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1. FORMÅLET MED PLANEN 
Det skal utarbeides en reguleringsplan for etablering av ny avlastningsveg mellom Nedre 
Haukåsvegen og Falkenvegen. Dette er viktig for å legge til rette for fremtidig utvikling av Elnesvågen 
sentrum. Det er knyttet rekkefølgebestemmelser i to reguleringsplaner om at denne 
avlastningsvegen skal bygges før det kan startes bygging på tilliggende tomter.  

2. PLANOMRÅDET – EVENTUELLE VIRKNINGER UTENFOR 
PLANOMÅRDET 

2.1. Tidlige alternativsvurderinger 

I forkant av reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en alternativstudie hvor ulike vegtraseer er 
vurdert opp mot hverandre. I forbindelse med denne prosessen har det også vært dialog med 
grunneiere på gnr/bnr 46/49, som har gitt sine innspill til prosessen og vegalternativene.  

Asplan Viak har sammenstilt alternativene i eget notat «Vurdering av alternative veglinjer – 
Avlastningsveg Elnesvågen. 

Hustadvika kommune har gitt sin tilslutning til anbefalingen i møtereferat datert 6.5.2021. Det skal 
jobbes videre med traseen vist under, med utbedring av eksisterende sving til rundkjøringen. 

  

 

2.2. Planområdet 

Forslag til planområde er vist i figuren nedenfor, og er på ca. 9,9 daa. I øst skal prosjektert veglinje 
tilpasse seg situasjonen i gjeldende reguleringsplan for Elnesvågen sentrum (PlanID 11005). Vestover 
ligger planområdet sør for dagens boligområde, før den treffer inn på regulert veglinje i 
reguleringsplan for Haukås Nedre – område B/BK 1-4 (PlanID 07012). Regulert boligeiendom på 
gnr/bnr 46/8 er tatt inn i reguleringsplanen i sin helhet for å gi mulighet til omlegging av adkomstveg 
til boligområdet. Videre er det tatt med tilstrekkelig areal opp mot rundkjøringen slik at Nedre 
Haukåsvegen kan utvides noe østover i den bratte svingen. Nedre Haukåsvegen skal reguleres 
vestover med 5 meter vegbredde og 1,5 meter fortau langs sørsiden av vegen frem til 
reguleringsplan Haukås Nedre – område J1 (PlanID 09045). 
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3. PLANLAGTE TILTAK 

Det skal etableres en ny kjøreveg som blir ca. 250 meter lang. Vegen skal tilknyte seg eksisterende 
veger i hver ende, samt ta hensyn til eksisterende reguleringsplaner i området. Vegstandard vil være i 
samsvar med standard på tilgrensende reguleringsplaner. Vegklasse Sa2 (Statens vegvesen håndbok 
N100 fra 2014) legges til grunn. 

4. UTBYGGINGSVOLUMER OG BYGGEHØYDER 

Boligområder som ligger innenfor planområdet tilpasses løsninger i eksisterende løsninger slik at 
gjeldende bestemmelser for disse områdene videreføres.  

5. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 

Veglinjen skal så langt det er mulig tilfredsstille krav til universell utforming. Det forventes ingen 
miljømessige utfordringer i prosjektet.  

6. TILTAKETS VIRKNING PÅ, TILPASNING TIL, LANDSKAP OG 
OMGIVELSER 

Krav til linjeføring vil være førende på tiltakets inngripen i landskapet. Med sidebratt terreng må det 
forventes noe fylling/skjæring. Avbøtende landskapsmessige tilpasninger kan vurderes i 
prosjekteringsfasen. Det legges vekt på minst mulig inngrep i eksisterende tomteareal. Eventuelle 
store høydeforskjeller tas opp ved hjelp av støttemurer.  
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7. FORHOLDET TIL ANDRE PLANER, KOMMUNEPLAN/REGPLAN 

Følgende reguleringsplaner berøres: 

- 03127 – Elnesvågen sentrum Sør 
- 07012 – Haukås nedre – område B/BK 1-4 

I tillegg berøres pågående reguleringsplan for Hatlebakken Nedregård. 

Avlastningsvegen ligger inne i gjeldende kommuneplan. 

 

Figur 1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 

 

Figur 2: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner. 

8. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES 

Det er ingen vesentlige interesser som berøres av planforslaget.  

Private eiendommer blir noe berørt, og det bør legges opp til god dialog med berørte grunneiere. 
Grunneiere på gnr/bnr 46/219 har allerede fått uttale seg til løsningen. Valgt trase for veglinjen er i 
tråd med grunneiers ønsker. 
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9. IVARETAKELSE AV SAMFUNNSSIKKERHET 

Det utarbeides en enkel ROS-analyse til prosjektet som baserer seg på sjekkliste i DSB’s veileder. 
ROS-analyse i tilknytning til reguleringsplan har hovedfokus på om det innenfor planområdet kan 
være risiko i forhold til storulykke eller om det er utsatt i forhold til naturfare. Foreløpige vurderinger 
er gjort i innledning av prosjektet. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er særskilt risiko i 
området. Grunnforholdene består av tykk morene. 

 

Område med tykk morene, SVV grunnboringer vist med blå prikk (Kilde: NGU-løsmassekart) 

10. OFFENTLIGE OG PRIVATE INTERESSENTER SOM SKAL VARSLES 

Berørte grunneiere og offentlige interessenter varsles som normalt. 

11. PROSESSER FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING 

Det er gjennomført grunneiermøte med eiere av gnr/bnr 46/219 og 46/8. Videre medvirkning følger 
av plan- og bygningsloven i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplan og og offentlig 
ettersyn. 

12. VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNING 

Planen er i tråd med overordnet plan, og medfører ikke særskilte konsekvenser for miljø eller 
samfunn. Det vurderes at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.  


