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Karmøy kommune gnr 4 bnr 12 m.fl. detaljregulering for nye Vea
barneskole - plan 2127 - høringsuttalelse
Vi viser til oversending fra Karmøy kommune datert 28.06.2021. Saken gjelder høring
av planforslag med konsekvensutredning for ny nye Vea barneskole. 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. En stor del av
planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplan, og regulert til bolig i gjeldende
reguleringsplaner.
Fylkesrådmannen vurderer det som et godt hovedgrep at parkering og droppsoner er
plassert et stykke unna skolen, slik at skolegården i hovedsak vil være bilfri. Plassering
av skolebygg i skråningen mot nord vil kreve en del terrenginngrep. Det samme gjør en
fremtidig idrettshall inn mot kollen sør i planområdet. Det er imidlertid bra at
hoveddelen av denne kollen, «Bambiskogen» opprettholdes som et landskapselement
og naturpreget sone for uteopphold.
Universell utforming
I illustrasjonsplanen er HC-parkering vist på øvre plan med direkte adkomst til
skolebygget. Etter det vi kan se mangler det en universelt utformet forbindelse
utendørs mellom øvre plan og skolegården som ligger på mellomplanet. Det bør være
mulig å komme seg fra HC-parkering ned til skolegården uten heis, f.eks. når området
brukes utenom skoletiden. Gangveien som går øst-vest gjennom skoleområdet utgjør
også en viktig forbindelse, og det er bra at kommunen her vil prøve å redusere
stigningen i vest mest mulig for å oppnå universell utforming. Vi har forståelse for at
«Bambiskogen» ønskes bevart i størst mulig grad med eksisterende stier og
vegetasjon. Det bør likevel vurderes om deler av området kan gjøres mer tilgjengelig,
f.eks. ved å opparbeide den delen av stien som har slakest adkomstforhold fra
skolegården, med et fast grusdekke og tilstrekkelig bredde for rullestol.
Parkering
Ifl. planbeskrivelsen er det Vea Betel bedehus som eier parkeringsplassen som
benyttes av dagens skole, og som er tenkt videreført i planforslaget. Siden skolen
bruker parkeringsplassen på dagtid og bedehusets i hovedsak benytter denne på
kveldstid og søndager, har kommunen vurdert at det er liten konflikt mellom
brukergruppene. Sambruk av parkeringsareal er i utgangspunktet et godt grep som kan
bidra til å begrense arealbeslag og overetablering av parkeringsplasser. Samtidig er
det viktig at det er sikret en langsiktig avtale om disponering av parkeringsareal som
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ivaretar skolens bruksbehov. Det må tas høyde for at skolens arealer skal kunne
benyttes utenom skoletid, bl.a. til arrangementer og fritidsaktiviteter på ettermiddag og
kveldstid.
Vi savner en helhetlig mobilitetsplan i planforslaget. En slik plan vil kunne vise hvilke
virkemidler som egner seg for å ivareta elever og ansattes mobilitetsbehov og samtidig
bidra til overordna mål om økt bruk av sykkel, gange og kollektiv. I ATP-planen for
Haugalandsregionen inngår Vea i områdekategori 3. Iht. føringene for denne typen
område skal mest mulig av veksten i interntransport innenfor tettsted tas med gange og
sykling. Tilgangen på parkeringsplasser ved arbeidsplass har stor innvirkning på
reisemiddelvalg, og det bør vurderes å begrense parkeringsdekning slik at de som har
mulighet til å velge andre reisemiddel gis insentiv til å gjøre dette. For et skoleanlegg
som dette bør det i mobilitetsplan gjøres en konkret vurdering ved fastsettelse av
parkeringsdekning for bil. Vi har samtidig forståelse for at eierforhold rundt
parkeringsplass påvirker muligheten til å fastsette antallet parkeringsplasser som skal
være tilgjengelige.
Planbestemmelsene angir at parkeringsplasser for elbil skal vurderes innenfor område
P1. Fylkeskommunen gir faglig råd om at det fastsettes et konkret krav om
prosentandel eller antall ladeplasser for elbil, for eksempel at minimum 20% av
plassene skal opparbeides med lademulighet.
Overvannshåndtering
Det er bra at det er sikret et innslag av åpen overvannshåndtering ved at det etableres
en åpen vannvei gjennom skoletomten, og gjennom krav om etablering av ny dam
sørvest i planområdet. Siden skolegården etableres i et område hvor det finnes et
åpent vannspeil i dag, bør det også vurderes å etablere deler av fordrøyningsanlegget
på skolens område som en åpen løsning. Vi minner igjen 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. Et regnbed vil kunne
være et attraktivt grønt innslag i skoleområdet, og vil kunne videreføre noen av
våtmarkskvalitetene knyttet til eksisterende vannspeil.
Klima- og energiløsninger
Det fremgår av § 34 i bestemmelsene at lavenergi- eller plusshus-løsninger samt
livssykluskostnader skal vurderes i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Vi vil
oppfordre kommunen til å fastsette et konkret ambisjonsnivå for klima- og
energivennlig bygningsmasse i planforslaget.
Nyere tids kulturminner
Fylkesrådmannen synes det er positivt at områder som er regulert til bevaring (4/10 og
4/106), og som har umiddelbar nærhet til planområdet, er tatt hensyn til i ny plan for
Vea barneskole. Fylkesrådmannen vurderer samfunnsinteressen med ny barneskole
som stor, og at hensynet til nyere tids kulturminner generelt er tilstrekkelig ivaretatt i
planforslaget.

Samferdsel
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Frisikt fra Stølshaugveien mot fv. 4830 er i planforslaget satt til 6 x 20 m. Dette er ikke i
tråd med krav i håndbok N100. Krav til frisikt framkommer i N100 kap. D.1.1.5, fig. D.7
og tab. D.3. Krav til frisikt er L2 x L1 hvor L2 er lengde/avstand inn i kommunal veg, og
L1 er lengden/avstanden langs fylkesveg. Av tabeller framkommer det at L2 er 6 m. L1
=1,2 x Ls hvor Ls er stoppsikt. Stoppsikten er fastsatt i kap. B.2, og er for fartsgrense
40 km/t satt til 30 m. L1 blir dermed 1,2 x 30 m = 36 m. Krav til frisikt i kryss fv. 4830 x
Stølshaugveien er iht. håndbok N100 6 x 36 m. Frisikt må målsettes og reguleres i tråd
med nevnte krav.
Vi forutsetter videre at fv. 4830 og kryss med fylkesvegen er regulert i tråd med krav i
håndbok N100.
Ved behov for avklaringer kan saksbehandler kontaktes.
Hilsen
Lars Olav Tjeldflaat
seniorrådgiver

Hans Olav Myskja
rådgiver

Kopi til:
Statsforvalteren i Rogaland

Dette dokumentet er godkjent elektronisk. Oppgi vårt saksnr. når du svarer på brevet.

3

Karmøy kommune
Postboks 167
4291 KOPERVIK

Vår dato:

Vår ref:

25.08.2021

2020/7299

Deres dato:

Deres ref:

28.06.2021

20/4842-120

Kontakt saksbehandler

Marita Skorpe Falnes, 51568894

Uttale til offentlig ettersyn plan-ID 2127 detaljregulering nye Veavågen
barneskole 4/12 m.fl.
Vi viser til oversending datert 28.06.2021 angående høring og offentlig ettersyn av detaljregulering
for nye Veavågen barneskole.
Formålet med planen er å legge til rette for ny barneskole i Veavågen med tilhørende infrastruktur,
slik som parkering, adkomstveg, gang- og sykkelveger og uteoppholdsareal. Planen omregulerer
også tilgrensende arealer som reguleres for å gi en helhetlig planløsning innenfor planområdet.
Vår vurdering
Vi vurderer at Karmøy kommune i stor grad har utarbeidet en fornuftig og gjennomtenkt plan for ny
barneskole i Veavågen. Vi ser det som positivt at både skoleledelsen, elevrådet og FAU ved skolen
har vært invitert til medvirkningsmøter, og oppfordrer kommunen til å fortsette dette samarbeidet i
prosjekteringsfasen.
Basert på våre sektorområder har vi følgende innspill og merknader til planforslaget:
Utredningskrav
Ved varsel om oppstart vurderte kommunen at planen ville utløse krav om konsekvensutredning. I
ettertid har kommunen konkludert med at de naturverdiene som kunne være til stede i
planområdet, og som kunne utløse krav om konsekvensutredning, ikke finnes her. Kommunen
mener derfor at det er tilstrekkelig med konsekvensvurdering av planen. Statsforvalterens vurdering
er at planen er tilstrekkelig utredet gjennom planbeskrivelse og planens øvrige vedlegg.
Naturverdier
Planområdet er allerede regulert gjennom områdeplan for Krokhaug og Siljeberg (plan-ID 2055) og
detaljregulering for Krokhaugen - 4/12 m.fl. (plan-ID 2070). Naturverdier er vurdert i forbindelse med
disse planene. Statsforvalteren (den gang Fylkesmannen) hadde innsigelser til områdeplanen, blant
annet med bakgrunn i manglende ivaretakelse av naturverdier i området. Innsigelsene ble senere
trukket, da vi anså at Karmøy kommune hadde bearbeidet planforslaget slik at naturverdiene var
tilstrekkelig ivaretatt.
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Ved utarbeidelse av planforslaget for nye Veavågen barneskole har Karmøy kommune fått
gjennomført nye vurderinger av naturverdier. Iht. notat om naturverdier i planområdet har området
noe verdi for tema naturmangfold. Til tross for relativt begrenset areal har området en variert natur
som i sin tur gir grunnlag for biologisk mangfold lokalt. Blant annet har våtmarksområdene i
planområdet lokal verdi som landskapsøkologisk område for fugler. Naturverdiene er vurdert slik at
det er forekomster av natur og biologisk mangfold som er relativt vanlig i området. Vi vurderer at
planforslaget er utarbeidet slik at det til en viss grad tar vare på naturverdiene i området. Gitt at
området allerede er avsatt til boligutbygging som i større grad ville påvirket naturverdiene i området
har vi ingen vesentlige innvendinger til planforslaget når det gjelder naturverdier.
Ved oppstartsvarsel oppfordret vi til å ta være på tjernet som ligger øst i planområdet, og vi skrev
den gang at erstatning av dette arealet annet sted i planområdet ikke ville gi en fullgod erstatning for
arealet. Gjennom planarbeidet er det vurdert muligheter for bevaring av naturelementer i
planområdet, og det er besluttet å beholde Bambiskogen (UTE1) som natur- og lekeområde. Dette
området er allerede i dag i bruk av skolen som utfluktsområde, og barn i nærområdet leker der.
Videre er det foreslått at den vestlige delen av skolegården skal ha funksjon som hundremeterskog,
og at det skal anlegges åpen overvannshåndtering delvis gjennom skolegården, og fra skolegårdens
sørvestlige hjørne og ned gjennom dalen til Hapaløksbekken. I den forbindelse er det stilt krav om
reetablering av dam innenfor FRI1-2 i bestemmelsenes § 94. Vi mener fortsatt at bevaring av tjernet i
øst ville vært det mest gunstige, sett fra et naturverdiperspektiv, men ut fra en samlet vurdering
mener vi kommunen har foreslått et fornuftig kompromiss.
Vi har faglig råd om at siste setning i bestemmelsens § 94 «Dam innenfor FRI1-2 skal være ferdigstilt
før ny skole tas i bruk» tas ut som en bestemmelse med eget § nr. for å tydeliggjøre dette kravet.
Denne bestemmelsen bør suppleres med krav om at dammen skal gis en naturutforming og
størrelse som både kompenserer for utfylling av dagens våtmark og samtidig får funksjon som
rensedam for vann som renner videre ned til Hapaløksbekken. Prosjektering av dammen skal gjøres
etter beskrivelse fra en ressurs med vannøkologisk kompetanse. Dette for å sikre en utforming og
funksjon som gir tilstrekkelig økologisk verdi.
Planområdet drenerer til Hapaløksbekken som er hovedbekk i Vedavågen-Sårevågen bekkefelt som i
vann-nett er gitt «dårlig økologisk tilstand». Dårlig tilstand skyldes diffus avrenning fra jordbruksaktivitet og bebyggelse, i hovedsak fra områder som ligger langt utenfor planområdet. Imidlertid er
det i notat om naturverdier påpekt at det ved befaring også ble observert kloakkavrenning fra
nærliggende bebyggelse inn i planområdet. Statsforvalteren vil påpeke at kommunen må sørge for
at kloakktilsig fra bebyggelse saneres.
Vi har også faglig råd om at det under § 6 i bestemmelsene legges inn en setning om at masser ikke
skal mellomlagres nær bekkeløpet.
Barn og unges oppvekstmiljø
Arealnormer for skolebygg
Ved oppstartsvarsel ble det vist til Helsedirektoratets arealnormer for uteoppholdsareal for skoler.
Iht. denne arealnormen skal skolen ha et uteområde på 17 500 m2 for 400 elever. Ved utvidelse av
skolen med 20 % (trinn 2) er anbefalingen 19 500 m2. Uteområdet er planlagt til 15 076 m2, i tillegg
kommer Bambiskogen (o_UTE1) på 6365 m2.
Iht. planbeskrivelsen skal Bambiskogen ikke være en del av skolegården. Skogen skal brukes som del
av undervisning, men ingen elever skal være der uten voksne, og den skal ikke brukes i friminuttene.
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Skogen er heller ikke universelt utformet. Etter vår vurdering kan Bambiskogen derfor ikke inngå i
beregning av utearealet iht. Helsedirektoratets normer. Vi mener derfor at det planlagte utearealet
er for lite til å oppfylle Helsedirektoratets anbefalinger.
Forskere ved NMBU har på oppdrag fra Helsedirektoratet gått gjennom oppdatert kunnskap, og
kommet med nye anbefalinger for innholdskvaliteter og arealstørrelser i uteområder for skoler og
barnehager (file:///C:/Users/masfa/Downloads/kortversjon_-_uteomrader_i_skoler_og_barnehager__hvordan_sikre_kvalitet_i_utformingen%20(1).pdf). I rapporten er det anbefalt en arealnorm på 30
m2 per elev. Reguleringsplanen for nye Veavågen barneskole legger opp til et skoleområde som er
innenfor anbefalingene fra NMBUs rapport.
Basert på dette vil Statsforvalteren påpeke at skolen ikke oppfyller Helsedirektoratets anbefalinger
for uteareal. Skolen oppfyller anbefalingene om størrelse i rapporten fra NMBU. Vi mener at et
mindre areal bør kompenseres med høyere kvalitet på det arealet som finnes. Vi har derfor faglig
råd om at planens bestemmelser sikrer dette, gjerne med spesifikke henvisninger til anbefalinger fra
NMBUs rapport, for eksempel krav om soneinndeling, bevaring av naturelementer
(hundremeterskogen i vest), varierte og mange nok funksjoner, kombinere ferdselsarealer (trapper
og ramper) med funksjoner for lek og opphold el.l.. Samtidig bør siste setning i bestemmelsens § 37
tas ut, ettersom UTE1 ikke tilfredsstiller kriteriene for å medregnes i skolens uteareal etter normene.
Skolen som nærmiljøanlegg
At skolen utformes slik at den også kan benyttes til andre aktiviteter på ettermiddags- og kveldstid er
et grep vi støtter. Den videre planleggingen bør ha fokus på hvordan uteområdene vil fungere i sin
helhet, både i skoletiden og som nærmiljøanlegg for lokalbefolkningen på kveldstid/helg. Her vil vi
vise til Norsk Form sitt prosjekt «Skolen som nærmiljøanlegg».
Det er i denne sammenheng også positivt at planen sikrer nye forbindelser for gående og syklende
gjennom området, slik at skoletomten blir en integrert del av tettstedet Vedavågen.
Grønnstrukturen
Vi støtter grepet med at planen legger opp til bevaring av en del skog og vegetasjon i planområdet,
både med tanke på biologisk mangfold og fordi det er bra for barn og unge å ha tilgang på
naturområder i sitt nærmiljø. UTE1 er sikret som uteoppholdsareal i reguleringsplanen. I tillegg er
det nevnt mulighet for å bevare vestre del av skolegården som hundremeterskog. Vi har faglig råd
om at bevaring av dette området sikres i bestemmelsene.
Klima
Løsninger for energi- og materialbruk
Planens bestemmelser stiller krav om at lavenergi- eller plusshusløsninger samt livssykluskostnader
skal vurderes i forbindelse med søknad om rammetillatelse. Bestemmelsene stiller imidlertid ingen
krav til ambisjonsnivået for ferdig bygg. Vi har faglig råd om at planens bestemmelser konkretiseres
med ambisjonsnivå for energibruk og livssykluskostnader.
Klimatilpasning
Planen legger i stor grad opp til naturbaserte løsninger for overvannshåndteringen i tråd med SPRklima- og energiplanlegging og klimatilpasning, Inne på skoleområdet og i regulerte friområder
legges det opp til en «hybridløsning» med fordrøyningsmagasiner under bakken, åpne vannveger
over bakken, kombinert med rør under bakken og mulighet for oversvømmingsareal på bakkenivå
ved behov.
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Der flomveg og trasé for teknisk infrastruktur krysser boligbebyggelse sør for skolens tomt (BK/TT1)
tillates lukkede anlegg. Vi har faglig råd om at bestemmelsene for dette formålet suppleres med
krav om å vurdere naturbaserte løsninger i tråd med den statlige planretningslinjen når området
skal detaljplanlegges og bygges ut.
Trafikksikkerhet og parkering
Det legges opp til oppgradering av løsninger for gående og syklende langs alle adkomstveger til
skolen for bedre trafikksikkerhet for barn og unge.
Parkering for ansatte og besøkende til skolen og droppsone for foreldre som kjører barna til skolen
er plassert 200 m øst for ny skoletomt, på eksisterende parkeringsplass ved dagens skole. Det legges
opp til sambruk av parkeringsplassen med blant annet Vedavågen bedehus (som eier parkeringsplassen i dag). Slik sambruk mener vi er positivt fordi det kan bidra til redusert arealbruk.
Parkering utenfor skolens område gir en såkalt hjertesone rundt skolen, som er positivt for trafikksikkerhet for barn og unge som går og sykler til skolen. Vi henviser i denne sammenheng til Trygg
trafikk sin verktøykasse for hjertesoner: https://www.tryggtrafikk.no/skole/hjertesone/verktoykassefor-hjertesone/
Det er beskrevet at det likevel vil være noe kjøring inn til skolen fordi foreldre som leverer og henter
barn tidlig eller sent på SFO sannsynligvis vil kjøre helt inn til skolen. Vi mener dette er svært uheldig,
når intensjonen i reguleringsplanen er at området rundt skolen skal være tilnærmet bilfritt. Vi
oppfordrer kommunen til å finne løsninger ved prosjektering av skolen som gjør at slik kjøring
unngås, for eksempel skilting av innkjøring forbudt i skoletiden. Dersom kommunen mener at slik
kjøring ikke kan unngås, vil det være viktig at V1 utformes med tanke på at området skal fungere
som droppsone, og at trafikksikre løsninger for gående og syklende prioriteres. Vi har faglig råd om
at dette sikres i bestemmelsene.
Planens bestemmelser sier at parkeringsplasser for elbil skal vurderes, og at det skal redegjøres for
disse vurderingene i rammesøknad. Vi har faglig råd om at bestemmelsene stiller krav om
tilrettelegging for lading av elbil på en andel av parkeringsplassene.

Med hilsen
Trond Olav Fiskå
seniorrådgiver

Marita Skorpe Falnes
plankoordinator
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Detaljregulering - Nye Veavågen barneskole - gnr.4 bnr.12 m.fl. - Karmøy
kommune - høring
Vi viser til deres brev datert 28.06.21 og uttalelsesfrist 27.08.21.
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.
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.

Statens vegvesen har ikke merknader til detaljreguleringen – Nye Veavågen barneskole.
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Uttale brann – Nye Veavågen barneskole planid 2127
Brannvesenet ved Tove Aksdal deltok på et ROS-møte 9.april 2021 der adkomst for brannvesenet ble
diskutert. Det ble enighet om at brannvesenet har behov for tilgang til barneskolen fra begge sider av
bygget. Det vil si at gangstien må tåle belastningen av brannbil.
Ut over dette har brannvesenet ingen kommentar, men viser til dokumentet «Tilrettelegging for
rednings- og slokkeinnsatser» .
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Uttalelse uten merknad til høring av detaljregulering for Nye
Veavågen barneskole i Karmøy kommune
POST - OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 28. juni 2021.

TELEFON + 47 73 90 46 00

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og
utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.
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Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.
Om planen
Formålet med planen er å legge til rette for ny barneskole i Veavågen, med tilhørende
idrettshall, samt nødvendig og trygg infrastruktur.
Uttalelse fra DMF
DMF ga uttalelse uten merknad til varsel om oppstart av planen 13.07.2020. Det har
ikke kommet til nye registreringer av mineralske ressurser eller bergrettigheter i
området siden vår uttalelse. DMF har dermed ikke merknader til høringen og offentlig
ettersyn detaljregulering for Nye Veavågen barneskole i Karmøy kommune.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se
hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.
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Dragana Beric Skjøstad
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rådgiver
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