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1. Sammendrag 

Planområdet ligger på øvre Barkved i Strand kommune og har i kommuneplanen formål som bolig med 
krav om ny plan.  Hensikten med planen er å legge til rette for boliger med større tetthet enn gjeldende 
plan. Planforslaget omfatter 17 eneboligtomter hvorav 2 er eksisterende boliger, et leilighetskompleks 
med inntil 10 boenheter samt interne veger og lekeplass-areal. Tomtene A1-A2 og A4-A5 kan slås 
sammen til 2 tomter og bebygges med inntil 4mannsbolig eller 4 hus i rekke på hver tomt. 
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2. Bakgrunn 

2.1 Hensikt 

Planområdet er i dag regulert til bolig. Det er i gjeldende kommuneplan for Strand stilt krav om ny plan 
med større boligtetthet i planområdet. Hensikten med planen er å legge til rette for større boligtetthet. 
I planen er det lagt til rette for inntil 31 boenheter, samt tilhørende veger og lekeareal. Det er planlagt 
17 enebolig tomter, samt en boligblokk med inntil 10 leiligheter.  Tomtene A1-A2 og A4-A5 kan slås 
sammen til 2 tomter og bebygges med inntil 4mannsbolig eller 4 hus i rekke på hver tomt. 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Planforslaget er utarbeidet av SK Langeland as på oppdrag av Olav Inge Barkved, Mary Tjessem, Odd 
Kåre Barkved, Elfrid  Ravnås og Nils Barkved.  

Planområdet er i privat eie. Grunneiere framgår av tabell 1 under.  

 
Tabell 1. Eierforhold 

Gnr/Bnr Grunneier 

43/270,272 Sigrid og William Pettersen 

43/77                                       Nils Barkved 

43/8,24,49, 58,271,180,181 Olav Inge Barkved, Mary Tjessem, Odd 
Kåre Barkved, Elfrid  Ravnås 

43/98 og 43/265 Strand kommune 

2.3 Krav om konsekvensutredelse? 

Det er ikke krav om konsekvensutredelse, da planforslaget er i samsvar med kommuneplanen.  

Det er ikke tatt med eget kapittel om konsekvensutredning i planbeskrivelsen. 
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3. Planprosessen 

Oppstart av planarbeidet ble varslet ved annonse i Strandbuen 15.02.2013 og ved kunngjøring på Strand 
kommune sine hjemmesider.  

Offentlige styresmakter og organisasjoner, samt kjente grunneiere og andre private rettshavere ble 
varslet i brev av 07.02.2013.  

Innkomne merknader er refererte og kommenterte i kapittel 8. 
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4. Planstatus og rammevilkår 

4.1 Overordnete planer 

Følgende overordna planer og retningslinjer ligger til grunn for planen. 

4.1.1 Gjeldende kommuneplan 

I Strand kommune sin kommuneplan for 2012-2022 er planområdet satt av til boligbebyggelse-
nåværende med krav om felles planlegging. Området har skravur for snø og skredfare.  

 
Figur 1. Utsnitt fra kommuneplanen for Strand, hentet fra kommunen sine kartsider 09.06.2016.  

4.1.2 Nasjonale retningslinjer 

Samordnet areal-og transportplanlegging  

Barn og unge planlegging etter PBL 

Universell utforming 

4.1.3 Regionalplan for nord Jæren 

Regionalplanen har fokus på å fortette langs kollektivtrasene og legge til rette gode bomiljø for barn og 
unge. 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet er i dag regulert i plan ID 77-1, nedre Barkved. Planen grenser til plan 1130201102_B, Rv 
13 sykkelsti Jørpeland Tau og plan 77-1-c, Gnr.43.bnr.22,251,563-Barkved. 

 
Figur 2: Gjeldende reguleringsplaner i og i nærheten av planområdet. Utsnitt fra kommunen sine kartsider 09.06.2016. 
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5. Beskriving av planområdet og eksisterende forhold 

5.1 Planområdet 

Planområdet ligger på Barkved på Jørpeland i Strand kommune og omfatter hele eller deler av 
eiendommene Gnr. 43, Bnr. 8,24,49,58,77,180,181,265,270,271,272. I sør følger plangrensen 
Samslåttavegen og Ole th.Barkvedsveg, i øst Spøtahauvegen et stykke og så videre langs 
eiendomsgrensen til 43/181 og43/180. I øvre del mot nord er plangrensen trukket noe tilbake i forhold 
til det som ble varslet. Mot vest følger plangrensen eiendomsgrensene til 43/77, 43/265 og 43/270. 
Lekeplassen på eiendom 43/265 var ikke varslet i planoppstart, men er i samråd med kommunen tatt 
med i planen. Denne får samme formål som i gjeldende plan. 

Planområdet har en størrelse på ca. 14025 m2 som er mindre enn det som ble varslet. 

Figur 3 viser varslet planområdet. 

 
Figur 3: Varslingskart med grense for planområdet. 
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Bilde 1: Oversiktskart. 

 

 
Bilde 2: Bilde av planområdet. 
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5.2 Arealbruk 

Arealet innenfor planområdet der en skal legge til rette for boliger består av skog med høy bonitet, 
fulldyrka jord og bebygd areal. Se kartutsnittet på figur 4.  

 
Figur 4. Arealbruk. Utsnitt fra regionale kartdata 10.06.2016. 

 

5.3 Karakter og landskap 

Planområdet ligger sørvendt med god utsikt over sjøen og mot Idse. Øvre del av planområdet er relativt 
bratt og skogkledd. Videre bak planområdet stiger terrenget mot Barkafjellet. I nedre del er terrenget 
slakere. Foran i sør går Rv.13.  

Det er gode solforhold fra morgen til kveld, men grunnet Barkafjellet mister en solen litt tidlig på store 
deler av Jørpeland.  

Det går en bekk og en sti gjennom øvre del av planområdet der det i dag er skog. 

Planområdet ligger i en bebygd del av Jørpeland ca. 2 km fra sentrum og like ved Rv13. Omkringliggende 
bebyggelse består for det meste av frittliggende eneboliger som er varierende i alder og uttrykk. I selve 
planområdet er det 2 eldre bolighus med store hager og noe dyrket mark. Det er også 2 redskapshus. 

1 hus og 1 eldhus er SEFRAK registrert. 
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Bilde.3 Bilde av planområdet med eksiterende bebyggelse. Tomt A1 og A2  ligger på marka nærmest. Bildet er tatt fra 
Spøtahauvegen. 
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Bilde.4 Utsikt mot nord.  Veg 1 går like bak gult uthus. Barkafjellet i bakgrunnen 

 
Bilde.5 Utsikt mot sør, fra tomt A9. Eksisterende bolig på eiendom 43/270 i front. 
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Bilde.6 Utsikt fra øvre del av planområdet mot nedre. 

 

  
Bilde.7 Utsikt mot tomt A1, A2, A12 og A13 og leilighetsbygg helt bakerst. 
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Bilde.8 Bilde tatt fra området tomt der tomt A15-A16 er planlagt. Det går en sti her i dag og er mye skog. 

5.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Riksantikvaren sitt kulturminnesøk www.kulturminnesøk.no inneholder ingen registreringer innenfor 
planområdet. Kulturavdelingen i fylkeskommunen har foretatt registreringer, men det ble ikke gjort 
noen funn. 

5.5 Naturverdier 

Planområdet inneholder ikke registreringer i artdsdatabanken, se utsnitt fra artskart.artsdatabanken.no 
i figur 5. 

Planområdet ligger utenfor registrerte inngrepsfrie naturområder. 

 

http://www.kulturminnesøk.no/
http://artskart.artsdatabanken.no/
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Figur 5. Utsnitt fra artskart.artsdatabanken.no 10.06.2016 

5.6 Rekreasjonsbruk og uteområder 

Området er i dag ikke i særlig bruk til rekreasjonsområde. Det går en sti gjennom øvre del av 
planområdet som brukes noe av beboere i området. 

5.7 Landbruk 

Planområdet er regulert til bolig, men det er noe dyrket mark i området i dag. Det er ikke 
landbruksvirksomhet. Det går en gårdsveg i øvre del av planområdet. 

5.8 Trafikkforhold 

Planområdet har tilkomst fra Rv 13 via Spøtahauvegen. Gående og syklende kan benytte G/S veg langs 
RV 13. i Planområdet er det en privat adkomstveg til eksisterende boliger i dag. 

5.9 Barn sine interesser 

Det er ikke spesielle forhold knyttet til barns interesser i planområdet i dag.  

5.10 Sosial infrastruktur 

Planområdet omfatter ikke sosial infrastruktur i form av barnehager eller skoler. Det er ca. 2 km til 
barne- og ungdomsskole, idrettshall, legesenter og barnehage.  

5.11 Universell tilgjengelighet  

Det er ikke tatt spesielle hensyn til universell utforming eller tilgjengelighet i planområdet i dag.  
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5.12 Teknisk infrastruktur 

Eksisterende bolighus har brønnvann, men kommunalt avløp. I planområdet er det en kum, som fører til 
et 800 mm rør som går gjennom Rv 13 og ned til sjøen. Statens vegvesen er eier av røret gjennom Rv. 13 
mens Strand kommune er eier av røret fra Rv13 og ned til sjøen. 

Lyse har en lavspent luftlinje gjennom planområdet. Denne linjen skal på sikt tas ned. 

5.13 Grunnforhold 

Der er ikke foretatt grunnundersøkelser. 

I hovedsak består grunnen av tykk morene med god infiltrasjonsevne, viser kart fra NGU. Se fig. 6 og 7. 
Dette stemmer også med observasjoner fra lokalkjente. 

Det er i kommuneplanen vist fare for steinsprang og snøskred. Det er derfor foretatt skredfarevurdering 
for snø og steinsprang. Konklusjonen her var at sannsynligheten for steinsprang og snøskred var mindre 
enn kravene fra TEK 10 i sikkerhetsklasse 3. Se rapport vedlegg 11. 

 
Figur 6. Utsnitt fra NGU-løsmassekart, grunnkart. 
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Figur 7. Utsnitt fra NGU infiltrasjonsevnekart, grunnkart. 

5.14 Støyforhold 

Planområdet ligger langs Rv 13, og det er derfor noe støy fra biltrafikk. Det er ikke foretatt 
støyberegninger for denne planen. Det er fortatt støymålinger ved utarbeidelse av reguleringsplan for 
G/S veg langs Tau-Jørpeland.  Det er i den planen lagt inn 2 m for støyskjerming på begge sider av 
planområdet, men ikke langs planområdet. Det antas dette er fordi de 2 boligene her ligger lenger fra 
rv.13 enn tilsvarende boliger på begge sider av planområdet. Nye boliger i planområdet vil ligge like 
langt fra rv. 13 som de 2 eksisterende boligene i planområdet.  

5.15 Luftforurensing 

Det er ingen kjente luftforurensinger innenfor planområdet. 

5.16 Risiko og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

 

5.16.1 Uønskede hendelser 

Uønskede hendelser som er vurderte i ROS-analyse for eksisterende situasjon går fram av tabell 1.  
 

Tabell 2: Identifisering av kritiske hendelser som er vurderte. 

Nr. Uønskede 
hendelser/tilstand 

Utredes 
i egen  

ROS 
analyse 

Ikke 
relevant 

Årsakskjede, grunngjeving og konsekvens 

1. Skadelig stormflo  X Uaktuelt da vi ligger så høyt over havet. 
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Nr. Uønskede 
hendelser/tilstand 

Utredes 
i egen  

ROS 
analyse 

Ikke 
relevant 

Årsakskjede, grunngjeving og konsekvens 

2. Skredfare – stein og 
snøskred 

X  I følge NVE sitt aktsomhetskart, er det fare for 
steinsprang. Det er derfor gjennomført en 
skredfarevurdering av multiconsult.  Risiko for 
steinsprang er derfor tatt med i det videre arbeidet 
med ROS-analysen. 

3. Er området geotek. 
Ustabilt? 

 X Det er ikke foretatt grunnundersøkelser, men 
observasjoner og graving i området viser gode 
masser. 

4. Kan drenering føre til 
oversvømmelse i 
nedenforliggende 
områder?  

X  Det er krav av om overvannsberegning for området. 

5. Er det radon i 
grunnen 

 X Dette blir ivaretatt i TEK 10. 

6. Kan området være 
ekstra eksponert for 
økende vind/nedbør 
som følge av endring i 
klima? 

 X Det er foretatt overvannsberegning som viser at det 
skal være god kapasitet i røret hvor overvann skal 
føres. 

7. Er det åpent vann i 
nærheten med 
spesiell fare for 
usikker is? 

 X  

8. Stup  X  

9. Er området 
forurenset? 

 X  

10. Er nybygging i 
området uforsvalig? 

 X  

11. Høyspent i området?  X Høyspent utenfor området er planlagt lagt i bakken. 

12. Er det kjente 
ulykkespunkt i 
området? 

 X  

13. Er det transport av 
farlig gods? 

 X  

14. Er det spesielle 
forhold knyttet til 
myketrafikanter? 

X  Barn skal gå og sykle til skole, men det en ser ikke på 
potensiale for ulykker større her enn andre plasser 
langs rv.13.Det er i planen lagt vekt på å føre myke 
trafikanter inn på G/S veg langs rv.13. 

15. Er området utsatt for 
støy? 

 X Det vil være støy fra rv. 13, slik det er for alle boliger 
langs rv.13. Ut fra gjeldende reg,plan for g/s veg langs 
rv. 13 er det lagt inn støysone på ca. 2 m på begge 
sider av planområdet, men ikke langs planområdet. 
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Nr. Uønskede 
hendelser/tilstand 

Utredes 
i egen  

ROS 
analyse 

Ikke 
relevant 

Årsakskjede, grunngjeving og konsekvens 

Det antas derfor at nye boliger ligger utenfor 
støysonen.  

Det må kontrolleres at krav til innendørs støy er 
tilfredsstilt og eventuelt utføres skjermingstiltak på 

bygg. 

Det er lagt inn støysone på 2m for sikringstiltak støy 
langs tomt A6. 

16. Har området 
utilstrekkelig 
brannvannsforsyning? 

 X  

17. Har området bare en 
mulig adkomstrute 
med brannbil? 

 X  

18. Spesiell fare for 
terror? 

 X  

19. Skipstrafikk  X  

 

 

 

  



Prosjekt : Barkved vest Rev. : 0 
Dok. nr. : 548 Dato : 20.10.2016 
Tittel : Reguleringsplan Barkved vest - Planbeskrivelse Side : 22 av 34 
    

 

f:\548 barkved vest\6 myndigheter\reguleringsplan\oversendelse kommunen\548-planbeskrivelse-.docx 

5.16.2 Resultat 

Tabellen under gir en sammenstilling av risiko, og viser risiko/sårbarhet hvis avbøtende tiltak ikke 
gjennomføres. Aktuelle hendelser der risikoen er vurdert som akseptabel (grønt felt i risikodiagrammet) 
medfører ikke behov for ytterligere tiltak. I de tilfellene der risikoen er vurdert som betydelig (gult felt i 
risikodiagrammet), skal tiltak vurderes. I de tilfellene der risikoen er vurdert som uakseptabel (rødt felt i 
risikodiagrammet), skal tiltak gjennomføres for å redusere denne ned til gul eller grønn. 

 
Tabell 3: Vurdering av risiko og mulige tiltak 

Nr. Uønsket  Sannsyn
lighet 

Konsekvens for Høye
ste 

Forslag til tiltak 

 Hendelser  

L
iv

 o
g

 

h
e
ls

e
  

Y
tr

e
 m

ilj
ø

  

M
a
te

ri
e
lle

 

v
e
rd

ie
r 

ROS-
verdi 

 

2. Snøskred og 
steinsprang 

1 4 

 

 

4 3 5 Det ble foretatt 
skredfarevurdering av 
Muliconsult. Konklusjonen 
her var at sannsynligheten 
for steinsprang og snøskred 
var mindre enn kravene fra 
TEK 10 i sikkerhetsklasse 3, 
dersom skog ovenfor 
planområdet bevares. 

Sikre i bestemmelsene at 
skogen bevares. 

4. Flom pga 
overvann 

1 2 3 3 4 Det er gjennomført 
overvannsberegninger for 
ny situasjon. Denne 
beregningen viser at 
eksisterende rør-ledninger 
skal ha god kapasitet til å til 
å ta overvannet fra 
området. 

En slipper derfor å 
gjennomføre andre tiltak. 

14
. 

Trafikksikkerhet 3 3 2 2 6 Gående og syklende må 
ledes fra planområdet til 
skole på sikker måte.  

Tiltak: Det er i planen tatt 
hensyn til dette ved å sikre 
intern g/s veg til g/s veg 
langs Rv.13. 
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5.17 Næring 

Det er ingen næringsvirksomheter innenfor planområdet.  

5.18 Analyser/utredelser 

Det er foretatt overvannsberegning for planområdet, se vedlegg 12. 
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6. Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

Arealene er planlagt regulert til: 

 Eneboliger-frittstående 

 Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 

 Veg 

 Gangveg 

 Annet vegareal- grøntområde 

6.2 Gjennomgang av reguleringsformål  

Under er de ulike reguleringsformålene gjennomgått:  

(1) Eneboliger-frittliggende småhus bebyggelse 

Planområdet omfatter tilsammen 17 eneboliger der 2 av disse er eksisterende eneboliger. Tomtene 
A1-A2 og A4-A5 kan slås sammen og bebygges med maks. 4 mannsbolig. 

(2) Boligbebyggelse-blokkbebyggelse 

Tomt A14 kan oppføres med blokk 3 etg. + parkeringskjeller med inntil 10 boenheter. 

(3) Veg 

Adkomstveger reguleres til bredde 5 m, dvs 4 m kjørebane med 0,5 m skulder på hver side. Vegene 
er offentlige. 

(4) Lekeplass 

Det reguleres en stor lekeplass for området på 500 m2. 

6.3 Plassering og utforming av bygninger 

6.3.1 Høyde 

Maks gesimshøyde for enebolig, hus i rekke og 4 mannsboliger er 6,5 m og mønehøyde 9,0 m. For flatt 
tak tillates gesims inntil 7,0 m. For pulttak er høyeste tillatte gesims inntil 7,5 m og laveste inntil 6,5 m. 

For tomt A14-leilighetsbygg er høyeste tillatte mønehøyde på 15,0 og høyeste gesims 12,5. For flatt tak 
og pulttak er høyeste tillates gesims inntil 13,5 m.  

 

Tomt A1-A7 

Boligene skal bygges inn i terrenget, med inngang i sokkel. Alle tomtene kan ha to etasjer + sokkel. 
Høyeste tillatte møne er kote +36 og høyeste tillatte gesims er kote +34,5. Ved flatt tak og pulttak er 
høyeste kote lik høyeste tillatte møne. 

For eksisterende boliger tomt A3 og A7 er høyeste møne kote +38,5 og høyeste gesims lik kote +37.  
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Tomt A8-A11 

Det er tillatt med 2. etasjer pluss sokkel/kjeller. Inngang er i 1 etasje. Høyeste møne er kote + 42, 
høyeste gesims kote + 40,5. Ved flatt tak og pulttak er høyeste kote lik høyeste tillatte møne. 

Tomt A12-A13 

Boligene skal bygges inn i terrenget, med inngang i sokkel. Tomtene kan ha to etasjer + sokkel. Høyeste 
tillatte møne er kote +41 og høyeste tillatte gesims er kote +39,5. Ved flatt tak er høyeste kote lik 
høyeste tillatte møne 

Tomt A15-A18 

Det er tillatt med 2 etasje pluss sokkel/kjeller. Inngang er i sokkel etasje. 

6.3.2 Grad av utnytting 

For oppføring av enebolig er maks tillatt %BYA=35 % av netto tomteareal. 

Dersom tomtene A1-A2 og A4-A5 bebygges med inntil firemannsbolig er maks tillatt %BYA=65 % av 
netto tomteareal. 

For leilighetsbygg er maks tillatt %BYA=65 % av netto tomteareal. 

De er lagt inn 9 og 8 m byggegrense mot sør i hagene, for å sikre gode uteområder. For å sikre plass til 
bolig, parkeringsplass, terrasser osv er det lagt inn BYA på 35% for eneboliger.  

6.4 Bomiljø/bokvalitet 

Stor felles lekeplass gir mulighet for gode sosiale treffpunkt og rekreasjon for alle beboere i området. Vi 
ønsker heller å skape en stor fin lekeplass som møteplass, enn mange små.  

Egne hager gir mulighet for gode private uteplasser. 

For leilighetsbygget må det opparbeides felles uteoppholdsareal på min. 150 m2. Dette kan ligge over 
eventuell parkeringskjeller. 

6.5 Parkering  

Det er krav om 2 parkeringsplasser for hver boenhet på egen eiendom. Hvis utleie leilighet 1 ekstra. 

For tomt A14 må minst 10 parkeringsplasser være i parkeringskjeller. Det skal være 1,5 
parkeringsplasser pr. boenhet, 20 % skal være universelt utformet. 

6.6 Tilknytting til infrastruktur 

Det er strømforsyning i området. Lavspentlinje i luft i planområdet er planlagt lagt i bakken av Lyse.  

Trafikkløsning og VA-ledninger er omtalt i punkt 6.7 og 6.16. 

6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Tilkomst for kjørende 

Tilkomst til planområdet er fra Rv 13 via Spøtahaugvegen. Fra Spøtahaugvegen er det planlagt 2 
avkjørsler inn til boligfeltet, der 1 av disse er ny. Veg1 fører til boliger i øvre område og veg 2 fører til 
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nedre område. Begge vegene er blindveger og skal kun betjene boligene i planområdet. På denne 
måten slipper en gjennomgangstrafikk, og en får fordelt trafikken. I byggefelt brukes vegene ofte også 
som lekeareal, og det er viktig å sikre lav fart. 

6.7.2 Utforming av veger 

Alle veger er planlagt med bredde 5,0 m, dvs 4 m kjørebredde med 0,5 m skulder på hver side. På hver 
side av vegen kan det være inntil 0,5 m vegskulder, samt grøft, fyllingsskråning, mur eller skjæring inne 
på tilgrensende areal. 

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 

Gående og syklende må benytte samme vegnett som kjørende i planområdet. Det er planlagt en 
gangveg mellom adkomstvegene i øvre og nedre del. Gående og syklende fra øvre området føres da ned 
på veg 2 og inn på eksisterende G/S veg lang Rv 13. Denne G/S vegen fører helt fram til skolen og 
sentrum. Gående og syklende fra øvre del av planområdet slipper da å gå langs Spøtahaugvegen. 

Det er planlagt en gangforbindelse i øvre område til eventuell framtidig bebyggelse her. Denne kan også 
nyttes til å komme seg i utmarken. 

6.7.4 Felles tilkomstveger, eiendomsforhold 

Alle veger i planområdet blir offentlige. 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Alle tekniske anlegg er offentlige. 

6.9 Miljøoppfølging 

Det er ikke planlagt spesielle miljøtiltak. 

6.10 Universell utforming 

Bebyggelse A14 er planlagt med krav om heis etter TEK 10.  

Deler av lekeplassen skal opparbeides etter prinsippet om universell utforming.  

6.11 Uteoppholdsareal 

Det er mange muligheter for uteoppholdsareal både i planområdet og i nærheten. I en avstand på noen 
km innbyr naturen til flotte fjellturer for liten og stor, og det er også kort avstand til offentlig badestrand 
i Barkavika og på Norlys. 

I planområdet er det planlagt felles lekeplass på ca. 500 m2, hvor det også er plass til ball-løkke. 

For eneboliger er det gode uteoppholdsareal på egen tomt. Tomt A14, leilighetsbygg, må sikre 150 m2 
med felles uteoppholdsareal. 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 

Det skal ikke dyrkes mark i planområdet. 
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6.13 Kulturminner 

Planområdet inneholder ingen registrerte kulturminner, og er heller ikke vurdert å ha potensial for 
automatisk freda kulturminner. Det er gjennomført søk etter kulturminner uten funn. Se vedlegg 13. 

6.14 Kollektivtilbud 

Nærmeste kollektivtilbud er bussholdeplass langs Rv 13, ca. 50m nedenfor planområdet. Denne har 
bussforbindelse til Jørpeland sentrum og Tau kai. 

6.15 Sosial infrastruktur 

Det er ikke planlagt sosial infrastruktur innenfor planområdet.  

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytting til offentlig nett 

Planområdet skal knyttes til offentlig VA nett. Overvann fra planområdet skal føres til sjøen via 
eksisterende rør som går gjennom Rv 13 ned til sjøen. Det er utført overvannsberegninger og det er god 
kapasitet til å ta over-vannet inn i røret. Dette er avklart med IVAR og SVV som er eier av røret. 
Spillvann og vann skal kobles til kommunalt nett. 

Det skal utarbeides tekniske planer som skal godkjennes av IVAR/Strand kommune.  

I tekniske planer må det også avklares om bekkeløpet kan ligge åpent eller om dette skal legges i rør 
eller legges om på deler av strekket. 

6.17 Plan for avfallshenting 

Avfall skal hentes med renovasjonsbil. 

6.18 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 

6.18.1 Steinsprang og snøskred 

Det ble foretatt skredfarevurdering av Muliconsult. Konklusjonen her var at sannsynligheten for 
steinsprang og snøskred var mindre enn kravene fra TEK 10 i sikkerhetsklasse 3, dersom skog ovenfor 
planområdet bevares.  

Tiltak vil derfor være at skog må bevares ovenfor planområdet. 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 

Det er ingen rekkefølgebestemmelser. 
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7. Virkninger 

7.1 Overordnete planer 

Planforslaget er utarbeidet i samsvar med gjeldene kommuneplan for Strand. Det er lagt opp til en 
boligtetthet mellom 1,9-2,4 boliger/dekar, som er innenfor føringene i kommuneplanen. 

7.2 Landskap 

Det vil ikke være noen stor endring i landskapsbilde.  

7.3 Stedet sin karakter og estetikk 

Nærområdet består i dag av eneboliger bygd i forskjellige tidsrom. Ny bebyggelse vil hovedsakelig bestå 
av eneboliger og derfor passe inn med omgivelsene. Det er i tillegg planlagt blokkbebyggelse og 
mulighet for 2-4 mannsbolig på 2 av tomtene. Ved å blande boligtyper får en et mer stabilt bo-miljø og 
variert sammensetning av innbyggere, noe som er bra for det sosiale. 

Innenfor planområdet settes det krav til at bebyggelsen skal harmonere med hverandre, men også 
bygningene rundt. Takform og uttrykk kan likevel avvike fra hverandre. Ved god landskaps tilpasning, 
mener vi at planforslaget har nøytrale virkninger for plassen sin karakter når det gjelder estetiske 
forhold.  

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 

Planforslaget påvirker ingen kjente kulturminner, og har derfor nøytrale virkninger for kulturminner. 

7.5 Forholdet til naturmangfold 

Det er ingen kjente rødlistearter i området og derfor nøytrale virkninger for naturmangfold.  

7.6 Rekreasjonsinteresser og rekreasjonsbruk 

Det bli laget en g/s veg som skal sikrer tilkomsten til området over da eksisterende sti vil forsvinne. Bekk 
som går gjennom området kan dersom det er mulig legges åpen langs denne gangvegen. Dette må 
vurderes nærmere i tekniske planer. Rekreasjonsinteresser blir derfor ikke påvirket av planen. 

7.7 Uteområde 

Stor felles lekeplass, egne hager og felles uteoppholdsareal for leilighetsbygg skal sikre gode 
uteområder for alle. 

Vi mener at planforslaget har positive virkninger for uteområdene. 
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7.8 Trafikkforhold 

Det vil bli en økning i trafikk som følge av utbyggingen. For boliger beregnes i snitt 5 bilturer pr. bolig i 
døgnet. Krysset med Rv.13 vil derfor få en økning i trafikk. Blindveger og G/S veg som forbinder øvre og 
nedre del av planområdet er med på å sikre trafikksikkerhet i planområdet. 

Det er kort veg til bussholdeplass. 

Vi mener følgelig at planforslaget har nøytrale mot litt negative virkninger for trafikkforhold i 
planområdet. 

7.9 Barn sine interesser  

Ny stor felles lekeplass er veldig bra for barn i området, også for de utenfor planområdet. Planforslaget 
har positive virkninger for barn sine interesser. 

7.10 Sosial infrastruktur 

Det er ikke planlagt ny sosial infrastruktur, planforslaget har dermed nøytrale virkninger for sosial 
infrastruktur. 

7.11 Universell tilgjengelighet 

Det er planlagt leilighetsbygg med krav om heis etter TEK 10. Tilkomst fra parkering til inngang samt en 
viss andel leiligheter vil derfor være universelt utformet. Deler av lekeplassen skal være universelt 
utformet. 

Planforslaget har positive virkninger for universell utforming. 

7.12 Energibehov - energibruk 

Økning i antall boliger medfører pro rata økning i energibehov. Planforslaget har følgelig negative 
virkninger for energibehov. 

7.13 ROS 

ROS for eksisterende situasjon er skildret i avsnitt 5.16.  

Avbøtende tiltak er skildret i avsnitt 6. Ved avbøtende tiltak er det tatt hensyn til krav til sikkerhet mot 
naturpåkjenninger etter TEK 10 kapittel 7.  

I tabell 9 og 10 har vi sammenstilt risiko etter avbøtende tiltak, ref. tabell 6 og 7 i avsnitt 5.16.   
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Tabell 4: Vurdering av risiko etter avbøtende tiltak, ref tabell 3. 

Nr. Uønskede  Sannsyn Konsekvens for Høgaste 

 Hendelser  

L
iv
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g
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e
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a
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e
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v
e
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r 

ROS-verdi 

1. Steinsprang 1 3 1 2 4 

2. Trafikksikkerhet for gående og syklende 2 3 1 1 5 

 

 

 

 
Tabell 5: Risikomatrise med hendelser 

Sannsynlighet 

                         
Konsekvens 

 

Ufarlig 

 

En viss fare 

 

Kritisk  

 

Farlig 

 

Katastrofalt 

Meget sannsynlig      

Sannsynlig      

Mindre sannsynlig   2   

Lite sannsynlig   1   

Skog ovenfor planområdet må bevares. Sannsynlighten for steinsprang og snøskred er da mindre enn 
kravene fra TEK 10 i sikkerhetsklasse 3. 

For å sikre god trafikksikkerhet er det planlagt g/s veg mellom veg 1 og veg2. se kap. 6.7. 

Vi mener følgelig at planforslaget nøytrale virkninger for ROS.   

7.14 Jordressurser og landbruk 

Dyrket mark i planområdet er tatt ut av produksjon og det er regulert til bolig. Planforslaget har derfor 
nøytrale virkninger for jordressurser og landbruk. 

7.15 Teknisk infrastruktur 

Det vil bli etablert VA ledninger og avløpsanlegg for spillvann innenfor planområdet. For å forsyne nye 
boliger med strøm, må det føres fram nye strømkabler. Overvann vil bli ledet vekk fra planområdet. 
Planforslaget har følgelig positive virkninger for teknisk infrastruktur. 

7.16 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Økning i tallet på boliger medfører økning i ulike kommunale avgifter, men også økning i kommunen 
sine plikter som t.d. akutte helsetjenester. Samlet sett vurderes virkningene som positive.  
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7.17 Konsekvenser for næringsinteresser 

Det er ingen næringsinteresser i planområdet.  

7.18 Interessemotsetninger 

En er ikke kjent med interessemotsetninger innenfor planområdet.  

7.19 Avveiing av virkninger 

Planforslaget har små negative virkninger for forholdet til energibehov – energibruk og trafikkforhold 

Planforslaget har positive virkninger for uteområde, barns interesser, universell utforming, teknisk 
infrastruktur og økonomiske konsekvenser for kommunen.  

Samlet sett mener vi de negative virkningene av planforslaget er mindre viktige enn de positive 
virkningene.  



Prosjekt : Barkved vest Rev. : 0 
Dok. nr. : 548 Dato : 20.10.2016 
Tittel : Reguleringsplan Barkved vest - Planbeskrivelse Side : 32 av 34 
    

 

f:\548 barkved vest\6 myndigheter\reguleringsplan\oversendelse kommunen\548-planbeskrivelse-.docx 

8. Kunngjøring og innkommet merknader 

Uttale fra Rogaland fylkeskommune kulturavd. – brev av 25.02.2013 

RF ønsket å foreta arkeologiske registreringer. 

Fylkesrådmannen ber om at en integrerer de 2 SEFRAK-registrerte bygningen på Gnr. 43 Bnr. 270. 

Kommentar 

Registreringer er gjennomført uten funn. De 2 SEFRAK-registrerte bygningen på Gnr. 43 Bnr. 270 er 
integrert i planen. 

Uttale fra Lyse – brev av 16.04.2013 

Har ingen kommentar til planen, men gjør oppmerksom på at lavspentlinje innenfor planområdet på 
sikt skal tas ned og ikke vil være til hinder for utbygging. 

Uttale fra Fylkesrådmannen-brev av 05.04.2013 

Kommuneplan krever samlet plan for overvannshåndtering med krav om tiltak. Det vil bli lagt vekt på 
om hensynet bak bestemmelsene kan ivaretas ved vurdering av konkret forslag. 

Planens avgrensning i nord er uheldig da det blir liggende igjen en smal sone boligområde mot 
kommuneplanens avgrensning mot LNF-områdene. Dette arealet ønskes med i planen. 

Skredfare og eventuelle tiltak ønskes evaluert i planen. 

Kommuneplanen krav til utnyttingsgrad og til strekkelig uteoppholdsareal for barn og unge må sikres. 
Det må gis trygg påkobling til g/s vegn i sør. 

Kommentar 

Det er fortatt overvannsberegning i planområdet. Det er avklart av overvann kan føres i eksisterende rør 
som SVV og IVAR eier, som går under rv.13 og ned til sjøen. Det ble i beregningene funnet at det er god 
kapasitet i rørene til overvannet. 

Planområdet er skrenket inn i forhold til varslet området, grunnet terreng og høydeforskjell. Øvre del av 
varslet plan må tas i en plan senere, da dette området må ha tilkomst ovenfra. 

Det er foretatt skredfarevurdering for snø og steinsprang. Konklusjonen her var at sannsynligheten for 
steinsprang og snøskred var mindre enn kravene fra TEK 10 i sikkerhetsklasse 3.  

Krav til utnyttingsgrad og uteoppholdsareal er sikret i planen. 

Uttale fra Fylkesrådmannen-friluftsliv og kulturminnevern-brev av 29.04.2013 

Overvannshåndtering må ses på. Bekkedraget bør utnyttes som positivt landskapselement. 

Tetthetsvurderinger ut fra gjeldende normer for arealutnyttelse og nærhet til sentrum må vektlegges. 
Universell utforming, solrikeutearealer og uteområder må sikres. Det må vurderes om forhold for 
gående og syklende er tilfredsstillende. 

Kommentar 

Det er tatt hensyn til tetthetskrav for boliger som er gitt i kommuneplanen. Byggeområdene på tomtene 
skal sikre gode solrike utearealer. Det er planlagt en stor og god lekeplass som skal være universelt 
utformet. Bekkedraget må legges om eller i rør, dette må ses nærmere på i tekniske planer. 
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Gående og syklende må benytte samme vegnett som kjørende innenfor planområdet. Men dette er 
blindveier uten gjennomgangstrafikk, kun kjøring til boliger. Det er planlagt gangveg mellom øvre og 
nedre adkomstveg. Gående og syklende fra øvre område ledes derfor ned på nedre adkomstveg og inn 
på G/S vegen langs rv.13. En slipper da å gå langs Spøtahaugvegen. G/S vegen langs rv.13 leder helt 
fram til skole og sentrum. Grunnet vanskelig terreng er det ikke sikret universell utforming på g/s vegen. 

Uttale fra Johan, Brita og Inga Årvik- brev av 20.02.2013 

Ønsker at eiendom Gnr.43 Bnr.95 skal være med i planen og at det sikres tilførsel for VA til øvre område 

Kommentar 

Grunnen til at øvre del av planområdet ikke er tatt med, er at adkomst til dette området vil være via 
eksisterende boligfelt. I dag ser det vanskelig ut å få til denne planen. 

Det planlegges en gang forbindelse mellom planområdet og øvre område som ikke er tatt med i planen. 
Det kan i denne trasen være mulig å legge vann og avløps ledninger. 

Uttale fra SVV-brev av 04.04.2013 

 Alle tekniske planer skal som berører Rv.13 skal godkjennes av SVV før byggetillatelse gis. 

 Det må sikres byggegrense på 50 m fra Rv.13. 

Kommentar 

Det er med i bestemmelsene at planers skal godkjennes av SVV.  

Byggegrensen er mindre enn 50 m. Det er på begge sider av fylkesvegen og planområdet bygget 
nærmere vegen enn 50 m, og vi finner det urimelig at dette skal overholdes bare her. 

Uttale fra NVE-mail av 15. mars 2013 

Viser spesielt til forhold med fare for ras og skredfare samt håndtering av overvann.  

Kommentar 

Det er foretatt skredfarevurdering for snø og steinsprang. Konklusjonen her var at sannsynligheten for 
steinsprang og snøskred var mindre enn kravene fra TEK 10 i sikkerhetsklasse 3.  

Det er gjennomført beregning av overvann for planområdet. Beregningen viser at det er god kapasitet i 
eksisterende rør som går gjennom Rv. 13 og ned til sjøen. Det er avklart med IVAR og SVV at det 
overvann kan kobles på her. 

 

 

 

SK Langeland as 20.10.2016 

 

Camilla Tvedt Skappel 
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