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RÅDMANNENS INNSTILLING:
Angitte merknader under konklusjonen innarbeides i planforslaget. Plankartet påføres
revisjonsdato 12.05.16. Sosi-filen endres i henhold til revidert plankart. Planen legges så ut på
begrenset høring, og oversendes samtidig høringsinstanser for uttale i samsvar med Plan- og
bygningslovens § 12-11.

SAMMENDRAG:
Plan 236 Fv 562 Juvik – Ravnanger er en av ti prioriterte vegstrekninger i Askøypakken, som
ble behandlet i Stortinget 05.12.13. Planen regulerer et strekk av FV 562 fra Horsøykrysset på
Juvik til Uno-X stasjonen på Haugland/Ravnanger. Mot øst reguleres eksisterende veistrekk
frem til kysset mot Erdalsvegen, FV 217, like ved Storebotn Næringspark.
Veistrekket som reguleres er ca. 3,3 km, der mesteparten av strekket (2,9 km) følger
eksisterende trasé for FV 562. Mellom Lavik og Berget legger planen opp til at ca. 1,1 km skal gå
i ny trasé, blant annet med bro over Pollelven.
Formålet med Plan 236 er å legge til rette for økt trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling
langs FV 562, samt etablere sammenhengende gang-/sykkelvei langs fylkesveien.

Planen har lagt ute til offentlig ettersyn og høring våren 2013 og sommeren 2015. Ved høringen
i 2013 varslet Hordaland fylkeskommune innsigelse til planen. I tillegg kom det inn et
innbyggerinitiativ med krav om utredning av tunnelalternativ for veistrekket mellom Juvik og
Haugland, via Storebotn. Innbyggerinitiativet ble behandlet i K-styret høsten 2013 hvor det ble
fattet vedtak om å sende initiativforslaget til Svv for uttale og vurdering m.m..
Med bakgrunn i varslet innsigelse og innkomne merknader etter høringen 2013, ble Plan 236
omarbeidet. Omarbeidet forslag, samt Svv sin utredning av tunnelalternativ, etter «bestilling»
fra K-styret, ble behandlet i UTM den 21.05.15, sak 187/15. Det ble vedtatt å legge omarbeidet
planforslag ut til offentlig ettersyn og høring sommeren 2015, samtidig som UTM ba Svv om
vurdering av et tunnelalternativ i noe mindre skala enn alternativet fra 2013. Etter merknader
innkommet ved høringen i 2015 er planforslaget justert noe for deler av vegstrekningen. Det er
dette planforslaget som nå blir fremlagt. Samtidig fremlegges Svv sitt notat med vurdering av
tunnelalternativ, etter «bestilling» fra UTM den 21.05.15, sak 187/15.
Svv har vurdert løsning for tunnel mellom Juvik og Storebotn, samt utbedring av
«Mariabrekko» like nord-vest for krysset mellom Fv 562 og Fv 217. I tillegg til «bestillingen»
fra UTM av 21.05.15 har Svv også vurdert utbedring av eksisterende veg, samt etablering av G/S-veg, mellom Juvik og Haugland skole. Investeringskostnadene er anslått til henholdsvis
1,460 mrd. kr. (2015) og 1,660 mrd. kr (2015). Fremlagt planforslag, for vei i dagen, er anslått å
ha en investeringskostnad på vel 600 mill. kr. (2014). Tunnelalternativet fra 2015 viste en
løsning kostnadsberegnet til vel 2 mrd. kr. (2014).
Askøypakken har en totalramme på 1,6 mrd. kr. som skal fordeles på flere prosjekter. I pakken
er det avsatt 414 mill. kr. (2015 kr.) til tiltaket Fv 562 Lavik – Haugland (Juvik – Ravnanger).
Det er ikke økonomisk dekning gjennom godkjent Askøypakke for et tunnelalternativ. Det er
behov for å gjøre tiltak snarlig på strekningen Fv 562 Juvik – Ravnanger, så Svv sin anbefaling
er å bygge den løsningen Plan 236 legger opp til, med veg i dagen.
Rådmannen anbefaler at fremlagt planforslaget legges ut på begrenset høring når planen er
revidert i henhold til planmyndighetenes merknader.

Videre saksgang:
Planforslaget sendes tilbake til forslagsstiller for revidering i henhold til vedtaket. Deretter
sendes planen ut på begrenset høring, og oversendes samtidig høringsinstansene for uttale.
Etter at høringsfristen er ute vil planen bli tatt opp til ny behandling i planutvalget og videre
oversendes kommunestyret for endelig vedtak.

Saksopplysninger:
Plan 236 Fv 562 Juvik – Ravnanger er en av ti prioriterte vegstrekninger i samferdselspakken,
Askøypakken, som ble behandlet i Stortinget 05.12.13. Prosjektet for FV 562 Juvik – Ravnanger
er det største prosjektet i Askøypakken med anslått investeringskostnad på vel 600 mill. kr.
(2014).
Plan 236 regulerer et strekk av FV 562 fra like nord for Horsøykrysset på Juvik til like forbi
Uno-X stasjonen på Ravnanger. Mot øst reguleres eksisterende veistrekk frem til og med
krysset mot Erdalsvegen, FV 217, like ved Storebotn Næringspark.
Veistrekket som reguleres er ca 3,3 km, og størsteparten av strekket (2,9 km) følger
eksisterende trasé for FV 562. Mellom Lavik og Berget legger planen opp til at ca. 1,1 km skal gå
i helt ny trasé, blant annet med bro over Pollelven.
Trasé for nytt veistrekk mellom Lavik og Berget har lagt inne i kommuneplanens arealdel siden
kommunens generalplan fra 1976, godkjent i Miljødepartementet 06.04.79. I Norsk Vegplan,
godkjent av Vegdirektoratet 26.10.73 er det også forutsatt at FV 562 skal utbedres med ny trasé
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mellom Lavik og Berget. Arbeidet er imidlertid ikke påbegynt før da det ikke har vært bevilget
penger til prosjektet før Askøypakken ble vedtatt.
Plan 236 legger opp til å gi økt trafikksikkerhet og bedre trafikkavvikling langs FV 562. Dette
skal skje ved å bedre kurvatur og kryssløsninger, sanere avkjørsler, etablere ny trasé for deler av
strekket, samt etablere sammenhengende gang- og sykkelvei langs hele veistrekket.
Statens vegvesen (Svv) startet opp planarbeidet i 2006 etter vedtak om oppstart i Komite for
teknikk og miljø den 31.08.06, sak 160/06. Se vedlegg 21. Planarbeidet er et samarbeid mellom
Svv og Askøy kommune, og fremlagt plan er utarbeidet med bakgrunn i dette samarbeidet. Cowi
AS er engasjert av Statens vegvesen til å utarbeide planforslaget.
Oppstart av planarbeidet ble kunngjort i AV og BT den 21.09.06. Melding om oppstart ble
samtidig oversendt pr. brev til berørte grunneiere, naboer og høringsinstanser. I ettertid ble det
varslet om utvidelse av planområdet i 2009 og ved offentlig ettersyn og høring våren 2013.
UTM vedtok den 09.11.11, sak 240/11, å legge Plan 236 ut til offentlig ettersyn og høring. Se
vedlegg 19. På grunn av nødvendige omarbeidinger ble planen første gang lagt ut på høring i
tidsrommet 08.02. til 22.03.13. Den 04.03.13 ble det avholdt kontordag for grunneiere, naboer
og andre interessenter i forbindelse med høringen. Kontordag ble også avholdt i forbindelse
med oppstart av planarbeidet, i februar 07.
I tillegg til ovennevnte har Plan 236 også vært på sakskartet og blitt behandlet i UTM den
04.11.09, sak 274/09, vedrørende valg av kryssløsning ved Lavik, se vedlegg 20, og videre den
07.12.11 der temaet vedrørende tunnelløsning ble tatt opp under spørrerunden.
I forbindelse med høringen våren 2013 varslet Hordaland fylkeskommune (HFK) innsigelse til
planforslaget. Varslet innsigelse var knyttet til valg av løsning for kollektivtransport og til
inngripen i regionalt viktig kulturminne («Steinhuset») på Hilleren. Det kom også et betydelig
antall merknader fra grunneiere langs strekningen, samt andre interessenter. I tillegg mottok
kommunen et innbyggerinitiativ med flere enn 500 underskrifter, fremsatt av
Interessegruppen for FV 562 Juvik – Ravnanger. Innbyggerinitiativet fremsatte krav om
utredning av tunnelalternativ for veistrekket mellom Juvik og Haugland, via Storebotn.
Innbyggerinitiativet ble behandlet i K-styret den 30.01.14, sak 8/14, hvor det ble vedtatt at Svv
blant annet skulle utrede tunnelløsning basert på innbyggerinitiativet. Se vedlegg 17.
På bakgrunn av varslet innsigelse fra HFK og innkomne merknader ble Plan 236 omarbeidet.
UTM behandlet det omarbeidete forslaget den 21.05.15, sak 187/15. Samtidig ble Svv sin
utredning av tunnelalternativ for deler av strekket lagt frem for UTM. Det ble vedtatt å legge
Plan 236 ut til nytt offentlig ettersyn og høring, samtidig som Svv blant annet skulle vurdere en
tunnelløsning for strekningen Juvik – Storebotn, samt utbedring av eksisterende vegtrasé forbi
«Mariabrekko». Se vedlegg 18.
Omarbeidet planforslag lå ute til høring i tidsrommet 11.06.15 til 01.09.15, og den 16.06.15 ble
det avholdt kontordag på Rådhuset for grunneiere, naboer og andre interessenter. Det kom inn
fire uttalelser og ca. 60 merknader i forbindelse med høringen sommeren 2015. Se vedlagt
vedlegg 2 og vedlegg på nett 1a og 22. (Noen grunneiere har sendt inn flere merknader). En av
uttalelsene var fra HFK der det fremkom at de ikke har merknad til høringsforslaget.
De innkomne uttalelsene og merknadene følger i sin helhet vedlagt, og de er oppsummert og
kommentert i vedlegg 1 til planbeskrivelsen. Se vedlegg 1a. Alle merknadene er gjennomgått,
oppsummert og kommentert i tett samarbeid med Svv.
Som følge av de innkomne merknadene ved høringsrunden sommeren 2015, så har Svv i tett
dialog med kommunen omarbeidet deler av planforslaget for Plan 236. Det er dette
omarbeidete planforslaget som nå legges frem til behandling i UTM – Planbeskrivelse med
vedlegg, se vedlegg 1, 1a, 1b, og ROS-analyse, se vedlegg 14. Plankart - kartblad 1-6, se vedlegg 2,
3, 4, 5, 6, 7, og Planbestemmelser, se vedlegg 8. I tillegg er det gjort vurdering av lokal
luftkvalitet, se vedlegg 12, støyutredning, se vedlegg 13, og utredninger vedrørende bro over
Pollelven, se vedlegg 15 og 16.
Endringene som er gjort i planforslaget vil bli nærmere gjennomgått og kommentert under
nedenfor stående avsnitt «Endringer i planforslaget».
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Endringene som er innarbeidet i fremlagt planforslag er av mindre omfang, og rådmannen
anser det som tilstrekkelig at planen sendes på begrenset høring til de berørte grunneierne og
naboene, samt til høringsinstansene.
Samtidig som omarbeidet planforslag legges frem for UTM, så legges også Svv sitt svar på UTM
sin bestilling fra møte i UTM den 21.05.15, sak 187/15. Se vedlegg 11, 11a, 11b, 11c og 11d.
Løsningen, som UTM anmodet skulle vurderes og gis et kostnadsoverslag, er anslått til å ha en
kostnad på 1,460 mrd. kr. (2015 kr). Svv har i tillegg sett på en løsning som også tar med
utbedring av eksisterende veg mellom Juvik og Haugland skole, samt etablering av G-/S-veg på
dette strekket. Denne løsningen er anslått å ha en investeringskostnad på 1,660 mrd. kr. (2015).
Fremlagt planforslag, med vei i dagen, er anslått å ha en kostnad på vel 600 mill. kr. (2014).
Askøypakken har en totalramme på 1,6 mrd. kr. (2014) som skal fordeles på flere prosjekt. I
pakken er det avsatt 414 mill. kr. (2015) til tiltaket FV 562 Lavik – Haugland (Juvik –
Ravnanger). Svv anbefaler Askøy kommune å bygge foreslått løsning med veg i dagen, regulert i
Plan 236, da det er behov for å gjøre tiltak snarlig på strekningen FV 562 Juvik – Ravnanger.
Foreliggende planforslag har vært oversendt kommunens barne- og ungerepresentant,
folkehelsekoordinator og landbruksrådgiver for uttale. Kommunens barne- og
ungerepresentant og folkehelsekoordinator har kommet med sine uttalelser i notat datert
11.03.16. Se vedlegg 9 og vedlegg 10.
Kommunen har den 21.04.16 mottatt et skriv fra Interessegruppen FV 562 Juvik – Ravnanger
med gruppens kommentarer til Svv sitt Notat – Fv 562 Juvik – Ravnanger; vurdering av
alternativ tunnelløsning av 19.01.16. Interessegruppen har bedt om at deres kommentarer blir
lagt ved saksutredningen når Plan 236 skal behandles i UTM. Se vedlegg 24.
Endringer i planforslaget
Endringer i fremlagt planforslag i forhold til planforslag, dat. 16.02.11, sist rev. 21.05.15, og som
lå ute til offentlig ettersyn og høring i perioden 11.06.15 til 01.09.15, er følgende:
Plankartet (fra sør mot nord):
1. Kartblad 1 - Avkjørsel og tilførselsveg til eiendommene (gbnr 9/126 m.fl.) sør for
gårdsbruket på Nymark (gbnr 9/49), er fjernet fra gbnr 9/40. Tilførselsvegen er lagt
sørover langs FV 562 og o_G/S15, med avkjørsel mot FV 218 (Horsøyvegen) like vest for
krysset mellom FV562 og FV 218 (Horsøykrysset).
I planforslaget som lå ute på høring sommeren 2015 gikk tilkomstvegen for de aktuelle
boligene nordover over jordbruket på Nymark, og var koblet på samme avkjørselen mot
FV 562 som eiendommene nord for jordbruksarealet.

Fremlagt forslag (atkomstveg mot sør).

Høringsforslag sommer 2015 (atkomstveg mot
nord).

Ved å legge tilførselsveg til boligene sør for gbnr 9/40 sørover har det vært nødvendig å
utvide plangrensen noe i dette området. I tillegg vil bolighuset på gbnr 9/29 måtte bli
innløst. Det har vært sett på muligheten for å beholde bolighuset på gbnr 9/29 ved å
benytte g/s-vegen langs FV 562 som del av tilførselsvegen sørover. Dette er vurdert til å
være en lite trafikksikker løsning, da en anser det som svært uheldig å få biltrafikk inn
på den ellers uavbrutte, gjennomgående g-/s-vegen langs FV 562. Det er å forvente at
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dette strekket av g-/s-vegen langs FV 562 vil bli et av de mest trafikkerte strekkene, da
det er så langt sør på Askøy med nærheten til servicetilbud, kollektivkorrespondanse til
Kleppestø, samt Askøybroen. Med bakgrunn i forannevnte falt en derfor ned på fremlagt
løsning.
Framlagt løsning vil i stor grad imøtekomme merknad fra blant annet hjemmelshaver
for jordbrukseiendommen gbnr 9/49. Større deler av jordbruksarealet vil bli ivaretatt
med en slik løsning, og tilførselsvegen kan benyttes for saktegående kjøretøy/traktor til
transport/tilkomst til deler av jordbrukseiendommen som ligger på Krokås. Garasjen på
gbnr 9/48 vil også kunne beholdes, og dette har vært et sterkt ønske fra hjemmelshaver
for gbnr 9/48.
2. Kartblad 1 - Avkjørsel og tilførselsveg til eiendommene (gbnr 9/197 m.fl.) på østsiden av
FV 562 ved Fjellheim/Nymark er i omarbeidet planforslag lagt langs øst siden av FV
562, fra dagens avkjørsel mot FV 562 og nordover til næringsområdet N1 (der SPZ Bil
AS holder til pr. d.d.), for så å benytte avkjørselen mot FV 562 som er regulert inn på
nordsiden av N1. Dette er samme avkjørsel som for næringsområdet N1 og boligene
nord og nordøst for N1.
I planforslaget som lå på høring sommeren 2015 var eksisterende avkjørsel, direkte fra
FV 562, opprettholdt.

Fremlagt forslag (atkomstveg nordover mot avkjørsel nord for N1).

Høringsforslag sommer 2015 (eksisterende avkjørsel).

3. Kartblad 2 - Ved gbnr 9/168 er det innarbeidet gangtilkomst, f_SF, fra felles kjøreveg
f_kv8 til g-/s-vegen langs FV 562, o_G/S10. Ved høring 2015 viste plankartet at
eksisterende avkjørsel til gbnr 9/168 skulle stenges.

Fremlagt planforslag

Høringsforslag 2015

4. Kartblad 2 - På f_kv9 er svingradius på vestsiden av FV 562, ved «Dinoen», gbnr 9/157,
utbedret. I tillegg er eksisterende tilførselsveg til blant annet gbnr 9/210 nord for
«Dino» regulert som en sammenhengende veg, f_kv 11, mens det i høringsforslaget av
2015 var vist oppdelt som f_ kv 11 og 12.
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Fremlagt forslag

Høringsforslag 2015

I høringsforslaget fra 2015 var det på vestsiden av FV 562, sør for «Dinoen», regulert
inn trappeadkomst fra f_kv 9 til o_G/S10 langs FV 562. Dette er tatt ut av fremlagt
plankart. Det er i stedefor innarbeidet en bestemmelse i planbestemmelsene som sier at
der trapper kan gi en betydelig snarveg for gående skal det etableres trapper som
supplement til lange ramper. Jf. § 6, pkt. 6.2, fjerde avsnitt i planbestemmelsen. Se
vedlegg 8.
Kulverten under FV 562 ved «Dinoen» er dimensjonert for lastebil (inkl. brannbil med
stige). Jf. Statens vegvesen Håndbok N100. Lengden er 12,0 m, bredden er 2,55 m og
svingradius 12,0 m. Felles kjøreveg, f_KV11, og den kommunale vegen ned til kaien på
Lavik er imidlertid ikke dimensjonert for slike kjøretøy.
5. Kartblad 3 - Ved Hilleren er det i fremlagt forslag regulert inn en rampe, o_GS14, for
gang-/sykkeltilkomst til g-/s-vegen langs ny trasé for FV 562 i området. Dette vil bidra
til at beboerne i området Hilleren kan nå kollektivholdeplassene langs FV 562 på en
bilfri og trafikksikker måte. I tillegg gir denne løsningen en bilfri og trafikksikker
tilkomst mellom de to bygdene Hilleren og Kråvik. Dette er noen av forholdene
beboerne i området bemerket som ikke tilstrekkelig løst ved høringen sommeren 2015.

Fremlagt forslag (med rampe).

Høringsforslag 2015 (uten rampe).

6. Kartblad 4 - Ved gbnr 15/79 er det regulert inn avkjørsel fra o_Kv3 med pil-symbol.
Dette etter merknad fra hjemmelshaver for gbnr 9/79 ved høringen sommeren 2015. Pr.
d.d. har gbnr 9/79 parkering på motsatt side av og langs eksisterende trasé for FV 562.
Den vil forsvinne som følge av Plan 236.
Bakgrunnen for at det er benyttet pil-symbol for å regulere avkjørselen er for bedre å
kunne stedstilpasse avkjørselen når den skal etableres. Denne fleksibiliteten er vurdert
til å være nødvendig blant annet på grunn av terrengforholdene på stedet.

Fremlagt forslag (viser pil-symbol for avkjørsel til gbnr 15/79).

7. Kartblad 4 - Ved krysset ned mot Haugland kai er det i fremlagt planforslag foretatt
noen justeringer av g-/s-vegene i området. Dette har også ført til at g-/s-veg er lagt på
østsiden av o_KV3, mens det i høringsforslaget 2015 var regulert inn på vestsiden av
den offentlige vegen rundt med «bussgarasjen på Haugland». Bakgrunnen for
justeringene er blant annet for å få en bedre styring av gangtrafikken til/fra
kollektivholdeplassen på øst siden av FV 562 i området, samt bedre styring av
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gående/syklende som skal krysse o_KV3 for å komme seg ned til eller opp fra området
ved Haugland kai.

Fremlagt planforslag

Høringsforslag 2015

8. Kartblad 4 - Tilførselsveg frem til boligene som ligger sør for Haugland skole, og som pr.
d.d. har sin atkomst via den kommunale vegen ned mot Haugland kai, er endret i
fremlagt planforslag i for hold til høringsforslaget av 2015. tilførselsvegen er i fremlagt
forslag lagt i sørenden av jordbruksarealet som drives og driftes av hjemmelshaver for
gbnr 15/1. Ny trasé for tilførselsvegen vil i foreliggende forslag i stor grad gå over gbnr
15/6. I høringsforslaget fra 2015 lå traseen for tilførselsvegen på østsiden av bebyggelsen
på gbnr 15/1 ved Haugland skole. Dette medførte at jordbruksarealet som driftes av
hjemmelshaver for gbnr 15/1 ble delt og en god del areal gikk med til vegformål.

Fremlagt forslag

Høringsforslag 2015

Med den løsningen som fremlegges nå unngår en å dele opp jordbruksarealet som pr.
d.d. er i aktiv drift, og ikke noe av det «aktive» jordbruksarealet går med til vegformål.
Bebyggelsen på gbnr 15/1 vil heller ikke få veg på begge sider av seg, og en får ikke
gjennomgangstrafikk over arealet som driftes i jordbruksøyemed.
Den fremlagte løsningen medfører imidlertid til at gbnr 15/6 og 15/570 i større grad blir
berørt av planforslaget enn det som har vært tilfelle ved tidligere høringsforslag. Den
fremlagte løsningen deler gbnr 15/6 i to, og den aktuelle tilførselsvegen vil komme
nærmere bebyggelsen på gbnr 15/6 enn ved tidligere forslag. Gbnr 15/570 vil få
trafikken fra de seks aktuelle boligene forbi, sammen med eksisterende trafikk fra
boligen på gbnr 15/6. Rådmannen er like vel av den oppfatning at fordelene ved å legge
tilførselsvegen slik foreliggende planforslag viser er klart større enn slik den var foreslått
i høringsforslaget av 2015. Fremlagt løsning sammenfaller også i stor grad med løsning
skissert i merknad fra hjemmelshaver for gbnr 15/1, innsendt i forbindelse med
høringen sommeren 2015.
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9. Kartblad 5 - Ved gbnr 15/165, like ved krysset mellom FV 562 og Kinnavegen nord for
Haugland skole, er det i fremlagt planforslag regulert Hensynssone – bevaring
kulturmiljø over eksisterende jord-/potetkjeller på gbnr 15/15. I tillegg er det knyttet
planbestemmelser til dette formålet. Jf. Pkt. 10.4 i planbestemmelsene. Se vedlegg @.
I høringsforslaget av 2015 lå jord-/potetkjelleren innenfor areal regulert til Annen
veggrunn – grøntareal, og tenkt fjernet.

Fremlagt forslag

Høringsforslag 2015

Bakgrunnen for å regulere arealet der jord-/potetkjelleren står med Hensynssone –
bevaring kulturmiljø var merknad som kom fra grunneier i området i forbindelse med
høringen sommeren 2015. En har også kommet til at jord-/potetkjelleren kan beholdes
uten at det vanskeliggjør gjennomføringen av de planlagte utbedringene for FV 562 og
tilførselsvegene til FV 562 i området. Med bakgrunn i forannevnte har en derfor valgt å
regulere arealet med Hensynssone – bevaring kulturmijø for å ivareta dette
kulturminnet.
10. Oppdateringer i nummerering av vegene, g-/s-vegen, o.l.
Planbestemmelsene:
1. Det er innarbeidet bestemmelse om at trapper skal etableres som supplement til lange
ramper, der dette vil gi en betydelig snarveg for de gående. Jf. pkt. 6.2 i
planbestemmelsene. Se vedlegg 8.
2. Det er innarbeidet bestemmelse for «Hensysnssone – bevaring kulturmiljø». Jf. pkt. 6.2
i planbestemmelsene. Se vedlegg 8.
3. Mindre rettelser i forbindelse med nummerering av vegene, g-/s-vegene o.l..
Planbeskrivelsen:
1. Oversikten på side 49, over eiendommer med bebyggelse som må innløses, er oppdatert.
Se vedlegg 1.
2. I Støyutredningen som lå ved høringsforslaget sommeren 2015 var kolonne for
«Støynivå eksisterende situasjon» og kolonne for «Støynivå ny situasjon med
skjermingstiltak» byttet om ved en feiltagelse. Dette er rettet opp i fremlagt planforslag,
etter at en ble gjort oppmerksom på dette i merknad innkommet ved høringen 2015. Jf.
Støyrapport – NOT001_fv562_støyvurdering_v02.pdf, s. 8, Bilag A. Se vedlegg 13.
3. Etter merknad fra hjemmelshaver for gbnr 9/40 m.fl (jordbruket på Nymark) ved
høringen 2015, så er opplysninger vedrørende driften av jordbruksarealet, på side 18 i
planbeskrivelsen, rettet opp i fremlagt planforslag. Se vedlegg 1.
4. Det var spesielt fire tema som gikk igjen i mange av merknadene som kom inn i
forbindelse med høringen sommeren 2015. Dette var tema knyttet til tunnelløsning,
støy, luftforurensning og avkjørsel mot øst ved Fjellheim like nord for Juvikflaten, samt
tilførselsveg for de 5 boligene sør for jordbruksarealet på Nymark. Disse temaene er
svart ut som et generelt svar for alle merknadene vedrørende dette. Jf. s. 1, vedlegg 1 til
planbeskrivelsen. Se vedlegg 1a.
5. Oppdatering av utsnitt av plankart, vegnummer o.l.
Vurdering av planforslaget
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I kommunens Planstrategi 2012-2016 fremkommer det at behovet for opprusting av vegnettet
på Askøy er stort, og da spesielt i forhold til fremkommelighet og tilrettelegging for sikker gangog sykkeltransport. Videre kommer det frem at det er behov for tiltak som kan øke andelen
kollektivtransport på Askøy og mellom Askøy og Bergen. Dette for å dempe veksten i
personbiltrafikken og bidra til mest mulig miljøvennlig transportløsninger på lang sikt. Videre
fremkommer det at viktige fokusområder for å nå målene innen samferdsel blant annet er å
fortsette arbeidet med å utvikle vegnettet og kollektivsatsingen, og å få på plass Askøypakken.
Plan 236 følger godt opp målene fra planstrategien når det gjelder opprustning av vegnettet,
spesielt når det gjelder fremkommelighet og tilrettelegging for sikker gang- og sykkeltransport.
Planen legger opp til gjennomgående g-/s-vegnett langs FV 562. Videre er planen med å legge
til rette for økt bruk at kollektivtransport da det blir mulig for kollektivtransport både langs
eksisterende fylkesveg ved «bussgarasjen på Haugland» og langs ny trasé for FV 562. Det er
også lagt til rette for at myke trafikanter kan nå kollektivholdeplasser langs FV 562 på en trygg
og sikker måte ved at det er etablert g-/s- veg frem til alle holdeplassene innenfor planen.
Fremlagt planforslag følger også opp rammen for Askøypakken på en god måte. Plan 236 legger
opp til tofelts veg med gjennomgående gang- og sykkelveg. Lengden på prosjektet er ca. 3,3
km., hvor av ca. 1,1 km utgjør ny trasé. Plan 236 legger til rette for å styrke kollektivtrafikken
ved at det vil være mulighet for kollektivtransport både via eksisterende trasé for FV 562 og på
ny trasé. Videre er de fleste eksisterende avkjørsler direkte ut i fylkesvegen fjernet og samlet i
større «samleavkjørsler og kryss.
Plan 236 samsvarer også godt med kommunens trafikksikkerhetsarbeid. Jf. kommunens
Trafikksikringsplan 2015-2018 (20) (TS-plan). Av TS-planen fremkommer det at et av
satsingsområdene for å bedre trafikksikkerheten på Askøy er fysiske tiltak på vegnettet.
Gjennom utbedring av FV 562 på vegstrekningen Juvik – Ravnanger, slik Plan 236 legger opp
til, vil det bidra til å kunne redusere antall trafikkulykker på dette strekket. Videre fremkommer
det av TS-planen at Askøy kommune ønsker å bli et sted det er attraktivt og trygt å sykle til
arbeid, skole og andre gjøremål i hverdagen ved å legge til rette for økt bruk av sykkel som
fremkomstmiddel. Det viktigste tiltaket for å legge til rette for økt bruk av sykkel er å etablere et
sammenhengende hovednett for sykkel, og videre må sykkelvegen tilby enkel tilgjengelighet,
høy komfort og være trygg og sikker. Plan 236 legger til rette for dette ved at det er regulert
sammenhengende g-/s-veg langs hele strekket av FV 562. Ved kollektivholdeplassene på
vestsiden av FV 562 er det lagt opp til at syklende kan kjøre utenom passasjerer som venter ved
holdeplassene.
I forhold til kommunens Energi og klimaplan 2011-2014/2020 samsvarer Plan 236 godt med
noen av de viktigste tiltakene som må iverksettes for at Askøy kommune skal kunne nå sitt
hovedmål knyttet til reduksjon i utslipp av klimagasser. Vei- og transportsektoren er
hovedkilden til kommunens klimagassutslipp (84 % av utslippene), og det er veitrafikken som
vil stå for den fremtidige utslippsveksten.
For å nå målet om reduksjon i klimagassutslippene må kommunen blant annet legge til rette for
reduksjon i den private bilbruken. Fokus på kollektivtrafikk og tilrettelegging for økt

sykkelbruk er et av de viktigste virkemidlene for å bremse veksten i biltrafikken fremover.
Det er også et mål for kommunen å ha mest mulig sammenhengende strekninger med gang- og
sykkelveg. Planlegging og bygging av sammenhengende gang- og sykkelvegnett, blant annet
langs fylkesveiene på Askøy, kan bidra til å oppnå en høyere andel syklende til og fra arbeid,
skole og ulike fritidstilbud da fremkommelighet er viktig for syklister.
Videre er det særlig viktig for kommunen å sikre trafikkforholdene for barn- og unge som sykler
til og fra skolene på Askøy, og Plan 236 legger opp til dette frem mot Haugland skole, som ikke
har tilbud om gang- og sykkelvei fra sør pr. d.d..
Innløsning av boliger m.m.
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Ved fremlagt planforslag vil opp til 9 boliger bli så omfattende berørt at de er foreslått innløst. I
tillegg er det 3 fritidsboliger, 2 garasjer og en del mindre bygg (uthus, løe, o.l.) som må innløses.
Oversikt over eiendommer med bebyggelse som må innløses er listet opp i tabell, s. 49 i
planbeskrivelsens Kap. 7, pkt. 7.4 Bygg og eiendom. Se vedlegg 1.
Ved nærmere ettersyn har rådmannen oppdaget noen mindre feil i oversikten over eiendommer
med bygg som må innløses. Det gjelder for gbnr 9/443, 15/107 og 15/15 der det ikke vil være
behov for innløsning av bygningene oppført i oversikten. I tillegg vil det heller ikke være behov
for innløsning av garasje på gbnr 9/3.
Barn og unge
Et av Askøy kommune sine satsingsområder er barn og unge. Plan 236 legger til rette for
etablering av gang- og sykkelvegnett som sikrer barn og unge i området trygg og sikker gang- og
sykkelveg til Haugland skole, spesielt i fra sør der det ikke er noe trafikksikkert tilbud for
gående og syklende nordover til Haugland skole i dag.
Gjennom Plan 236 vil innbyggerne i kommunen få tilnærmet sammenhengende gang/sykkelvegnett fra Juvikflaten i sør og frem til Ravnanger senter i nord, og videre til Ravnanger
ungdomsskole, Askøy forum og de øvrige idrettsanleggene som er der. Et kortere strekk av
gang-/sykkelvegtilbudet mellom Uno-X på Haugland og frem til overgangsfeltet over FV 562
ved Ravnanger senter, vil ha en annen standard enn det som eventuelt vil bli etablert gjennom
Plan 236, og deler av ferdselen vil måtte foregå på felles veg til boligområde, men det vil være et
tryggere tilbud for myke trafikanter fremfor og ferdes langs fylkesvegen.
Videre nordover, fra avkjørselen inn mot Ravnanger ungdomsskole og Askøy Forum, vil gående
og syklende ha mulighet for å ferdes langs «gamlevegen» helt frem til Miljøstasjonen ved
krysset mellom FV 562 og FV 219 mot Horsøy. Nå det etter hvert også blir etablert undergang
under FV 562 like nord for Miljøstasjonen, så vil kommunens innbyggere få et godt tilbud for
gående og syklende helt fra krysset mot Davanger og sørover frem til Juvikflaten.
At flere sykler eller går til skole og fritidsaktiviteter vil også bidra til at det lokalt blir mindre
støy og forbedret luftkvalitet. I tillegg vil det å være fysisk aktiv legge grunnlag for sunn vekst og
utvikling hos barn og ungdom. Dette er viktig for å bidra til god folkehelse.
Ved Hilleren, på gbnr 15/179, er det en lekeplass som vil bli liggende tett inntil ny trasé for FV
562.

I planbeskrivelsen, under Kap. 8 Innspill til Ytre Miljø Plan (YM-plan), s. 54, er det tatt inn at
lekeplassen skal erstattes dersom det lar seg gjøre å finne en bedre plassering i nærheten.
Alternative plasseringer skal vurderes ved prosjekteringen av vegen, eventuelt i forbindelse med
grunnerverv. Se vedlegg 1.
For å sikre at alternativ plassering blir vurdert og at lekeplassen eventuelt blir erstattet, så
foreslår rådmannen at dette i tillegg sikres gjennom planbestemmelsene til Plan 236.
Planforslaget er forelagt kommunens barne- og ungerepresentant som i notat datert 11.03.16
har gitt sin uttalelse til planen. Se vedlegg 9.
Folkehelse
Folkehelse og folkehelsearbeid er en særlig satsing i Askøy kommune, og det er et mål for
kommunen å legge til rette for at innbyggerne lever lenge og med god livskvalitet. Kommunen
skal videre arbeide for at det er de sunne og aktive valgene som velges av innbyggerne i
hverdagen. Helsefremmende transportløsninger og et vegnett tilpasset dagens trafikk er godt
folkehelsearbeid. Det å velge f.eks. sykkel til arbeid, skole og andre gjøremål i hverdagen er
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særlig helsefremmende, og det viktigste tiltaket for å legge til rette for økt bruk av sykkel er å
etablere et sammenhengende hovednett for sykkel.
Folkehelsearbeidet handler i stor grad om å skape trygghet, spesielt i lokalmiljøene folk bor i.
Trafikksikkerhet er en viktig del av kommunens folkehelsearbeid.
Fremlagt planforslag er forelagt kommunens folkehelsekoordinator som i notat datert 11.03.16
har kommet med sin uttalelse til planen. Se vedlegg 10.
Naturmangfoldloven § 8-12 (Nml)
Det er et nasjonalt mål at tap av biologisk mangfold skal stoppes, og at arealbruken skal støtte
opp om dette målet (St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltak skal vurderes ut fra kravene i
Naturmangfoldloven, Kap. II, med særlig hensyn til prinsippene i §§ 8-12.
I planbeskrivelsen, pkt. 7.3.4 Natur og naturmangfold, er forholdet til Naturmangfoldloven
vurdert, spesielt med vekt på vassdraget Pollelven. Se vedlegg 1. I tillegg er det gjort egen
vurdering av tiltak vedrørende etablering av bro over Pollelven. Se vedlegg 15 og 16.
I planbestemmelsene, pkt. 3.1 til 3.3, pkt. 4.1, pkt. 9.1 og pkt. 11.2 er det satt krav i forbindelse
med tiltak i elven, og krav om overvåkingsprogram og oppfølging av Pollelven, både før og etter
tiltak i elven. Se vedlegg 8.
I sin uttalelse av 18.08.15 har Fylkesmannen i Hordaland (FMHO) blant annet gitt uttrykk for
at de er positiv til hensynene som er innarbeidet i planbestemmelsene til Plan 236 i forhold til
Pollelven. FMHO presiserer at eventuelle rør/kulverter som benyttes under anleggsarbeidet bør
tilrettelegges for fiskevandring. Videre presiseres det at overvåkningsprogrammet også bør
gjennomføres etter tilbakeføring av arealene for å sikre at tilbakeføring til naturlig tilstand har
blitt tilstrekkelig. Se vedlegg 23.
Økonomiske konsekvenser for kommunen:
Planforslaget legger opp til at det etableres et lokalveinett på deler av veistrekket, parallelt med
fylkesveien. Kostnad med drift og vedlikehold av dette vil falle på kommunen. I tillegg vil
eventuelt kommunen måtte stå for grunnervervet i forbindelse med de kommunale veiene.
Alternativvurderingen
Ved behandling av Plan 236 i UTM den 21.05.15 ble det vedtatt å legge planforslaget ut til nytt
offentlig ettersyn og høring. Samtidig ble det vedtatt at innbyggerinitiativet med delt
tunnelløsning og utvidelse av «Mariabrekko» skulle oversendes Svv og HFK for uttalelse om
dette er gjennomførbart i henhold til godkjent Askøypakke. Videre skal kostnadsoverslag og
avklaringer foreligge og vurderes ved ny politisk behandling av Plan 236. Tunnelalternativet
skal utredes med fire felt hvor av to av feltene prioriteres som kollektivfelt. Se vedlegg 18.
I Notat – Fv 562 Juvik – Ravnanger; vurdering av alternativ tunnelløsning av 19.01.16 har
Svv gitt sin vurdering. Se vedlegg 11, 11a, 11b, 11c og 11d.
Svv har vurdert løsning for tunnel mellom Juvik og Storebotn (også noen steder i notatet kalt
Juvikflaten og Steinrusten), samt utbedring av «Mariabrekko» like nord-vest for krysset
mellom Fv 562 og Fv 217. Løsningens gjennomførbarhet er vurdert opp mot rammene for
godkjent Askøypakke, og det er et kostnadsoverslag etter «anslagsmetoden».
Av Stortingsproposisjon 197 S (2012-2013), der Askøypakken er godkjent, fremgår det under
pkt. 2 «Omtale av aktuelle prosjekt og tiltak» følgende for parsell Fv 562 Lavik – Haugland:
«Nåverande veg er smal med mange avkjørsler. Det er ikkje lagt til rette for fotgjengarar og syklistar.
Årsdøgntrafikken er om lag 10 000 kjøretøy. Det er planlagt ny tofelts veg med gjennomgåande gang- og
sykkelveg. Lengda på prosjektet er 3,3 km.»
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I tillegg til «bestillingen» fra UTM av 21.05.15 har Svv også vurdert utbedring av eksisterende
veg, samt etablering av G-/S-veg, mellom Juvik og Haugland skole. Dette for å sikre tilbud for
gående og syklende.
Løsningen er vurdert til å gi en generell bedring av trafikksikkerheten og fremkommeligheten
på strekningen Juvik – Ravnanger. Tunnel mellom Juvik – Storebotn vil avlaste dagens veg, og
med utbedring av dagens veg, og etablering av g-/S-veg langs eksisterende veg, vil løsningen
fungere godt for alle trafikantgrupper i lang tid fremover. Løsningen ligger også godt til rette for
å prioritere kollektivtrafikk på strekningen, ved å avsette ett felt i hver retning av tunnelen for
kollektiv.
Videre er det vurdert at utbedring av eksisterende veg mellom Storebotn og Haugland vil gi
bedring av trafikksikkerheten på strekningen. Etablering av G-/S-veg langs eksisterende veg vil
gi god fremkommelighet for myke trafikanter. På dette strekket er imidlertid trafikkmengden
høy og det er mange kryss og avkjørsler på strekningen. Svv vurderer at det i et lengre
perspektiv, med ytterligere økning i trafikken, vil denne løsningen ikke være tilstrekkelig for å
håndtere forventet trafikkmengde. Det kan være aktuelt med lysregulering av kryss og
fotgjengeroverganger for å sikre trafikksikkerheten på strekket ved økning i trafikken. For å
bedre fremkommeligheten vil det være nødvendig med ny veg.
Løsningen, som UTM anmodet skulle vurderes og gis et kostnadsoverslag, ble i ANSLAG
01.10.15 anslått til å ha en kostnad på 1,460 mrd. kr. Dette innbefatter tunnel Juvikflaten –
Storebotn og utbedring av vegen til og med «Mariabrekko». For løsningen der det i tillegg er
tatt med utbedring av eksisterende veg mellom Juvik og Haugland skole, samt etablering av G/S-veg på dette strekket, er kostnadsoverslaget estimert til 1,660 mrd. kr..
Svv anser at det ikke finnes økonomisk dekning innenfor Askøypakken til å etablere
tunnelløsning, da det er satt av 414 mill. kr. (2015) til tiltaket Fv 562 Lavik – Haugland (Juvik –
Ravnanger).
Svv sin anbefaling er å bygge den løsningen Plan 236 legger opp til, med veg i dagen, da det er
behov for å gjøre tiltak snarlig på strekningen Fv 562 Juvik – Ravnanger.
Rådmannens kommentar til alternativvurderingen
Rådmannen viser i sin helhet til Svv sin anbefaling i Notat – Fv 562 Juvik – Ravnanger;
vurdering av alternativ tunnelløsning av 19.01.2016. Videre henvises det til rådmannens
vurdering av innbyggerinitiativet i K-sak 8/14 av 30.01.14, der innbyggerinitiativet fra
Interessegruppen FV 562 Juvik – Ravnanger ble behandlet. Se vedlegg 17.
Konklusjon
Med bakgrunn i ovennevnte vurdering og konklusjon foreslår Rådmannen at planforslaget
legges ut til begrenset høring, etter at følgende endringer er foretatt:





Bedre tilpasning mellom Plan 236 og til Plan 281 – Horsøyvegen
Oversikt i planbeskrivelsen, over eiendommer med bygg som må innløses, rettes opp
Innarbeide en bestemmelse som sikrer at alternativ plassering av lekeplass ved Hilleren
blir vurdert, og at lekeplassen eventuelt blir erstattet

Vedlegg:
1 Vedleggsliste (dokument på nett), dat 26.04.16
2 Merknadsskjema Høring 2015 med doknr i Ephorte
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Kleppestø, 26.04.16
Eystein Venneslan
Rådmann

Knut Natlandsmyr
Fagsjef

13

