at planforslaget vil legge til rette for ny barneskole
i Veavågen med gode uteoppholdsområder som også ivaretar dagens landskap på en god måte.
Med denne planen kan også området ved dagens skole i fremtiden reguleres til ulike
sentrumsformål som bidrar til utvikling av Veavågen sentrum og bygda generelt. Nytt skoleområde
kan bedre knytte sammen de vestre og sentrale delene av Veavågen gjennom gangveier, stinett og
som samlingsplass for ulike aktiviteter knyttet til ny skole og idrettshall.
På bakgrunn av det som er sagt over, vil kommunalsjef teknisk derfor anbefale at hovedutvalg
teknisk ved 1.gangsbehandling vedtar at forslag til reguleringsplan, datert 15.06.21, legges ut til
offentlig ettersyn.

SAMMENDRAG AV UTTALELSER, SAMT ADMINISTRATIV VURDERING
Alle uttalelsene er i sin helhet vedlagt. Sammendraget gjengir hovedinnholdet fra uttalelsene,
samt forslagsstillers og administrasjonens vurderinger.

Innspill til planoppstart:
1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REGIONALPLANAVDELINGEN

Kommunen har vurdert at planen utløser konsekvensutredning. Dette først og fremst fordi
kunnskapsgrunnlaget, jfr. naturmangfoldloven, er for dårlig. Planvarselet viser til at det skal gjøres
konkrete vurderinger i forhold til naturmangfold og vannkvalitet.
I og med at det varsla planområdet er så stort, kan det gi rom for flere ulike løsninger. I
oppstartsvarselet er det konkret pekt på 2-3 ulike mulige plasseringer for skolen. De ulike
alternativene vil kunne ha ulike konsekvenser, ikke bare for naturmangold, men også for en rekke
andre tema. Fylkesrådmannen vil derfor oppfordre kommunen i det videre planarbeidet å gjøre en
systematisk utredning og sammenlikning av flere andre tema. Viktige tema i videre planlegging vil
blant annet være tilpasning til landskap, sammenheng mellom skolens grøntareal og øvrig
grøntareal/turområder og ikke minst trygg adkomst for gående og syklende. Ved valg av plassering
bør det også tas med i vurdering at byggene og utearealene skal fungere som nærmiljøanlegg
utenom skoletid.
Andre viktige tema i videre planlegging er klima. En relevant innfallsvinkel er løsninger for energi og materialbruk som bidrar til å redusere energiforbruk og utslipp. Videre inngår
overvannshåndtering i problemstillinger knyttet til klima, og fylkesrådmannen oppfordrer
kommunen til å se på mulige løsninger for overvannshåndtering i sammenheng med konsekvenser
for naturmiljø. Noen av de foreslåtte plasseringene vil påvirke tjern og våtmarksområder i større
grad enn andre. Fylkesrådmannen minner om føringene i «Statlige planretningslinjer for klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning» om at en i størst mulig grad skal bevare og/eller etablere
naturbaserte løsninger.

I oppstartsvarselet er konkrete tall for parkering nevnt. Ut fra målsettingene i «Statlige
planretningslinjer for samordnet areal og transport» og «Regional plan for areal og transport på
Haugalandet» om å legge til rette for bærekraftige transportløsning, ber fylkesrådmannen
kommunen vurdere andel parkeringsplasser for bil nøye. God parkeringsdekning i velegna anlegg
for sykkel kan bidra til et mer miljøvennlig reisemønster.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Det er blitt utarbeidet flere delrapporter fra Norconsult mtp. naturvurderinger, landskap,
plasseringsalternativer, adkomstmuligheter og overvannshåndtering. En samlet vurdering av
planforslaget i forhold til ulike tema er gjort i kapittel 6 (Helhetlig konsekvensvurdering av
planforslaget). Plassering av selve skolebygget har vist seg å måtte ligge midt i skoleområdet for å
gi akseptabel avstand fra skolebygg til de ulike lekeområdene.
Natur, naturmangfold:
Selve skoleområdet er regulert to ganger, først i områdereguleringsplan for Krokhaug og Siljeberg
(plan 2055, vedtatt 17.09.2013), og deretter detaljregulering for Krokhaugen, 4/12 mfl. (plan 2070,
vedtatt 19.12.2016). I begge planene er området hovedsakelig satt av til utbyggingsformål (bolig),
foruten noen grønne randsoner. Den østre delen av skoleområdet er satt av til offentlig
tjenesteyting. Kommunen legger derfor til grunn at området i sin helhet er planavklart til utbygging
i forhold til naturverdier og naturhensyn. Ved planoppstart varslet kommunen at det ville vurderes
konsekvensutredning for utvalgte naturtyper (styvet løvtrær) og sårbare naturtyper (grunne,
kalkrike sjøer). Bakgrunnen for dette, er at disse hensynene er inntatt i naturmangfoldloven og i
liste over naturtyper, i etterkant av at de to gjeldende planene ble vedtatt.
Norconsult har foretatt en naturfaglig vurdering av området, inklusiv befaring. Det ble ikke funnet
styvet løvtrær eller kalkrik sjø, og behovet for konsekvensutredning av disse utgår derfor. Tjernet
er gammel innmark, som gjennom gjengroing av dreneringsgrøfter de senere år har utviklet et
visst tjern-preg. Det er satt krav om opparbeidelse av ny dam sørvest i planområdet. For
konklusjon, se vedlagte rapport og kommunens totale vurdering etter naturmangfoldlovens §§ 812.
Landskap:
I gjeldende reguleringsplan er hele området avsatt til internveier, lekeplasser og boligfelt. Sett ut
fra høydekoter og terrengformasjoner, ville dette ha krevd at området ble kraftig terrengendret.
Med planforslaget for ny skole, er det gjort forsøk på å ivareta bestående landskap i langt større
grad. Den grønne kollen mot sør (Bambiskogen) er bevart som et uteoppholdsområde, der
terrenget i minst mulig grad skal endres, og skogen bestå. Her foreslås det at kun høye grantrær
(bl.a. sitkagran) som verken hører naturlig hjemme i området, og som også kan gi farlig vindfall,
fjernes. Selve skolebygningen bygges inn i øvre del av dalen mot nord, slik at selve
bygningskomplekset blir liggende lavere enn høydedragene rundt, og ikke preger landskapet på en
negativ måte. Området som i dag utgjør gammel innmark med tjern, blir opparbeidet som skolens
østre skolegårdsområde, med aktivitetsflater (som eksempelvis ballbinge), sykkelparkering mv.
Nedre del av dalen mot sørvest blir også et skolegårdsområde (vestre), som ligger lunere plassert i
terrenget. Det reguleres vegetasjonsskjerm mot boligområdene i nord, sør og vest, samt mot
vernet tun i øst. Ved å legge skolebygningene i øvre del av dalen, blir ikke bygningene sjenerende
for de to verna tunene i øst og i sør.
Helt i sør reguleres eiendom 3/626 til friområde/vegetasjonsskjerm. Denne eiendommen har i
gjeldende plan adkomst via ny skoletomt, som nå må utgå. De sentrale områdene av tomten må
brukes til teknisk infrastruktur (flomvei, vann- og avløpsledninger mv.) for skolen, samt at en
høyspentlinje over tomten gjør den vanskelig å bygge ut uten en større omlegging av
høyspentlinjen. Kommunen har derfor ansett at tomten best vil egne seg som et grøntområde,

også som en buffer mellom fremtidig boligutbygging sør for tomten, og skoleområdet i nord.
Overvannshåndtering:
Den gamle innmarka der dagens tjern ligger, er ingen naturlig våtmark, men har oppstått pga. tette
dreneringsgrøfter. Ved utbygging vil dette området bli løftet noe i høyde og masser skiftet ut, slik
at området blir bestående av skolegårdsareal. Skisse til teknisk plan viser at det skal lages
fordrøyningsløsning under dette arealet. Det er også en mulighet å la definerte områder av
skolegården bli oversvømt ved kraftig nedbør. Overvannet vil ledes ut øverst i dalen, der en åpen
bekk (tidvis tørr) leder vannet nedover dalen. Nederst i dalen innenfor skoleområdet, anlegges
også et underjordisk fordrøyningsanlegg, som sikrer at overvann (20-årsnedbør) og flomvann (200årsnedbør) for hele nedslagsfeltet for skolen med omland fordrøyes før vannet renner videre
sørover mot Hapaløksbekken og havet. Ved sørenden av friområdet (FRI2-3) går dette overvannet i
rør fram til regulert nærmiljøanlegg, og derfra i åpent terreng sørover. Se for øvrig
planbeskrivelsen og vedlegg angående overvannshåndtering.
Adkomst:
Planbestemmelser sikrer at det blir gang- og sykkeladkomst fra vest, nord og øst. Langs
Østhusneset (vegen) i vest, blir det anlagt et 2,5 m bredt fortau som går helt til skoleområdet i sør.
Her skal det opparbeides 3 m asfaltert g/s-vei fra Østhusneset østover gjennom dalen til skolen,
med forgreining videre østover til Stølshaugvegen i nordøst og Munkajordvegen i øst. Fra
skoleområdet blir det 2,5 m fortau langs Munkajordvegen frem til droppsone for elever ved Austre
Veaveg (dagens skole).
Parkering (for ansatte og ev. andre brukere på kveldstid mv.) skal være ved dagens
parkeringsplass, ca. 200 m øst for den nye skoletomta. Herfra blir det fortau fram til skoleområdet.
Fra Austre Veaveg nord for dagens sentrum opparbeides det en ny hovedatkomst til Vea sentrum
og parkeringsplassen for skolen, med ny, utbedret adkomstvei for varetransport og HC-parkering
gjennom Stølshaugvegen til skoletomt. Sør for regulert parkeringsplass (mot Munkajordvegen)
reguleres også ny droppsone for både buss og biler (foreldre). Disse skilles med egne kjørefiler og
avsettingsperronger, og kjøring gjennom droppsonen blir enveiskjørt. Droppsonen for foreldre
(personbiler) er gjort så bred at biler kan parkere mot perrong samtidig som andre biler kan
passere forbi, slik at det ikke dannes køer ved avsetting av skolebarn.
Alle adkomstveier skal være belyste og universelt utformet mtp. stigning. Dagens Stølshaugvegen
og Munkajordvegen er imidlertid ikke universelt utformet mtp. stigning, og vil vanskelig kunne
utbedres da det er et ferdig utbygd boligområde rundt. Det anlegges sykkelparkering med tak på
minimum to plasser ved skolen (øst og vest). Nøyaktig plassering fastsettes i byggesak.

2. ROGALAND FYLKESKOMMUNE – SEKSJON FOR KULTURARV

Fylkesrådmannen har, som regional kulturminnestyresmakt, vurdert planområdet med omsyn til
automatisk freda kulturminne.
Fylkesrådmannen viser til tidlegare korrespondanse i saka, samt synfaring som vart gjennomført
den 20.10.2020.
Fylkesrådmannen, ved seksjon for kulturarv, har vurdert forslaget til regulering i det aktuelle
området som sektormyndigheit innanfor kulturminnevern. Det er eit stort område som er varsla
regulert i ny plan, men det går fram av oppstartsvarselet at endeleg planforslag kan bli noko
mindre i areal enn det som er vist ved oppstart. Det aller meste av området er regulert tidlegare,
det er kun eit lite område heilt sørvest – Hapaløk – som ikkje inngår i nokon reguleringsplan frå før.
Det vart i det varsla planområdet ikkje vurdert til å vere potensiale for nye funn av automatisk

freda kulturminne. Fylkesrådmannen ser det såleis ikkje som naudsynt å gjennomføre ei
kulturhistorisk registrering, jf. Lov om kulturminne §9.
Innanfor det no meldte planområdet er det registrert eitt automatisk freda kulturminne,
bautasteinslokalitet ID54198. Denne ligg på gnr. 4 bnr. 10.
Lokaliteten, inkludert fem meters sikringssone, må bevarast for framtida gjennom regulering til
omsynssone §11-8 d) – bandlegging etter Lov om kulturminne (SOSI-kode H730) i kombinasjon
med grønnstruktur – underføremål natur.
I gjeldande reguleringsplan, i området der denne bautasteinslokaliteten ligg (gnr 4 bnr 10) er
området regulert til omsynssone §11-8 c) (SOSI-kode H570). Denne omsynssonen må vidareførast i
ny plan.
Vi vil gjere merksame på at sjølv om det pr. i dag ikkje er kjent automatisk freda kulturminne i
området som vert omfatta av tiltaket, må eventuelle funn ved gjennomføringa av planen straks
varslast om til Rogaland fylkeskommune, og alt arbeid må stansast inntil vedkommande
myndigheit har vurdert funnet, jfr. Lov om kulturminner § 8, 2. ledd.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Området for automatisk freda kulturminne i plan 2055 (vedtatt 2013) inngår ikke i endelig
planområde. Planforslaget berører derfor ikke bautsteinlokaliteten, eller sikringssonen for denne.
Planforslaget grenser også bare i ytterkantene til de to freda tunene på gnr. 4/106 og 352
(Krokhaugen), samt gnr. 4/10. For Krokhaugen er det helt i sørøst og i nordvest regulert inn fortau
og annen veggrunn inn på eiendommene som utgjør bevaringsverdige tun, men i hovedsak tar
planforslaget bedre hensyn til tunene, ved at eksisterende vei i nord rundt låven for Krokhaugen er
flyttet lenger vekk, og det er regulert en 5 m vegetasjonsskjerm mellom tunet og skolegården. Det
planlegges heller ingen store bygninger i nærheten av tunet. Det samme gjelder formålene
«vegetasjonsskjerm» og «landskapsvernhensyn» mot gnr. 4/10.

3. STATSFORVALTAREN I ROGALAND (tidl. FYLKESMANNEN)

Planforslaget er vurdert å utløse krav om konsekvensutredning. Miljøtilstand i vannforekomsten
(vannmiljø) og truete naturtyper (naturmangfold) skal utredes.
Konsekvenser for andre arealbruksinteresser i nærområdet som for eksempel økosystemtjenester,
landskap, natur, friluftsliv, overvannshåndtering, tilgjengelighet til uteområder, gang- og
sykkelvegnett og barn- og unges oppvekstvilkår og behov for videre utredninger må også vurderes
nærmere.
Skoler er viktige og vi legger til grunn at det lages en grundig ROS-analyse i forbindelse med
planarbeidet, jf. § 4-3 i plan- og bygningsloven. Vi ser det som positivt at det legges opp til å
etablere en «hjertesone» rundt skolen, som er bilfri og trygg for elevene. Trafikksikker skoleveg er
et svært viktig hensyn i den videre planprosessen, og vil bli en sentral del av ROS-arbeidet. Det
samme gjelder brannsikkerhet.
Klima er også et viktig hensyn i et nytt skoleprosjekt. Både når det gjelder løsninger for energi- og
materialbruk som bidrar til å redusere energiforbruk og utslipp, samt klimatilpasning til et våtere
klima, med gode løsninger for overvannshåndtering. Vi viser i den sammenheng til SPR- klima- og
energiplanlegging og klimatilpasning som legger til grunn at man skal i størst mulig grad bevare
og/eller etablere naturbaserte løsninger. Dersom andre løsninger velges, skal det begrunnes
hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Vi viser til retningslinje 35 i regionalplan for Haugalandet, og minner om at man bør sikre gjenbruk
av matjord fra byggeområdet. Matjord er en viktig ressurs, og bør sikres en bærekraftig og
landbruksmessig gjenbruk.
Det legges opp til at Helsedirektoratets arealnormer for uteoppholdsareal følges, videre trekkes
det frem at utformingen og variasjon er viktig ved utforming av arealene. Barn og unge tilbringer
en vesentlig del av barndommen på skoleområdet, enten det er i skoletiden, på SFO, eller som
møteplass på ettermiddagene, kveld og i helgene. Når vi samtidig vet at fysiske omgivelser har stor
påvirkning på humør, læring og utvikling, er det viktig å være ambisiøs ved planlegging av nye
skoler.
God utforming av uteoppholdsareal kan også bidra til mindre mobbing. Barn og unges behov for
ute- og lekeområder av tilstrekkelig størrelse og kvalitet må anses som et grunnleggende hensyn
ved planlegging av en ny skole, jamfør barnekonvensjonens artikkel 3 om barns beste.
Det er samtidig viktig at man planlegger for at utearealene og til dels byggene skal fungere som
nærmiljøanlegg for befolkningen ellers. Deler av skolelokalene kan for eksempel også være
attraktive til bruk av frivillige organisasjoner og lag på fritiden.
Grøntstrukturen på stedet er viktig for å skape en god og sammenhengende kontakt mellom
friområdene på Vea, og mellom ny og gammel skole. Vi minner om at det kan søkes om tilskudd til
nyskapende aktivitetsarenaer hos Kulturdepartementet;
https://www.anleggsregisteret.no/anleggfor-idrett-og-fysisk-aktivitet/nyskapendeaktivitetsarenaer/. Tilskuddsordningen er et prøveprosjekt til og med 2021.
Vi vurderer at det er foreslått et noe lavt antall parkeringsplasser for sykkel, og utfordrer
kommunen til å vurdere antallet opp mot foreslått antall bilparkeringsplasser. Rikelig med
sykkelparkeringsplass kan være med å påvirke til et mer miljøvennlig reisemønster til skolen.
Fylkesmannens foreløpige vurdering av skolebyggets plassering:
Plasseringen må vektes opp mot eksisterende verdier, som turområdet og eventuelle
fellesfunksjoner. I vedlagt beskrivelse av tiltaket er det foreslått to mulige plasseringer av
skolebygget. Vi vurderer at tjernet har naturkarakter og er ideelt i undervisningssammenheng.
Erstatning av tjernets våtmarksfunksjon andre steder i planområdet, vil etter vår vurdering ikke bli
en fullverdig erstatning.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Natur og landskap:
For vurderinger av landskap, natur, friluftsliv, overvannshåndtering mv., viser vi til
planbeskrivelsen og vedlagte rapporter på tema, samt vår vurdering av innspill fra Rogaland
fylkeskommune (se over). Planforslaget har forsøkt å bevare grøntområdet med skog og terreng
mest mulig, for både å bevare eksisterende lekeområder (som også i dag brukes av skolen), og
turområder. Samtidig vil ny gangvei gjennom området gjøre større deler av grøntområdet
tilgjengelig.
Som det fremkommer av planforslaget, mener vi at tjernet verken har historisk verdi, eller en
spesiell naturverdi. Dette er et tjern som har oppstått pga. dårlig drenering av gammel
jordbruksmark. For å kunne bevare de sentrale skogsområdene (Bambiskogen), må tjernet vike til
fordel for ny skole med tilrettelagte uteområder. Planen legger likevel opp til at deler av dalen kan
fungere som kilde til våtmark/vann for dyr og fugler i området, gjennom å legge til rette for en
åpen overvannshåndtering, og det er satt krav om opparbeidelse av ny dam sørvest i planområdet
med stillestående vann, som erstatning for tapt tjern for særlig amfibier.

ROS-analyse:
Det er gjennomført et eget ROS-møte med brannvesen og andre nødetater, fagetater i kommunen
mv., som et ledd i å utarbeide ROS-analysen for planen. Sikkerhet mtp. terreng, bekk
(overvannshåndtering), kriminalitetsbekjempelse og trafikk/adkomst er det lagt stor vekt på.
Annet:
På skoleområdet blir det kun kjøreadkomst for vareleveranse og HC-parkering. En bolig har
regulert adkomst i samme område, samt at det kan forventes noe trafikk til/fra skolen i forbindelse
med tidlig levering av barn til SFO. Hvorvidt kjøring fram til skolen skal tillates utenom skoletida,
kan ikke reguleres, da veien uansett må være åpen for varetransport mv. Dette må løses i ettertid
gjennom skilting og samarbeid med skolen. Til gjengjeld skal det opprettes flere
sykkelparkeringsplasser, minimum to stykk og under tak. Antall sykkelparkeringsplasser er økt slik
som ønsket. Utenfor skoleområdet, ved dagens skole, skal det anlegges parkeringsplass og
droppsone både for foreldre (personbil) og buss.
Matjord innenfor planområdet vil bli gjenbruk på skolens arealer.

4. STATENS VEGVESEN

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.
Statens vegvesens uttalelse til varsel om oppstart er ikke uttømmende. Når et planforslag blir lagt
ut til offentlig ettersyn, vil vi kunne komme med ytterligere innspill og merknader.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Planforslaget berører nytt kryss langs fylkesveien. For tilpasning langs fylkesveien er Statens
håndbok for utforming brukt. Det har også vært kontakt med veiseksjonen hos Rogaland
fylkeskommune vedrørende utforming av kryss. Det er brukt samme kryssutforming som for plan
2116 Danielsen ungomdsskole, som ligger litt lenger sør langs Austre Veaveg (krysset Austre
Veaveg-Slettavegen). Denne planen er nå godkjent og vedtatt (i mars 2021).

5. DIREKTORATET FOR MINERALFORVALTNING (DMF)

DMF kan ikke se at den foreslåtte planen berører registrerte forekomster av mineralske ressurser,
bergrettigheter eller masseuttak i drift, eller at planen vil omfatte uttak av masse som vil omfattes
av mineralloven. Vi har derfor ingen merknader. Dersom det i den videre behandling av planen
viser seg at noen av våre fagområder kan bli berørt, ber vi om å få saken oversendt når den blir
lagt ut til høring og offentlig ettersyn.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Tas til etterretning

6. MATTILSYNET

Mattilsynet har vurdert plan 2127 og har ingen merknader på dette nivå i planarbeidet.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Tas til etterretning.

7. FAU VEAVÅGEN BARNESKOLE

Det er viktig at skulen blir bygd for framtida, og at ein allereie i byggetrinn 1 legg til rette for ei
eventuell utviding av skulen etter kvart som elevtalet aukar i bygda. Me har forståing for at det
ikkje er økonomi til å byggje større skule enn kva som er framskrive i skulebruksplanen, men ser
t.d. at kommunen sine teljingar gjort i samband med ny vurdering av Håvik skule syner at det er
ein viss differanse mellom tala i skulebruksplanen og det reelle talet. Det er uansett viktig at
bygget frå starten av blir planlagt med nok klasserom og spesialrom til at ein kan ha tre parallellar
på kvart trinn, og høve for klassedeling ved behov.
Området som vert kalla Bambiskogen (høgdedrag sør-aust på tomta) er mykje i bruk av skulen i
dag, og dersom det er mogeleg å behalde dette området som naturtomt, trur me det hadde blitt
sett pris på av ungane.
FAU er einige i at ungar i størst mogeleg grad bør oppmodast til å gå eller sykle til skulen, og
støttar forslaget om å leggje til rette for trafikkavvikling eit lite stykkje utanfor skulen i samband
med skulestart og -slutt. Det er likevel viktig å leggje til rette for at til dømes foreldre som leverar
og hentar på SFO utanom desse tidene skal kunne køyre nærare skulen, eventuelt ha eit eige
avsett område til slik henting.
Me støttar og at bussen ikkje køyrer heilt inn til skulen, på den måten kan me unngå trafikkfarlege
situasjonar på skulevegen. Samstundes må me passa på at me ikkje får ein situasjon kor
busselevane blir sleppt av ved busslommen oppe ved gamle skulen, og så opplever trafikkfarlege
situasjonar i møte med bilar som køyrer rundt drop-off-sonen (ned ved bedehuset og opp forbi
legesenteret). Kan det vera ein idé at bussen og køyrer same trasé som bilane, og slepp av elevane
nede på noverande parkeringsplass?
Medlemmane i FAU trur at ungane kjem til å velja noko andre ruter når dei skal gå eller sykle til
den nye skulen, og ønskjer at det vert lagt opp til ei undersøkjing blant foreldra for å få best
oversikt over framtidig rørslemønster. Me ser til dømes allereie at ungar som bur i nærleiken av
den nye skuletomta kryssar vegen ved Ekrene/Klippen/Gamle Vea dagligvare når dei skal til
Storhallen, og reknar med at det kjem til å gå motsett veg og, at elevane som bur sør i bygda
(Sletten/Skarvedne/Veamyr/Moldbakkane osb.) kjem til å gå kortaste vegen på skrått via
«flystripa» og over til Fiskebergvegen for å kome til og frå skulen. Det er derfor viktig å ta dette
med i planlegginga, per i dag er det ikkje fotgjengarfelt verken ved Klippen eller i nærleiken av
Fiskebergvegen.
Det er i forslaget lagt opp til 0,3 parkeringsplassar for sykkel per person, ca. 140 plassar. Me i FAU
meiner det bør vera fleire parkeringsplassar, gjerne på begge sider av tomta, og at ein bør sørgje
for tak over plassane. Slik det er i dag er stativa overfylte, og mange må leggja frå seg sykkelen i
graset rundt dei andre syklane, eller feste den i gjerdet rundt skulen.
Me ser at det i forslaget er nemnd at ein ikkje treng å ha så stor gymsal/idrettsanlegg, sidan me

har storhall i bygda. Ein må likevel hugse på at ikkje alle har høve til å betale for treningstid i hallen
på kveldstid, og at det bør vera fleire arenaer med flate golv som kan samle større grupper på Vea.
Det er viktig at gymsalen er så stor at den kan romme heile skulen på ein gong, at 6. og 7.klassingane har tilstrekkeleg med plass til å ha kroppsøving ihht læreplanen, og at tilhøyrande
garderobefasiliteter er gode.

Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Planen legger opp til en skole for 400 elever, en kapasitetsøkning på 20 % i byggetrinn 2.
Bambiskogen er forsøkt bevart gjennom å regulere den til vegetasjonsskjerm (mot nabo) og
«uteopphold», med egne bestemmelser som sikrer at landskap og vegetasjon beholdes mest
mulig. Det er kun området helt nordøst i Bambiskogen som åpnes for utbygging hvis nødvendig.
Dette er valgt for at detaljprosjektering av skolebygg og skoleområdet skal kunne ha en viss
fleksibilitet, og for å sikre at passasje øst-vest gjennom skoleområdet ikke blir for «trang».
Det blir lagt opp til en sykkelparkeringsdekning på 0,7 plasser per elev/ansatt, med krav om minst
to sykkelparkeringer på hver side av skolekomplekset. Sykkelparkeringsplassene skal være under
tak. Planforslaget legger opp til ny adkomst for vareleveranse og HC-parkering fra nordøst. Denne
adkomstveien blir ikke hovedatkomst for gående og syklende, og er terrengmessig adskilt fra
resten av skolegården. Der dagens ballbinge ligger, skal det opprettes en ny og utvides droppsone
for foreldre (med bred nok kjørebane slik at det er mulig å stoppe for dropp av barn, uten å lage kø
for trafikk bak). Her kommer også egen droppsone for buss. Dagens droppsone mot banken skal på
sikt utgå, men kan brukes inntil ny reguleringsplan for Veavågen sentrum stadfester annen bruk.
Det er ikke gjort en undersøkelse blant foreldre på fremtidig bevegelsesmønster for skoleelever.
Men spørsmålet har vært reist i møter med FAU, skoleledelsen og elevrådet underveis i
planprosessen. Kommunen har gjort egne vurderinger, og finner at det i praksis er 3-5 naturlige
adkomstmuligheter til skolen. Disse er hensyntatt i planarbeidet. Blant annet er det lagt inn
rekkefølgekrav om et godt lyssatt og opphøyd krysningspunkt ved Klippen (krysset Austre Veaveg –
Vestre Veaveg), og opparbeidelse av fortau fra Vestre Veaveg inn mot Fiskebergvegen.
Det legges opp til en idrettshall tilsvarende krav til volleyballbane for skolen.

8. STYRET I VEA BEDEHUS BETEL

Vea Bedehus er i en prosess med mål om å bygge nytt bedehus på gards og bruksnummer 4/467
på Vea og vi anser det som svært sannsynlig at dette blir realisert innen 2022. Under forutsetning
av at nytt bedehus kommer på plass planlegger vi å selge eksisterende bedehus (3/127, 3/34,
3/33) og tilhørende parkeringsplass (3/594, 3/595) til høystbydende.
Vi har ved flere anledninger vært i kontakt med Karmøy Kommune for å sjekke eventuell interesse
for å kjøpe disse eiendommene, men har aldri fått noen tilbakemelding eller indikasjon på at
Karmøy Kommune er interessert i å gå inn i dialog om et eventuelt kjøp.
Salg av overnevnte eiendommer er inkludert som en del av finansieringen av nytt bedehus, det er
derfor i Vea Bedehus interesse å omregulere eiendommene med eksisterende bedehus og
tilhørende parkeringsplass til formål som gjør dem lett omsettelige og gir mulighet for høyest
mulig salgspris. Slik vi ser det er det da ønskelig med en omregulering til boligformål for
eiendommene: 3/127, 3/34, 3/33, 3/594, 3/595.
Under forutsetning av at nytt bedehus blir realisert samt godkjenning av bedehusets
generalforsamling er vårt innspill til planarbeidet at vi ønsker en omregulering fra eksisterende
regulering til boligformål for eiendommene: 3/127, 3/34, 3/33, 3/594, 3/595.
Vi ønsker dialog med Karmøy Kommune i forhold til planarbeidet og omreguleringsprosessen slik
at vi får kjennskap til saksgangen og kan få på plass nødvendige godkjenninger før en eventuell
omregulering blir iverksatt.

Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Administrasjonen har hatt møte med styret i Vea bedehus Betel i planprosessen. Det kom frem at
bedehuset primært ønsker å bevare parkeringsplassen til egen bruk, inntil de ev. flytter til ny
lokasjon. Det kom også frem at det i utgangspunktet vil være liten konflikt mellom bedehusets
bruk og skolens bruk av parkeringsplassen.
Parkeringsplassen er i gjeldende reguleringsplan regulert til offentlig parkering, og i
kommuneplanens arealdel avsatt til skoleformål. Kommunen har derfor valgt å benytte arealet
videre som parkeringsplass (offentlig), og tar med dette planforslaget sikte på å kjøpe arealet fra
Vea bedehus. Regulering til offentlig parkeringsplass betyr at kommunen overtar
vedlikeholdsansvaret for parkeringsplassen, og at også bedehusets brukere kan benytte seg av
denne, på lik linje som resten av befolkningen. De øvrige eiendommene til Vea bedehus berøres
ikke av denne planen, men vil bli regulert i egen reguleringsplan for Veavågen sentrum.
Kommunen ønsker å være i dialog med bedehuset angående disse arealene når dette planarbeidet
starter opp. Det vil her være mulighet for å regulere bedehusets eiendommer til annen bruk (bolig,
sentrumsfunksjoner), som kan øke verdien på disse arealene.

9. NESET OG STEINARSKOGEN VE OG VEL

Beboerne i Neset er spesielt bekymret for at Neset kommer til å få en økning i trafikken ved
skolestart og slutt. Vi ser for oss at mange kommer til å bruke anledningen til å kjøre og slippe av
ungene ved den regulerte stien som går fra Nesvegen og til den nye skolen.
Vi har forstått at det skal være en anbefalt vei via «gamle» skolen og til den nye. Men det er
allerede mange som ikke klarer å følge den anbefalte kjøreretningen som er gjeldene i dag på Vea
barneskole. Hva tenker dere kan gjøres for å unngå et økt trafikkbilde i Nesvegen?
Det er også flere beboere i Nesvegen som lurer på hvordan kommunen forholder seg til
reguleringsplanen når det gjelder utvidelse av veien i Nesvegen og etablering av fortau. Blir det
snakk om ekspropriering for å få dette til?
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunen anser Østhusneset som en adkomstvei som har tilfredsstillende regulert bredde på 5
m. Ikke hele veistrekningen er opparbeidet med denne bredden i dag. I tillegg er det regulert
fortau på vestsiden av Østhusneset på 2 m bredde, som ikke er bygget. Kommunens forslag er å la
veiens vestre kant gå der veien er i dag, og regulere vei østover i 5 m bredde, med 2,5 m fortau øst
for dette igjen. Dette innebærer at en del boligtomter øst for Østhusneset-vegen vil få privat areal
beslaglagt til samferdselsformål. Der kommunen ikke kommer til enighet om kjøp av areal, vil det
kunne bli aktuelt med ekspropriering.
Fortau på 2,5 m vil gi trygg skolevei for alle barn som velger å gå langs Østhusneset sørover til ny
planlagt gangvei inn til selve skolen. Ved å legge fortauet på østsiden, berøres færre eiendommer,
og fortauet vil ha færre innkjørsler som krysser fortauet, enn om det legges på vestsiden. Det
sikres samtidig frisikt i kryss på vestsiden av Østhusneset, samt enkelte tilrettelagte
krysningspunkt.
På vestsiden av Østhusneset reguleres en 1 m sone til «annen veggrunn». Der eiendomsgrensene
er fastsatte, er annen veggrunn tidvis regulert bredere. I utgangspunktet har ikke kommunen tenkt
å opparbeide vestsiden av Østhusneset i forbindelse med bygging av ny skole, foruten et par
fortausområder i kryss for å sikre god kryssing av Østhusneset, samt frisikter. På samme måte er
det ikke tenkt å opparbeide krysset mellom Østhusneset og Nesvegen, foruten fortau sørover på

østsiden av Østhusneset fram til og med skoletomten. På vestsiden nord for Nesvegen
opparbeides et lite stykke med fortau for å sikre god kryssing. Veien videre sørover Østhusneset er
i nytt planforslag regulert med fortau på østsiden, men i eldre plan (og videre sørover sør for
planområdet) er fortau regulert på vestsiden. For å kunne bygge ut videre sørover, må veien
reguleres på nytt. Denne delen av Østhusneset-vegen er i dag uansett ikke utbygd.
Det legges ikke opp til droppsone langs Østhusneset. Dersom det anlegges en slik droppsone, antar
vi at mange foreldre vil velge å bruke denne, som gir økt trafikk i Østhusneset-vegen. Dersom
foreldre likevel skal kjøre barna, er det stor sannsynlighet for at de uansett vil passere eksisterende
droppsone ved dagens skole/Vea sentrum, slik at de heller kan bruke eksisterende eller ny
droppsone der. Den nye droppsonen blir regulert kun for foreldre, og skal ikke brukes av buss, som
får en egen droppsone-fil i samme område. Med nytt, bredt fortau langs Østhusneset, vil
kommunen uansett oppfordre foreldre til å la barna gå til skolen.

10. VEDAVÅGEN BYGDAUTVALG

Vi ble oppfordret til å komme med forslag til hva eksisterende skole tomt kunne brukes til i
framtiden. Vi i Vedavågen Bygdautvalg syntes dette var et viktig punkt. Vi har utarbeidet noen
punkter hva vi tenker hadde vært godt for Veabygda å benytte denne tomta til.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunen tar innspillene om utvikling av dagens skoleareal/sentrum videre når plan for dette
området skal utvikles, og ser gjerne at det blir ytterligere dialog med bygdeutvalget når den tid
kommer.

11. TROND JOSEF STØRKERSEN

Som beboer i Austre veaveg 230, ønsker han å få omregulert eiendommen fra bolig med
næringsvirksomhet i første etasje, til rent boligformål. Videre ønsker han å få bortregulert
parkeringsplass foran huset mot Austre Veaveg slik at denne kan benyttes til garasjeplass og hage.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Når kommunen skal utarbeide plan for dette området, vil kommunen vurdere formål.

12. CONNIE DIDRIKSEN

Er beboer på gnr. 4/10 og har 200 m felles grense til skoletomten. Gnr. 4/10 har hensynssone for
bevaring i gjeldende plan.
Hun påpeker at gnr. 4/12 og 3/349 ikke er undersøkt arkeologisk, for naturmangfold og ev.
kvikkleire. Det er mye fugler i området, og barn og voksne bruker området aktiv.
Videre er hun positiv til skoletomt hvis man tar hensyn til miljøet. Påpeker at kommuneplan og
områdereguleringsplan ikke har vurdert området som skoletomt.
Det er ikke ønskelig at hennes eiendom berøres på noe vis, og jorda hennes brukes til sauebeite.
Hun ønsker et gjerde 5 m inne på ny skoletomt i hele lengden mot hennes eiendom, for å skjerme
hennes eiendom fra skoleområdet. Hun påpeker også at hun eier kjørevei inn til gnr. 4/10 og
dagens vei sørover mot Siljevegen.

Det meste av 4/12 bør bli uforandret. Lekeplass bør være mellom hennes gård (gnr. 4/10) og
Krokhaugen (gnr. 4/106). Opplevelses- og kunnskapsgrunnlaget for barn bør ikke ødelegges.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Connie Didriksen har også sendt inn klage på varslet planområde, og krevd politisk behandling av
planområdets størrelse. Dette kravet har kommunen svart på i eget brev, og inngår ikke i
merknader til selve plansaken.
Det er gjennom planarbeidet gjort undersøkelser av grunn, overvann/flomvann og naturmiljø av
fagpersoner, se vedlagte rapporter. Det er ikke fremkommet forhold som tilsier at området ikke
kan bygges slik som planlagt. Kollen mot gnr. 4/10 (Bambiskogen) blir regulert som «annet
uteområde» med tanke på å bevare denne som en naturlig kolle med skog. Visse trær (blant annet
sitka-gran) må felles for å unngå farlig vindfall. I en 4-7 m bred sone mot gnr. 4/10 reguleres
skogen som «vegetasjonsskjerm». Dette tilsvarer dagens forhold, og vil fungere som en grønn
buffer mot eiendommen og sauer som er på beite på gnr. 4/10. Privat fellesveg inn mot gnr. 4/10
berøres heller ikke. Nord for privat fellesveg inn til gnr. 4/10 er det satt av et område for «annen
veggrunn» som kan benyttes dersom det i fremtiden er behov for utvidelse av veien inn til gnr.
4/10.

13. BJØRN TORE YTRELAND

Som beboer i Munkajordvegen ønskes det svar på hva dette vil si for naboer. Må noen hus vekk, og
vil ny skole begrense utbygging på egen tomt?
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Spørsmålene ble besvart av kommunen på e-post den 28.08.2020. Kommunen anså det lite
sannsynlig at omtalte tomt blir berørt av planforslaget, annet enn kanskje en viss utbedring av
eksisterende kjørevei. Det er senere i dialog med Bjørn Tore Ytreland framkommet at hans
eiendom må ha avkjørsel mot sør (til Munkajordvegen), pga. terreng og oppbygd mur. Kommunen
har derfor ikke endret på adkomsten til eiendommene rundt Krokhaugen.
Dagens vei ender i en ny g/s-vei som fører videre til ny kjøreadkomst til skolen (Stølshaugvegen).
Dette innebærer at det fortsatt blir mulig å gå/sykle fra Munkajordvegen til Stølshaugvegen, mens
biler fremdeles vil måtte kjøre ut via Munkajordvegen, slik som i dag.

14. JILL DARLEN ANDERSEN

Hun mener at ny skole vest for nåværende skole vil gi en avsides beliggenhet, og at ny plassering
kan være vanskelig mtp. trygg skolevei, adkomst for buss og biler. Hun foreslår derfor at dagens
plassering beholdes og ev. utvides med oppkjøp av naboeiendommer. Videre ønsker hun at
nåværende skole blir restaurert for å sikre skolens historiske verdi for Vea.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Vi tar til etterretning at det kan være ulike meninger om hva som gir liv i et sentrum. Ny skole er
planlagt ca. 400 m fra dagens skole og «sentrum», og kan etter kommunens vurdering ikke anses å
være usentralt. Ved flytting av dagens skole, muliggjør det utvikling av sentrumsområdet (der
dagens skole ligger) i Veavågen, med for eksempel bedre tilrettelegging for forretning (matbutikk
mv.), uteplasser/park og parkering. Dette kan gi Veavågen sentrum et løft i forhold til i dag.
Reguleringsplanarbeidet er igangsatt på grunn av et politisk vedtak. Planarbeidet tar derfor ikke
stilling til andre mulige tomter. Det er til syvende og sist kommunestyret som vedtar ny
reguleringsplan for Veavågen barneskole. Krav til store uteoppholdsarealer per elev gjør det

vanskelig å få til ny skole ved dagens plassering av skole, selv ved oppkjøp av nabotomter.
Ønske om bevaring av nåværende skole (eldste bygning) tas med videre når reguleringsplan for
dette området utarbeides.

15. ANDERS VEDØY

Er beboer på gnr. 4/84 som ligger midt inne på ny vedtatt skoletomt. Mener at det vil være
innlysende at hans tomt vil bli kraftig berørt av en skolebygning. Ønsker primært at skolen bygges
et annet sted, men ønsker også å bidra til at ny skole kan realiseres. Dette vil imidlertid innebære
at kommunen må innlemme gnr. 4/84 i ny skoletomt og kjøpe opp eiendommen.
Eiendommen 4/84 har tinglyst veirett over gnr. 4/12 og drikkevannskilde på gnr. 4/12, med tinglyst
bestemmelse om vannrett i grunnboken. Dette må tas hensyn til ved regulering.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Kommunen har i løpet av planarbeidet kommet til samme konklusjon om at berørte eiendom gnr.
4/84 må innlemmes i regulert skoleområde. Dette medfører at kommunen vil gå i forhandlinger
om kjøp av eiendommen, noe som også vil gjøre at veiretter og hensyn til drikkevannskilde ikke er
hensyn som må tas med videre, da ny skole vil ha regulerte veiadkomster og tilknytning til
kommunalt vann.

16. SOLVEIG HAGEN MYRE OG GEIR MYRE

De er positive til opprusting av skole, men er kritiske til valgt område. Som eiere av Krokhaug (gnr.
4/106) frykter de virkningene av plasseringen. Deres eiendom ligger i en hensynssone for bevaring
av eldre husmiljø, og det vil være krevende å få en så stor utbygging på naboeiendom uten at
dette vil kunne forringe hensikten med bevaring av deres eiendom. De mener en stor
omregulering må utredes i forhold til kulturminneplanen.
Området som er tenkt som skoleområde er rikt på naturkvaliteter, slik som akebakke, friområde og
turområde. De etterlyser også beskrivelse og vurderinger av anleggsvirksomheten, og andre
konsekvenser utbyggingen får for deres eiendom og nærområdet, deriblant trafikksikker skolevei
under anleggsarbeidet, smale veier inn til nytt skoleområde mv.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Vi viser til tidligere vurderinger, blant annet at valg av tomt ikke er en del av dette
reguleringsarbeidet. Dersom planforslaget medfører negative konsekvenser, kan politisk nivå i
Karmøy kommunen velge ikke å vedta denne reguleringsplanen. Vi må imidlertid minne om at hele
området (med unntak av hensynssoner for gårdstun) er avsatt til utbyggingsformål i gjeldende
reguleringsplaner. Kommunen har gjennom dette reguleringsarbeidet forsøkt å ivareta hensyn til
beboere i området, trafikk og trafikksikkerhet, hensyn til eldre bygningsmiljø, natur og landskap på
en bedre måte enn i gjeldende reguleringsplaner.
Planforslaget har forsøkt å legge bygningskomplekset for ny skole et godt stykke unna deres
eiendom, for at eiendommen ikke skal bli veldig «forstyrret» av større bygninger i umiddelbar
nærhet. Skolebygget skal også legges noe nedsenket i terrenget, slik at landskapsdragene bevares.
Dette gjelder også kollen i sør mot gnr. 4/10. Mellom deres eiendom og ny skolebygning vil det bli
skolegård med adkomstveier, uteområder, ballplass mv. Det er forsøkt å bevare noe grøntområde
mot deres eiendom, som en ekstra vegetasjonsskjerm (i 5 m bredde). Dette er i henhold til innspill
fra kommuneantikvaren. Hensynssonen som er lagt i gjeldende reguleringsplan, blir videreført
(inngår ikke i området for den nye planen).
Med planforslaget blir både ny bilvei til skolen, samt fortau opparbeidet og/eller utbedret. Det er
få boliger som har adkomst via Munkajordvegen, og kommunen anser ikke dette trafikkgrunnlaget

som et problem i forhold til trygg adkomst for barn. Ny hovedkjøreatkomst til skolen blir via
Stølshaugvegen, og denne vil også oppgraderes. Som et ledd i dette, foreslår vi å regulere en gangog sykkelvei fra Stølshaugvegen i nord til Munkajordvegen (ved Krokhaugen) i sør. Biladkomst for
deres eiendom blir mot Munkajordvegen i sør, slik som i dag.
Det må nok påregnes noe støy i anleggsfasen, og det er dessverre ikke til å unngå dersom det skal
bygges en skole med tilhørende fasiliteter. Planbeskrivelsen som følger plansaken inneholder for
øvrig en rekke beskrivelser av konsekvenser, omfang osv., både mtp. trafikk, naturkvaliteter og
trygg skolevei.

17. SVERRE D. BÅRDSEN

Mener at ny skole best bør legges der det i dag er et tjern, for i størst mulig grad å unngå berøring
av skog og landskap, samt beholde den frodige dalen. Området er mye brukt i dag av skole og
barnehager. Plassering på en åpen flate vil også redusere muligheten for uønsket adferd fra
enkeltmennesker eller grupper. Det er ønske om at Østhusneset blir tilknyttet ny skole med belyst
sti/adkomstvei.
Det bør være et krav om at fortau langs Østhusneset er etablert før ny skole tas i bruk. Videre
ønskes det at stien til Siljevegen beholdes slik den er i dag, og ikke gjøres mer attraktiv for økt
ferdsel. Det må imidlertid gjøres gode vurderinger av hvor droppsoner og parkering skal anlegges.
På vegne av Didrik G Bentsen, som er eier av tomt 4/206), er det ønskelig at skissert anlegg for
overvann og kloakk kan gå noe lenger øst for å ta hensyn til høydekurver og lavpunkt på marka.
Området 4/206 blir i dag benyttet til beiteområde, og det ønskes ikke at det skal anlegges noe som
reduserer dette i fremtida.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Planen legger opp til fortau langs Østhusneset, med krav om opparbeiding av dette før ny skole tas
i bruk. Skolebygget er tenkt lagt lenger vest (i overgangen mellom tjern-området og dalen) av ulike
årsaker. Ved å legge skolen her, får man to uteområder (mot vest og mot øst), som begge vil være i
kort avstand til skolebygningen. Ved å legge skolebygningen helt i øst, vil det bli for langt til de
vestre skoleområdene til at disse kan brukes (og ansatte ha oversikt) i et friminutt. Dessuten vil
bygninger helt i øst kunne virke sjenerende ift. bevaringsverdig gårdstun på gnr. 4/106. Med
planforslaget bevares høydedragene, både kollen i sør (mot gnr 4/10) og skogsbeltet mot boliger i
nord i planområdet. Den frodige dalen må uansett opparbeides som trygt skoleområde, med
tilrettelegging for gangveg mot Østhusneset, drenering av overvann og flomvann samt sikring av
bratte partier. Selve dalen vil nok dermed fremstå som mer opparbeidet enn i dag, mens kollen
mot sør skal bevares som et grønt skogslekeområde slik det er i dag.
Barnetråkkregistreringer i Siljevegen gjaldt dårlig belysning, og ikke trafikk.
System for overvann, kloakk mv. på gnr 4/206, blir lagt lenger øst slik som ønsket, da dette uansett
er naturlig mtp. høydekurver på marka. Tomten rett nord for gnr. 4/206 reguleres til friområde og
vegetasjonsskjerm, og vil dermed fremstå som et grøntområde. Skolen vil fordrøye både overvann
og flomvann (20- og 200-årsnedbør) på egen tomt. Avrenning av regnvann fra dette området ned
på gnr. 4/206 vil dermed bli forbedret i forhold til i dag. Det vil likevel bli regulert en flomvei-sone
sørover til Hapaløksbekken/havet, for å synliggjøre at dette er et naturlig og åpent flomvanns-drag
ved store nedbørsmengder.

18. ROY ALLEN HANSEN

Er eier av gnr. 4/377 og er dermed nabo til ny skole. Ber om at ny skole bygges på en måte som i
minst mulig grad påvirker et godt etablert bomiljø. Videre ber han om at plassering av adkomst til

skolen vurderes, deriblant at den går raskere inn på tenkt skoletomt enn i tidlig skisse. Videre kan
stenging av Munkajordvegen i sør for gjennomkjøring bidra til at det oppstår en uønsket droppsone, noe veien i dag er lite egnet som. Det må også tas hensyn til ev. støyskjerming mot naboer.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Som det fremgår av planforslaget, er ny hovedatkomst for varebiler og HC-parkering lagt fra nord
via Stølshaugvegen. Andre brukere (inklusiv buss) skal parkere på dagens parkeringsplass ved
dagens skole, og skoleelever gå inn derfra. Munkajordvegen oppgraderes med fortau frem til
skoleområdet og med 4,5 meters kjørebane-bredde, for øvrig gjøres ingen endringer.
Skolebygget blir trukket nordover mot inngangen til dalen, og vil ikke komme nær boligene langs
Munkajordvegen. Området rundt dagens tjern vil bli et skolegårdsområde med lekeplasser,
ballbinger, sykkelparkering mv. Dersom det i prosjekteringsfasen framkommer at det er behov for
skjerming mtp. støy, kan dette gjøres på skolens egen tomt.
Munkajordvegen i sør vil bli stengt for gjennomkjøring, slik gjeldende reguleringsplan også legger
opp til. Det er vanskelig å sikre seg helt mot uønskete droppsoner som kan oppstå. Veiene må
holdes åpne for beboere, samtidig som etablering av en droppsone vil medføre økt trafikk. Uheldig
kjøring må eventuelt bli et tema mellom skole og foreldre (FAU e.l), dersom problemet oppstår i
etterkant.

19. ODD ARILD ABRAHAMSEN

Innspillene gjelder bruk at nåværende skoletomt.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Innspill om regulering og fremtidig bruk av nåværende skole/sentrum tas med videre når
reguleringsplan for dette området utarbeides.

Innspill til varsel om utvidet planområde:
1. ROGALAND FYLKESKOMMUNE - REGIONALPLANAVDELINGEN

Vi viser til at deler av utvidelsesområdet er regulert til offentlig friområde og felles lek i gjeldende
reguleringsplan og oppfordrer til at dette sikres i det videre planarbeidet. Utover dette viser vi til
vår uttale i saken datert 24.08.2020.
Samferdsel: Dersom atkomst velges via Stølshaugvegen, forutsetter vi at tilknytning til fv. 4830,
Austre Veaveg, opparbeides som regulert og i tråd med vegnormalene, håndbok N100 og V121. Vi
viser ellers til brev fra samferdselsavdelingen av 03.09.2020.
Kulturminner: Fylkesrådmannen har ingen merknader til varsel om utvida planområde med tanke
på automatisk freda kulturminner.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Tas til orientering. Kryss/tilknytning til fv. 4830 Austre Veaveg vil reguleres på nytt iht.
fylkeskommunens/vegvesenets normer på omtrent samme sted, for å sikre en god innkjøring til
skolen og sentrumsområdet på Vea. Krysset får samme utforming som lignende kryss inn til nye
Danielsens ungdomsskole ved Karmøy fiskerimuseum (krysset Austre Veaveg/fv. 4830 –
Slettavegen), som nettopp er blitt ferdigregulert.

2. STATSFORVALTAREN I ROGALAND (tidl. FYLKESMANNEN)

Det varsles utvidelse av planområdet for å utrede om Stølsvegen kan fungere som adkomstveg,
istedenfor Munkajordvegen. Adkomstveien skal først og fremst betjene renovasjonsbil,
vareleveranser, HC-parkering og potensiell skolebuss. Andre brukere skal ikke bruke denne vegen.
Utvidet planområdet krysser sammenhengende areal avsatt til grøntstruktur. Det bør derfor
vurderes behovet for denne adkomsten opp mot den overordna grønnstrukturen. Trafikkmengde
og utforming og sammenhenger blir viktig å vurdere i den videre planprosessen. Utover det har vi
ingen vesentlige merknader til utvidet planområde til oppstartsvarselet.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Det sammenhengende grøntarealet vil bli krysset, men kommunen mener at planforslaget totalt
sett gir en bedre fordeling og bevaring av viktige grøntområder enn i gjeldende planer. Adkomst
fra Stølshaugvegen er også valgt for å bedre skille gående/syklende fra bilister (i forhold til
adkomst via Munkajordvegen), samt få adkomst for kjøretøy fysisk bedre adskilt fra skolegården (i
plassering og høyde). Stølshaugvegen blir oppgradert som følge av at den blir ny adkomstvei.

3. STATENS VEGVESEN

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.
Statens vegvesens uttalelse til varsel om oppstart er ikke uttømmende. Når et planforslag blir lagt
ut til offentlig ettersyn, vil vi kunne komme med ytterligere innspill og merknader.
Statens vegvesen har ikke merknader til at planområde utvides.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Tas til orientering.

4. BJØRG SUND

Vi vil gjøre oppmerksom på at fra gnr. 3/457 er vann- og kloakkledning langs Stølshaugvegen på
tomt 3/330 og vider til 3/571. Vannledningen går videre opp til bedehuset. Det er flere hus som er
tilkoblet disse ledningene. Regner med at dette vil bli tatt hensyn til ved ev. gravearbeid osv.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Informasjonen tas til orientering. Dette vil bli fulgt opp i teknisk plan og i byggetillatelse for
veianlegg mv., og er ikke en del av selve plansaken. Selve traséen er lagt inn i plankartet som en
hensynssone, der vannledningen inngår innenfor planens område.

5. VALTER RASMUSSEN MFL.

Som eiere at gnr. 3/442, 3/713 og 3/443 er de positive til ny planlagt innkjørselsvei langs

Stølshaugvegen, og at denne veien dermed oppgraderes. Videre har de forståelse for at noe privat
areal må tas til nytt veianlegg, men ber om at veien legges slik at det ikke ødelegger tomtenes
utbyggingsmulighet, da særlig på gnr. 3/713.
Ny hovedatkomst sør for dagens Stølshaugvegen – der det i dag er regulert gang- og sykkelvei –
bør legges noe mot øst for å unngå unødvendige terrenginngrep. Videre mot ny skole ber de om at
veien videre vestover tar mest mulig hensyn til eksisterende steingard langs eiendom 3/443. Dette
er et kulturminne som bør bevares.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Veianlegget er lagt slik at det både sikrer gode kryss, stigningsforhold, svingkurver, frisikt i svinger
og kryss mv., samt hensyn til terreng. Utvidelse av veien vil berøre alle eiendommer på
strekningen noe, men vi har forsøkt å ta best mulig hensyn til både deres ønsker og andres. Noe av
steingarden vil bli berørt (ca. 10-15 m), for å få til både vei og fortau mellom Krokhaugen og deres
eiendom. Denne kan bygges opp igjen på deres eiendom, om ønskelig, som en del av
byggeprosessen (må gjøres egne avtaler om dette). Resten av steingarden er regulert med formål
VKK1 (Vern av kulturmiljø eller kulturminne).

6. OLAV TVEIT

Har merknader på vegne av Lillebeth Kristensen, Munkajordvegen 19.
Det er tidvis et overflatevannproblem langs dagens Stølshaugvegen ved regulert felles lekeplass.
Det bes om at planarbeidet vurderer mulighet for bedre drenering av dette. Videre bes det om at
ny veiføring tar bedre hensyn til dagens låve (gnr. 4/352, Krokhaugen), da dagens svært nære
veiføring gir utfordringer med vedlikehold av låvebygning.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Ny adkomst til skolen vil bli lagt noe lenger vekk fra låve (vernet bygning) for å ta hensyn til både
bygning og svingradius med frisiktkurver. Arealet nærmest låven vil bli regulert til «annen
veggrunn» for å kunne tillate lysstolper, grøfter for overvann e.l. Totalt sett legges veien lenger
bort fra låveveggen enn ved dagens forhold. Hensyn til drenering av veianlegg med tilstøtende
arealer vil bli forsøkt løst ved anleggelse av ny Stølshaugvegen. Imidlertid vil ikke kommunen
kunne garantere at hele problemet løses. Det er ikke veianlegget i seg selv som forårsaker mye
overflatevann, slik at et fortsatt problem etter utbygging må løses av private grunneiere.
Kommunen ønsker ikke gjennomkjøring mellom Munkajordvegen og Stølshaugvegen, men det blir
regulert g/s-vei mellom Munkajordvegen (nordre ende av Krokhaugen) og ny adkomst til skolen via
Stølshaugvegen, slik at gående/syklende fremdeles kan krysse her.

7. SISSEL MANNES

Bor i Stølshaugvegen 11. Ser at det er positivt med en bredere og mer oversiktlig vei, for en
tryggere ferdsel. Men hun ønsker helst ikke at eiendommen forringes med tung trafikk nærmere
huset. Areal som tas må kompenseres for.
Kommunalsjef teknisk sin vurdering:
Noe areal av eiendommen vil bli omregulert til veiformål for å sikre nok veibredde med
sidegrøfter. Oppgradering av vei er et gode for alle beboere av Stølshaugvegen, også et bedre
kryss ut mot fylkesveien (Austre Veaveg) og stigningsforhold på Stølshaugvegen. Administrasjonen
har forsøkt å legge veien der den er totalt til minst ulempe for alle parter, samtidig som krav til
frisiktsoner, kurvatur på veibane mv. må oppfylles. Slik planforslaget nå foreligger, vil kun den

nærmeste delen av hekken mot Stølshaugvegen bli litt berørt, for øvrig får planforslaget lite
konsekvenser for dagens forhold på din eiendom mot Stølshaugvegen. Ny adkomstvei nordover
mot fylkesvei vil også berøre din eiendom. Denne adkomstveien er imidlertid også regulert i
gjeldende plan, og endringen på din eiendom utgjør små arealer for å sikre fyllingsfot langs den
nye veien.
Alt privat areal som blir «tatt» til offentlig areal (slik som vei, veigrøfter mv.) er kommunen nødt til
å kjøpe av den enkelte grunneier før veien kan bygges, basert på en gjensidig enighet om pris.
Denne avtaleinngåelsen er ikke en del av reguleringsplanprosesser, men vil bli gjennomført i
etterkant når planen er vedtatt.

Vedlegg:
Planbestemmelser - Plan 2127
Oversiktskart
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Plankart - Plan 2127
Planbeskrivelse - Plan 2127
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Overvannshåndtering - Norconsult
Flomvurdering - Norconsult
Datarapport Geotekniske undersøkelser - Norconsult
Masseberegning, uten kostnadskalkyle - Norconsult
Naturverdier ny skole Vea - Norconsult
Mulighetsstudie - Norconsult
Kapasitetsanalyse brannvann - Karmøy kommune
Samlet uttalelse oppstart offentlige myndigheter
Samlet uttalelser oppstart private og foreninger
Samlet uttalelser til utvidet planområde
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