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1 Innledning
Rv. 13 går mellom Sandnes og Leikanger og er hovedveien gjennom Ryfylke. Strekningen gjennom
Hetlandsvingen i Hjelmeland kommune har en uheldig og trafikkfarlig radius i svingen, samtidig som
stigningsforholdet ikke er optimalt. Kurvatur og eksisterende svingradius har utfordringer med tanke
på krav til frisikt. Begrensninger i svingradius fører til at større kjøretøy delvis kommer over i motsatt
kjørefelt. Dette har ført til trafikkulykker og farlige situasjoner. Med denne bakgrunn har Statens
vegvesen tatt initiativ til vegutbedring.
Planarbeidet er gjennomført i samarbeid med Hjelmeland kommune. Reguleringsarbeidet er i
samsvar med gjeldende kommuneplan og planmyndigheten har vurdert at tiltaket ikke utløser krav
til konsekvensutredning, jf. plan- og bygningsloven (PBL) §§ 12-9 og 4-1. Det ble avholdt et
oppstartsmøte med Hjelmeland kommune 04.12.2014, jf. PBL §12-8. Oppstart av reguleringsarbeid
ble varslet 18.12.2014 med uttalelsesfrist 31.01.2015. Det ble gjennomført en felles befaring med
berørte parter 22.01.2015.
Forslag til detaljregulering for utbedringstiltak langs rv. 13 Hetlandsvingen (plan-ID R159) legger til
rette for en svingutforming som gjør det mulig for lange kjøretøy å passere uten å krysse vegens
senterlinje.
Spørsmål til planforslaget kan rettes til:
Planleggingsleder Simen Auli Staff
Tlf: 90119915
E-post: simen.staff@vegvesen.no

Prosjektleder Synnøve Westermoen
Tlf: 51911338 / 92012712
E-post: synnove.westermoen@vegvesen.no

I tråd med PBL §§ 3-7 og 12-10 legger Statens vegvesen planforslaget direkte ut til offentlig ettersyn,
i perioden fra 24.02.2016 til 18.04.2016.
Planens dokumenter er lagt ut på www.vegvesen.no og www.hjelmeland.kommune.no. Papirutgave
av planforslaget vil være tilgjengelig på forespørsel fra Hjelmeland kommune eller Statens vegvesen.
Frist for innspill er 18.04.2016. Alle merknader til planforslaget skal sendes til:
Statens vegvesen
Region vest
Askedalen 4
6863 Leikanger
Eller på e-post: firmapost-vest@vegvesen.no
Kopi kan sendes til:
Hjelmeland kommune
Vågavegen 116
4130 Hjelmeland
Eller på e-post: postmottak@hjelmeland.kommune.no
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2 Bakgrunn for planforslaget
Bakgrunn for planforslaget er et behov for en mer trafikksikker svingløsning, da det har vært flere
ulykker i planområdet. Veiens kurvatur og eksisterende svingradius har utfordringer i forhold til krav
til frisikt. Planforslaget er et utbedringstiltak som skal sikre bedre kjørekurve og stigningsforhold og
dermed bedre trafikksikkerheten i Hetlandsvingen. Prosjektet medgår i handlingsprogrammet for
nasjonal transportplan (2014-2023), og det er avsatt 1,6 mill. statlige midler til utbedringstiltaket i
2016.

2.1 Planområdet
Hetlandsvingen ligger i Hjelmeland kommune, ca. 9 km sør for kommunesenteret Hjelmelandsvågen
(se figur 1).

Figur 1: Oversiktskart. Planområdet vises med en svar sirkel (Hjelmeland kommune – eByggWeb).

Figur 2: Planområdet. Rød polygon viser planavgrensningen (Hjelmeland kommune – eByggWeb).
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Figur 3: Ortofoto av Hetlandsvingen (Statens vegvesen).

2.2 Målsettinger for planforslaget og for ferdig vegprosjekt
Prosjektet er et utbedringstiltak med forventet målsetting om å bidra til nasjonale mål om å redusere
antall drepte eller hard skadde i trafikken. Utbedringstiltaket skal utføres ut fra målsetningen om at
større kjøretøy i mindre grad trenger å krysse over i motsatt kjørefelt for å komme gjennom svingen,
samtidig som vegens stigningsforhold skal optimaliseres ut fra stedlige forhold. Etter utbedring skal
frisikt og svingradius innfri standarder beskrevet i håndbok N 100.
Det forutsettes at traseen for dagens veg beholdes. Eventuelle hindringer som ligger innenfor
sikkerhetssonen på sideareal skal vurderes flyttet/fjernet, eller avbøtende tiltak gjennomføres. Det
forutsettes ivaretakelse av krav til frisikt/stoppsikt, samt hensynet til vannavrenning og stedlige
grunnforhold.

2.3 Planstatus for området
Planområdet er ikke regulert fra tidligere. I kommuneplanens arealdel 2010-2022, vedtatt 21.09.2011
er planområdet avsatt til formålene LNFR og LNFR for spredt boligbebyggelse (framtidig).
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Figur 4: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Planavgrensningen vises med en rød polygon (Hjelmeland kommune –
eByggWeb).

2.4 Tiltakets forhold til KU-forskriften
Hjelmeland kommune som planmyndighet har vurdert at tiltaket er i samsvar med gjeldende
kommuneplan og at tiltaket ikke utløser krav til konsekvensutredning, jf. PBL §§ 12-9 og 4-1.
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3 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
Planområdet omfatter ca. 300 meter av RV. 13 med omkringliggende areal. Terrenget er svært bratt,
med helning mot sør og sørvest. Det er ingen bygninger innenfor planområdet. Strekningen har to
avkjørsler for landbruket.

3.1 Beliggenhet
Planområdet ligger i Hjelmeland kommune, ca. 1 mil fra sør fra tettstedet Hjelmelandsvågen. Den
varslede avgrensningen for planarbeidet omfatter et område på 42 daa.

3.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Vegområdets tilstøtende arealer består hovedsakelig av skog med svært høy bonitet. Dagens veiareal
i sørøst begrenses ved en strekning på ca. 50 meter av innmarksbeite og skog som defineres å være
uproduktiv. Det finnes en adkomst til landbruksveien midt i svingen og en adkomst sør for svingen.

Figur 5: Dagens arealbruk (Hjelmeland kommune – eByggWeb).

3.3 Trafikkforhold
ÅDT på strekningen er beregnet til 1100 (2013), med 13 % tungtrafikkandel. Fartsgrensen er 80 km/t.
Kurvatur og eksisterende svingradius er ikke gjennomført i henhold til dages krav til frisikt.

3.4 Landskapsbilde
I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en landskapsanalyse. Hensikten med rapporten er å
gi en oversikt over landskapsbildets verdi og sårbarhet innenfor planområdet. Målet er å få fram
karakteristiske trekk i landskapet, landskapsestetiske verdier og belyse kapasitet og tålegrense for
endringer og inngrep i forhold til de foreslåtte tiltak. Sammen med de andre fagtemaer skal
utredningen tjene til en best mulig avveiing mellom ulike interesser ved lokalisering av veganlegg.
Rogaland Fylkeskommune har i samarbeid med Stavanger Turistforening utarbeidet en kartlegging og
prioritering av landskapsverdiene, med en politisk tilslutning til konklusjonene i arbeidet. Rapporten
«Vakre landskap i Rogaland» deler landskapet inn i landskapsregioner etter NIJOS sitt nasjonale
referansesystem for landskap og beskriver det karakteristiske for hver landskapsregion. Planområdet
er en del av det vakre landskapet «Hetlandsvatnet» (se figur 6).
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Harmonien og særpreget i det slake jordbrukslandskapet langs bredden av Hetlandsvatnet er det
dominerende inntrykket i det vide landskapsrommet som ligger i stor kontrast til Lauvåsen. Denne
reiser seg som en rygg og vegg over bygda. Hetlandsvatnet utgjør det meste av flaten i dalrommet og
tilfører området dynamikk. En blanding av lauv- og barskog som større sammenhengende flater og
som innslag i jordbrukslandskapet gir fin variasjon mot de åpne jordbruksmarkene. Varierende
terrengformasjoner med avrundede og myke linjedrag forsterker det varierte og harmoniske
inntrykket. (Vakre landskap i Rogaland, 2009)

Figur 6: Kart over «Hetlandsvatnet» fra Vakre landskap i Rogaland (Temakart Rogaland).

Planområdet består av en krapp sving med omkringliggende areal. Hele terrenget er veldig bratt og
heller ned mot sørvest. Fra svingen får man svært fin utsikt mot landskap omkring: åpne arealer med
aktivt landbruk, den flate dalbunnen med fulldyrket, intensivt jordbruk og bosetting rundt
Hetlandsvatnet.
Svingen ligger i veldig bratt terreng. Veien grenser stort sett med skog men i sørvest nedenfor vegen
ligger gamle kulturlandskap preget av beite. I nord finnes svær skogkledd skråning med en lav
steinmur i bunnen. I midten av svingen, på vest siden av vegen er dobbelt avkjørsel til beiter. Videre
vegen går ned mot sørøst. Tilstøtende område på vestsiden av vegen faller ned en bratt skråning. Det
finnes gamle trær og flere steinblokker. I sørvest er en avkjørsel til ovennevnte beite. På østsiden av
svingen ligger en del barskog med helning mot sørvest.

Figur 7: Utsikt fra Hetlandsvingen.
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Figur 8: Hetlandsvingen. Dagen veg fra retning øst (Google Maps).

3.5 Naturmangfold
Planområdet for Hetlandsvingen består hovedsakelig av skog med noe jordbruksområder. En del av
jordbruksarealet vil tas opp av skråninger som støtter opp veien. Området er brukt som
beiteområde, og det vil derfor ikke være noen stor reduksjon i bruksmuligheten og kvaliteten på
området.
Det er ingen viktige naturtyper innenfor planområdet, og det er heller ikke registrert rødlistearter.
Sør i planområdet står et hult tre som kan være en hul eik, men som sannsynligvis heller er en eldre
bjørk. Treet vil uansett ikke berøres av planlagte tiltak.

3.6 Kulturmiljø
Det er enkelte steingjerder i området. Men det er for øvrig ingen registrerte kulturminner innenfor
planområdet. Det nærmeste registrerte kulturminnet er et forhistorisk gårdsanlegg med Askeladden
id 24121 som ligger 400 m SV og ca. 100 m lavere i terrenget. Det ble foretatt arkeologiske
registreringer innenfor planområdet i september 2015. Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete
kulturminner. Fylkeskommunen har per dato ikke oversendt endelig rapport.

3.7 Grunnforhold
Løsmassekart fra NGU antyder at grunnen i området består av morenemasser. Dette stemmer godt
med resultatene fra grunnundersøkelser som Vegvesenets geo- og skredseksjon har gjennomført i
planområdet. På det jevne antas grunnen langs traseen for det meste å bestå av hovedsakelig faste
friksjonsmasser (T2) over berg. Det forventes ikke stabilitets- eller setningsproblematikk hvis matjord
eller annet organisk materiale fjernes før etablering av fyllingen mellom profil 70-170. Geoteknisk
forhold utdypes nærmere i et eget rapport Geoteknikk. RV. 13 Ingvaldstadsvingene.
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4 Beskrivelse av planforslaget
4.1 Forutsetninger og standardvalg
Standardklasse for strekningsutbedringen er satt til U-H2, hvilket innebærer 8,5 m vegbredde.
Dimensjonerende kjøretøy er L og dimensjonerende kjøremåte er A. Dette betyr at lange kjøretøy
skal til enhver tid kunne holde seg innenfor sitt kjørefelt når de følger vegen.

4.2 Generelt om planforslaget
Planforslaget legger opp til en nøktern utvidelse av svingen, for å oppnå målsetningen som følger av
standardvalget. Svingen utvides fra radius 10 m til radius 25 m, med breddeutvidelse.
Den foreslåtte utvidelsen forutsetter at det gjøres større terrengtilpassinger både ovenfor og
nedenfor svingen. Vegen legges ut på fylling på nedsiden og går inn i terrenget på oversiden med
mur og fjellskjæring.

4.3 Arealregnskap
Tabellen under angir hvor mange kvadratmeter (m²) av de enkelte arealformål som finnes i
planforslaget.
Arealformål i plankart
Veg
Annen veggrunn - grøntareal
Annen veggrunn – teknisk anlegg
LNFR
Totalt:

Areal i planforslag
2 844,3
9 305,6
424,9
7 765,0
19 471,1

Planforslaget legger til sammen opp til 12 574,8 m² areal til vegformål. Areal av eksisterende veg
innenfor planområdet er 2 295,7 m². Planforslaget omdisponerer dermed 10 279,1 m² fra
landbruksformål til vegformål. Areal av eksisterende veg er beregnet ut fra det arealet vegeier er
hjemmelshaver til. Eiendomsgrensen inkluderer i liten grad eksisterende sideareal, som f.eks. grøft,
fyllingsfot, skjæringstopp og stopplomme. Det fysiske omfanget av vegutbedringen vil derfor være
noe mindre enn arealbeslaget skulle tilsi.
Det arealet som plankartet angir til LNFR er i sin helhet omfattet av bestemmelsesområde for
midlertidig anlegg- og riggområde, og planen gir ingen nye føringer for bruken av disse arealene etter
ferdigstilt veganlegg.
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5 Virkninger av planforslaget
5.1 Framkommelighet og trafikksikkerhet
Hovedmålsettingen for dette prosjektet er å øke tilgjengelighet og trafikksikkerhet for alle
trafikantgrupper. Dette inkluderer også myke trafikanter, ettersom rv. 13 har status som nasjonal
turistveg. Utbedringstiltaket i planforslaget legger til rette for at større kjøretøy i mindre grad trenger
å krysse over i motsatt kjørefelt for å komme gjennom svingene, samtidig som stigningsforholdene
på vegen skal optimaliseres ut fra stedlige forhold. Sikkerheten og framkommeligheten for myke
trafikanter vurderes som økt med disse tiltakene. Det etableres derfor ikke noe separat tilbud for
gående og syklende.

5.2 Avkjørsler
I ytterkant av svingen ligger en dobbel landbruksavkjørsel, der den ene går oppover i terrenget og
den andre går nedover. Med den nye svinggeometrien er det kun mulig å videreføre den øvre
avkjørselen. I følge grunneier er den øvre atkomsten viktig for fremtidig uttak av tømmer fra et
nærliggende hogstfelt, mens den andre ikke er av særlig betydning for gårdsdriften.
Eksisterende landbruksavkjørsel nedenfor svingen videreføres med tilpasset påkobling til rv. 13.
Planforslaget legger opp til en lav mur (ca. 1 m) langs østre del av utfyllingen, slik at traseen for
eksisterende landbruksveg bevares. Dette grepet skåner arealene nedenfor landbruksvegen fra
ytterligere terrenginngrep.

5.3 Landskap
Det er målsetting for vegprosjektet at vegen skal inngå som en naturlig del av landskapet, tilpasset
landskapets form og skala. Ny sving følger stort sett eksisterende vegtrasé, men den blir bredere enn
dagens veg. Det blir middels til store nye inngrep i landskapet på grunn av utvidelsen, som følger
terrenget. Plantiltaket krever større fjellskjæring og høyere støttemurer, og det synlige inngrepet
økes i forhold til dagens situasjon.
Planområdet er bratt og vegen bryter med terrengformen. Tiltaket har stort sett en visuell forankring
i landskapet, men dimensjoneringen av vegen vil endre totalinntrykket i forhold til dagens situasjon.
Omfang og innvirkning av tiltakets utforming og konstruksjon mot landskapsbildet, underordner seg
landskapets hovedrom. Reiseopplevelsen vil forbedre seg i tilknytting til økt trygghet.
Planområdet ligger utenfor bystrøk. Ved behov for mur skal det anlegges natursteinsmur, ettersom
dette gir et bedre visuelt inntrykk.

5.4 Anlegg- og riggområde
Terrengforholdene i og rundt planområdet gir ingen naturlig lokalisering av midlertidig anlegg- og
riggområde, eller ev. midlertidig massedeponi. Statens vegvesen forutsetter derfor at disse
funksjonene ivaretas utenfor planens avgrensning.
Forslag til detaljregulering for utbedringstiltak langs rv. 13 Ingvaldstadsvingen (plan-ID R158)
forventes lagt ut til offentlig ettersyn tidlig i 2016. I denne reguleringsplanen vil Statens vegvesen
foreslå å sette av areal til dette formålet på gnr 95 bnr 1, mellom Gjessfjellvegen og eksisterende
masseuttak på samme eiendom. Planforslaget vil legge opp til at arealet også kan fungere som
midlertidig anlegg- og riggområde i forbindelse med anleggsarbeid på Hetlandsvingen.
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5.5 Massehåndtering
Det forutsettes at entreprenør for veganlegget håndterer eventuelle overskuddsmasser fra
prosjektet.

5.6 Naturmangfold
Planområdet for Hetlandsvingen består hovedsakelig av skog og noen jordbruksområder. En del av
jordbruksarealet vil tas opp av fyllinger som støtter opp veien. Området er brukt som beiteområde,
og tiltaket vil derfor ikke medføre særlig reduksjon i bruksmulighetene og kvaliteten på området.

5.7 Kulturminner
Prosjektet vurderes å ikke ha vesentlige konsekvenser for kulturminner og kulturmiljø, utover det
som nevnes under pkt. 5.3 Landskap.

5.8 Støy og vibrasjoner
Prosjektet defineres som et miljø- og sikkerhetstiltak i henhold til Miljøverndepartementets
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442/2012. Støyretningslinjen stiller ikke
krav til at det skal utføres støytiltak i slike prosjekter som ikke endrer støysituasjonen. Staten
vegvesen har derimot selvpålagte og strengere krav til støybehandling i miljø- og sikkerhetstiltak.
Kravene er konkretisert i Vegdirektoratets rundskriv for praktisering av T-1442 i Statens vegvesen.
I følge rundskrivet skal avbøtende støyskjermingstiltak vurderes for bygninger med støyfølsom bruk:
• Dersom støynivået overskrider nedre grense for rød støysone, som er Lden = 65 dB.
• Dersom støynivået er innenfor grensene for gul støysone, som er Lden mellom 55 og 65 dB, og
støynivået øker mer enn 3 dB som følge av prosjektet.
Det finnes ingen støyfølsomme bygg langs den aktuelle strekningen, og det er heller ikke sannsynlig
at dette prosjektet vil føre til merkbare endringer i støysituasjonen. Det anbefales derfor ingen videre
støyutredning i prosjektet og heller ingen støytiltak.
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6 Risiko, sårbarhet og sikkerhet (ROS-analyse)
ROS-analysen omfatter utbedringstiltak for både Ingvaldstadsdvingen (Plan-ID R158) og
Hetlandsvingen (Plan-ID R159). Fullstendig rapport ligger som vedlegg til planen.

6.1 Sammendrag av ROS-analysen
Formålet med ROS-analysen er å avdekke samfunnsrisiko og sårbarhet ved det planlagte prosjektet
sammenlignet med dagens vegsituasjon primært med tanke på trafikksikkerhet, skred og flom men
ytre miljø blir også nevnt. Rapporten foreslår også noen avbøtende tiltak som beskyttelse mot flom
og ras pga. ekstrem nedbør. Grunnundersøkelser skal foretas og kapasiteten for anlegg for drenering
skal beregnes. Analysen dekker både anleggsfasen og ferdig bygd veganlegg.
Det har skjedd 5 trafikkulykker i planområdet i perioden 1998-2013. Derfor har Statens vegvesen tatt
initiativ til å utbedre de to svingene på rv. 13 ved Ingvaldstad. Nullvisjonen er lagt til grunn for
vurdering av trafikksikkerheten.
Hovedresultatene fra ROS-vurderingen av utbedringsprosjektet for rv. 13 sammenlignet med dagens
vegsituasjon er som oppsummert under:
Ferdig veganlegg:
Utbedringsprosjektet vil totalt sett ha en positiv effekt på trafikksikkerheten. Det er imidlertid en viss
usikkerhet knyttet til framtidig trafikkvekst og hvordan dette vil slå ut på rv. 13 og det tilstøtende
vegnettet. Det er også usikkerhet knyttet til vurderingen av noen av problemstillingene. Den
generelle fartsgrensen på strekningen er 80 km/t, men i svingene anbefales det fortsatt at
trafikantene reduserer hastigheten betraktelig.
Anleggsfasen:
I anleggsfasen vil prosjektet midlertidig kunne ha negative effekter med tanke på trafikksikkerhet og
risiko for utrasing. Spesiell fokus må rettes mot håndtering av ustabile masser og
overflatevann/drenering i anleggsfasen.
En viktig forutsetning for konklusjonen i rapporten er at vegutformingen skjer i henhold til
vegnormalene (sikt, kurvatur) og at prosjektet gjennomføres iht. håndbok V120. Samtidig vil det
være viktig at prosjektet følger opp gjennomføring av foreslåtte tiltak.
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7 Gjennomføring av forslag til plan
7.1 Framdrift og finansiering
Reguleringsplanen forventes godkjent i løpet av sommeren 2016. Grunnervervsprosessen og
detaljprosjekteringen settes i gang så snart endelig godkjent reguleringsplan foreligger.
Prosjektet er en del av riksvegnettet og skal finansieres gjennom handlingsprogrammet for NTP, med
midler til bygging fra 2016. Det er gjennomført samlet kostnadsberegning etter Anslag-metoden for
Hetlandsvingen (plan-ID R159) og Ingvaldstadsvingen (plan-ID R158). De samlede kostnadene for
begge tiltakene er beregnet til om lag 25 mill. 2015-kroner (+/- 10 %). Hetlandsvingen utgjør litt
under halvparten av de beregnede kostnadene. Prosjektet har vist seg å bli mer kostbart enn
forventet, og vil dermed ikke være gjennomførbart innenfor rammen prosjektet hadde som
utgangspunkt.
Reguleringsplanene for Ingvaldstadsvingen (R158) og Hetlandsvingen (R159) skal i første omgang
sørge for forutsigbarhet med tanke på fremtidig vegstandard på strekningen. Hvilken sving som
utbedres først og når dette skal skje, vil bli vurdert nærmere i forbindelse med de neste års
budsjettbehandling.

7.2 Utbyggingsrekkefølge
Anleggsarbeidet bør starte med å drive ut øvre del av svingen, ettersom løsmassene og grunnfjellet i
området vurderes som godt egnet til bruk ved utfylling. Ut over dette anses det ikke som naturlig å
dele opp utbedringen av svingen i separate faser.

7.3 Trafikkavvikling i anleggsperioden
Det forutsettes at vegen holdes åpen så langt det er mulig. Dersom vegen må stenges i korte
perioder (f.eks. ved sprengningsarbeid) bør dette så langt mulig tilpasses fergeavgangene på rv. 13.
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7.4 Innspill til YM-plan for byggefasen
I henhold til Statens vegvesens håndbok R760 Styring av vegprosjekter skal det utarbeides en plan for
ytre miljø (YM-plan). I reguleringsplanen skal det foretas en oppsummering av miljøkvaliteter som
skal videreføres til byggeplanfasen. Ytre miljøplan skal utarbeides som et hjelpemiddel helt i starten
av prosjekteringsarbeidet. YM-planen skal på en systematisk måte ivareta prosjektets miljømål og
andre føringer/krav for det ytre miljøet, herunder støy og forurensning, i den videre prosjekteringen
og gjennom anleggsperioden. En YM- plan skal være et "levende" dokument som skal følge
utviklingen i prosjektet.
I tabellen under oppsummeres anbefalingene som planbeskrivelsen og ROS-analysen gir for
anleggsperioden.
Tema
Anbefalinger for YM-plan
Vannmiljø
• I anleggsfasen bør det vurderes tiltak for å hindre tilslamming
nedstrøms.
Geologi og
rassikring

•
•
•

Riggområde

•
•

Massehåndtering

•

•

Naturmangfold

•

Sprengningsarbeid må ta hensyn til trafikkavviklingen langs rv. 13, og
det bør stilles krav til pallhøyde, salvestørrelse og
sprengningstidspunkt i byggefasen.
Sprengningsplaner, salveplaner, varslingsplaner, borerapporter og
salverapporter kontrolleres. Ved ulykker og uhell som sprutskader på
bil, hus og garasjer o.l. skal melding sendes til DSB.
Sprengningsarbeidet bør foretas innen avgrenset tidsrom for å ta
hensyn til trafikkavviklingen på rv. 13, særlig med tanke på rutetider i
ferjesambandene ved Tau og Hjelmeland.
På områder som benyttes til anlegg- og riggområde skal det foretas
avbøtende tiltak for å redusere faren for forurensing, oljeutslipp
m.m.
En tydelig SHA-plan som avklarer arealbruk for oppbevaring av
sprengstoff, slurrystasjon og eventuelt sikkert sted for midlertidig
plassering i inntil 12 timer.
Permanent og eventuell midlertidig deponering av masseoverskudd
utenfor planforslagets avgrensning forutsettes å skje i tråd med
reglene i plan- og bygningsloven, og må avklares i god tid før
byggestart. Dersom massehåndtering overlates til entreprenør skal
konkurransegrunnlaget stille krav til dokumentasjon på tilstrekkelig
tilgang på godkjente deponiarealer.
På områder som benyttes til massehåndtering skal det foretas
avbøtende tiltak for å hindre tilslemming nedstrøms.
Det bør søkes å bevare eldre trær i området
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8 Sammendrag av merknader
Merknad
Lyse Elnett AS, datert 26.01.2015
Det gjøres oppmerksom på eksisterende kabler
innenfor planområdet.
Rogaland fylkeskommune, datert 26.01.2015
Planområdet innehar et potensial for tilværelse
av ikke registrerte automatisk freda
kulturminner som ikke er synlige på
markoverflaten
Fylkesmannen i Rogaland, datert 30.01.2015
Det er ikke funnet registrerte naturverdier eller
potensielle skreområder innenfor planområdet.

Forslagstillers kommentar
Tatt til orientering.

Forholdet til kulturminner er omtalt i pkt. 3.6 og
5.7.

Tatt til orientering
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9 Vedlegg
Vedlegg 1

Plankart, datert 04.01.2016

Vedlegg 2

Reguleringsbestemmelser, datert 04.02.2016

Vedlegg 4

ROS-analyse, datert 22.06.2015

Vedlegg 6

Landskapsanalyse, datert mai 2015

Vedlegg 3

Vedlegg 5

Tegningshefte, datert 26.11.2015

Geoteknisk rapport, datert 26.03.2015

Vedlegg 7

Brev med varsel om oppstart, datert 17.12.2014

Vedlegg 9

Mottatte merknader til varsel om oppstart

Vedlegg 8

Avisannonse med varsel om oppstart
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