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1: OVERSIKT – AREALFORMÅL 

I KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 2012-2023 

Eiendomsgrense 

LNFR-areal 

Fremtidig boligbebyggelse 

Nåværende boligbebyggelse 

Offentlig/privat tjenesteyting 

Figur 1: Arealformål i 

kommuneplanens 

arealdel 2012-2023. 
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2: OVERSIKT – GJELDENDE 

REGULERINGSPLANER 

Eiendomsgrense 

Felles avkjørsel 

Kjøreveg 

Felles lekeareal for barn 

Byggeområder for bolig 

Park 

Frittliggende boligbebyggelse 

Figur 2: Gjeldende 

reguleringsplaner. 
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3: OVERSIKT – TRAFIKK OG 

KOMMUNIKASJON 

Stier 

Gul støysone, jf. KPA 

Rød støysone, jf. KPA 

Bussholdeplass 

Adkomstvei til grøntareal 

Fortau 

Gangfelt, signalregulert 

Fremtidig hovedveg 

Veger og avkjørsler 

Figur 3: Trafikk og 

kommunikasjon. 
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4: OVERSIKT – LANDSKAP 

OG NATUR 

Innsjø 

Elv 

Kjerneareal skogbruk, jf. KPA 

Prioritert vilt, jf. KPA 

Myr/våtmark 

Høydekoter, per. 5 meter 

Terreng/skrent 

Fallretning 

Bygninger 

Figur 4: Landskap og 

natur. 
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5: ANBEFALING 

Grønnstruktur bevares. 

Fungerer blant annet som buffer 

mot boligareal. 

Viktig trasé mot grøntområde. 

Bør ikke belastes med ny trafikk, 

og en bør sikre tilstrekkelig 

byggegrense mot denne. 

 Terrengets hovedformer. Gir en 

naturlig avgrensning for 

organisering av ny utbygging. 

 Kotehøyder. Gir en indikasjon på 

hvor høy bebyggelse de ulike 

delene av områdene kan tåle. 

 Koblinger mot eksisterende 

arealer og bebyggelse. 

Koblingene bør videreføres og 

eventuelt forsterkes. 

 

Rød støysone. En bør gjøre 

vurderinger knyttet til om dette 

vil påvirke ny bebyggelse. 

  

Sikt fra bolig. Boligene er i 

hovedsak orientert mot sørvest, 

og mot sjø. 

 

Ny utbygging med maksimal 

byggehøyde på kote +47,0 moh. 

  

Ny utbygging med maksimal 

byggehøyde på kote +51,0 moh.  

  

Lek 

Lek 

Stinett 

Kryssing 

Kryssing 

Figur 5: Anbefaling. 



 
OVERORDNET OMRÅDEANALYSE FOR PLAN 516 - HAUGLAND NÆRINGSPARK, SØRE HAUGLAND, GBNR.15/275 MFL. 

7 
 

OPPSUMMERING OG ANBEFALING: 

› En bør bevare eksisterende grøntareal. Arealet er satt av til LNFR-areal i kommuneplanens arealdel (KPA). Arealet er i verdikart til 

konsekvensutredning for delområder, vedlagt KPA, delvis registrert som kjerneareal for skogbruk og til prioritert areal for vilt. Det grønne arealet 

omkranser et dalsøkk, som blant annet inkluderer Fagerdalstjørna, og går videre mot Ingjerdsvatnet. De grønne arealene gir en naturlig buffer-sone 

mot eksisterende boligtomter i sørøst. Videre kan en se mulige koblinger mot lekeareal avsatt i tilgrensende reguleringsplaner og stinett i sørøst.  

› I vedlagt temakart for grønnstruktur til KPA er vegen Fagerdalen definert som en adkomstvei til grøntområder. Adkomstveien gir tilkomst til den 

overordnede grønnstrukturen i kommunen. Ny utbygging bør ha en romslig byggegrense mot denne viktige gangveikoblingen. 

› Terrenget sin hovedform er preget av en gjennomgående terrengrygg, som går fra kysten i sørvest, og inn mot grøntarealet og forbi Fagerdalstjørna 

i nordøst. Ved utbyggingstomten går denne kanten sør for eksisterende bebyggelse. Foreslått utbyggingsareal ligger på rundt det laveste punktet i 

området, og terrenget stiger bratt mot sørøst og mot eksisterende bolig- og grøntareal. Mot den bratte terrengryggen i sørøst, vil tomten kunne tåle 

en tung bebyggelse. Denne delen av tomten ligger skjermet av terreng, og eksisterende bygningsmasse. En vurderer at tomten her vil kunne tåle en 

utbygging med en maksimal byggehøyde på rundt +51,0 moh. 

› Eksisterende boliger i nordvest har en opplevd nærere tilknytning til utbyggingsområdet. Boligene nærmest vegen Fagerdalen ligger relativt lavt i 

terrenget (planeringshøyder fra rundt k+46,0 moh.), og har en orientering mot sørvest, delvis over areal som foreslås utbygd. Dette taler for at den 

nordligste delen av utbyggingsområdet bør ha en noe lavere tetthet og utnyttelse enn den sørlige delen. En vurderer at tomten her vil kunne tåle en 

utbygging med en maksimal byggehøyde på rundt +47,0 moh.  

› Hovedveg er planlagt omlagt, og det er nylig vedtatt en detaljreguleringsplan for ny vegtrasé nærmere kysten, sørvest for det omtalte området. En 

kan anta at det i fremtiden vil være en mindre trafikkbelastning forbi planområdet. En bør se på en forbedring av arealene for myke trafikanter som 

beveger seg langs med dagens fylkesveg. Trafikkarealene ut mot veg er i dag utflytende, da det er store asfalterte flater i området og flere brede 

avkjørsler. En bør stramme opp sonene langs med veg, og ved hjelp av for eksempel beplantning lage bedre skiller mellom trafikantgruppene.  


