Søknad om mindre endring
Straume Næringspark – 28.08.2017

1. Samandrag av endringa
Utsnitt av gjeldande plan:
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Figur 1: t.v. - Utsnitt av gjeldande plan.

Endringar i plankartet:

Figur 2: t.v. - Utsnitt av gjeldande plan - plangrense for mindre endring er vist med blå stipla line og intern køyreveg som vert regulert
vekk av mindre endring er vist med raud stipla line. T.h. – Framlegg til nytt plankart for det aktuelle området som viser ny avkøyrsle mot
hovudveg og kor intern køyreveg i gjeldande plan er regulert vekk.

Oppsummering av endringar:
1. Planskildringa:
o Leggje til rette for ein permanent tilkomst mellom gnr./bnr. 45/223 og 45/224,
der den midlertidige tilkomsten ligg i dag.
o Delar av regulert internveg vert tatt ut, sjå kartutsnitt i figur 2 til venstre.
o Ny tilkomstveg vert ikkje regulert heilt fram til FKI7, slik den er i gjeldande
reguleringsplan, då det grunna tidlegare reguleringsendringar og dispensasjonar
ikkje lenger er mogleg å nå FKI7 frå aust.
2. Kartet:
o Det er regulert inn ny avkøyrsle mellom gnr/bnr 45/223 og 45/224, som
inkluderer gang- og sykkelveg samt frisiktsone.
o Gang og sykkelfelt er trekt inn for auka tryggleik for mjuke trafikantar.
o Nordleg del av intern tilkomstveg er regulert vekk og erstatta av avkøyrsla og
tilkomst til FKI2 – 4 er sikra gjennom ny avkøyrsle.
o Tilkomst til resterande næringsareal er sikra gjennom allereie etablerte
tilkomstvegar og etablerte interne køyrevegar.
3. Føresegn:
o Føresegna er digitalisert og oppdatert slik at dei følger Fjell kommune sin mal for
planføresegn. Endringane som er gjort er markert i et eige dokument.

2. Nøkkelopplysingar
Gnr./bnr. (hovudeigedommen)
Gjeldande planstatus (regulerings-/kommuneplan)
Forslagstillar

Grunneigarar (gnr./bnr. på alle eigedommane
innanfor planområdet, ev namn på grunneigarar)
Plankonsulent
Hovudformål med endringa

Storleik på planområdet i daa
Tal på nye bustadeiningar i endringa
Aktuelle problemstillingar
Oppstartsmøte for endringa, dato
Utsendt varsel om reguleringsendering, dato
Sendt til uttale (offentlege innstansar), dato

Skriv her (kortfatta) 
Gnr. 45, bnr. 223 og 224

Parken bygg AS v/Sotra bil,
Trekantbygget eigedom as v/Jostein Nessen
og Straume Næringspark AS

Ard Arealplan as
Føremålet med den mindre endringa er å
vidareføre den midlertidige avkøyrsla som
vart etablert i samband med anleggsarbeidet
for Sotra Arena.
58.277 daa
0
Trafikktryggleik
3.12.2015
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3. Intensjonar og mål med endringa
3.1

Kvalitetar som endringa bidreg med.

Den mindre endringa/reguleringsendringa vil føre til mindre trafikk forbi Sotra Arena og
rekreasjonsområda rundt dette anlegget. Ved å gjere den midlertidige tilkomsten permanent unngår
ein at dei som skal til nordleg del av næringsområdet må køyre sørover for så å køyre nordover igjen
og ein kutter ned tilkomsten til nordleg del av område med om lag 500 meter.
Reguleringsendringa regulerer vekk ein del av den interne tilkomstvegen. Det er ikkje lenger mogleg
å byggje vestleg del av vegen då det er gjort endringar i planeringshøgdene innanfor dei ulike delfelta
gjennom reguleringsendringar og dispensasjonar.

3.2

Tidlegare vedtak i saka

Det har ikkje gjort vedtak om denne reguleringsendringa tidlegare. Under punkt 5.1 vert dei ulike
endringane som er gjennomført på moderplanen lista opp.

4. Planprosessen
4.1

Oppstartsmøte

Det vart halde oppstartsmøte 03.12.2015. I møtet vart det frå tiltakshavar sin side vist til at den
midlertidige avkøyrsla fungerer godt for grunneigarar og andre som nyttar seg av avkøyrsla. Det vart
òg vist til at ein ved å leggje avkøyrsla der kor den midlertidige ligg i dag unngår ein auka trafikk tett
opp mot Sotra Arena og områda rundt denne. Planadministrasjonen i Fjell kommune viste til at dei
ikkje ynskjer at verksemder skal ha eigne avkøyrsler, men at disse skal liggje langs med
internveg/samleveg. I tillegg viste planadministrasjonen til at Idrettsvegen er tiltenkt ein rolle som
fylkesveg fram til Sotra Arena når ny veg til Ebbesvika vert etablert. Idrettsvegen har alt to avkøyrslar
(Sotra Arena og Danielsen skule). Planadministrasjonen ville på bakgrunn av ynskje om å endre vegen
til fylkesveg ikkje anbefale at det vert lagt opp til fleire avkøyrsler på vegstykket som kan bli fylkesveg
i framtida.

4.2

Undervegsmøte

Det er ikkje halde undervegsmøte i samband med reguleringsendringsprosessen.
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5. Gjeldande reguleringsplan
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Figur 3: Utsnitt av gjeldande reguleringsplan for Straume næringspark.

Gjeldande reguleringsplan regulerer tilkomst til nordleg del av Straume næringspark om lag 200
meter lenger sør. Dette fører med seg at for å få tilkomst til gnr/bnr 45/223 og 45/224 må ein køyre
ein stor omveg, om lag 500 meter.
Hovudføremålet med moderplanen for Straume næringspark er å leggje til rette for og samle
næringsaktørar tett opp mot Straume. Det er gjort fleire planendringar etter at planen vart godkjent.
Blant anna har nokre av planeringshøgdane vorte endra og tilkomst til nokre av areala er endra, sjå
punkt 5.1 for meir detaljer om dei tidlegare reguleringsendringane.
Den midlertidig avkøyrsla vart etablert i samband med anleggsarbeidet for Sotra Arena. Avkøyrsla er i
bruk i dag og gjev ein enkel og god tilkomst til dei nordaustlege delane av Straume næringspark. Utan
den midlertidige tilkomsten vil tilkomstvegen både gå forbi Sotra Arena og auke trafikktalet her, samt
gje ein om lag 500 meter lenger tilkomstveg for dei aktuelle næringsareala.

5.1

Tidlegare reguleringsendring

Det er registrert 5 endringar av gjeldande plan i Fjell kommune sine kartdata. Det er tilgjengelege
dokument for fire av endringane, endring 1, 2, 3 og 5. For endring 4 er det ikkje registrert
dokumenter/informasjon.
Endring 1 – Endring i planeringshøgder for tomtene FKI2-5, deler av fylling mot vest vart erstatta av
natursteinsmur, fellesveg mot est i reguleringsplanen vart redusert med om lag 100 meter og lagt
opp til snuplass og eiga avkøyring til dei einskilde planeringsnivåa. Ingen endringar i
reguleringsføresegna. Endringa vart vedteke 20.02.2009.
Endring 2 - Endring av tilkomst til nytt næringsbygg i område FKI13. Ny tilkomst til FKI13 frå veg 4
som går inn mellom FKI1 og FKI13. Delar av eit parkbelte vart rørt av endringa og vart omregulert til
felles avkøyrsle. Ingen endringar i føresegna. Endringa vart vedteke 30.06.2009.
Endring 3 – Endring av planeringshøgder og vegframføring for delområde FKI6-8, gnr/bnr 35/4 m. fl.
Tilkomstveg vart forlenga sørover og områda vart planert med kvar si avkøyrsle. Stigningstilhøvet på
vegen vart justert frå 10 % til 8 % og det vart regulert inn fortau på 3 meter langs vegen.
Arronderinga av områda FKI6-8 vart endra slik at området kunne få fall frå nord mot sør. Ingen
endringar i føresegna. Endringa vart vedteke 01.12.2010.
Endring 4 – Det er sett av 3 meter til fortau og 2 meter til anna veggrunn langs vestsida av vegen
Trollhaugmyra og fram til avkøyrsla til Løveparken barnehage. Fortauet vert ført inn på idrettsvegen
der det følgjer vegen sin austre side, ca. 30 meter sørover.
Endring 5 – Endring av køyreveg KV2 (Trollhaugmyra) frå felles/privat veg til offentleg veg, saman
med fortauet F1 og annan veggrunn langs vegen. I kartet vart f_KV2 endra til o_KV2 og f_F1 endra til
o_F1. I føresegna vart f_F1 endra til o_F1 i § 3.1.1. I §§ 4.1, 5.1 og 5.3 vart f_KV2 og f_F1 endra til
offentleg veg og fortau og i § 5.2 vart anna veggrunn AG1 og AG2 endra til offentleg grunn. Endringa
vart vedteke 26.01.2017.

6. Skildring av planområdet
•

Lokalisering
Straume næringspark ligg rett ved Straume, som er kommunesenteret til Fjell kommune, og
består av eigedom gnr. 45 og bnr. 224 m. fl. Planområdet ligg i Straume næringspark, med
næringsareal både nord og sør for planområdet. I aust ligg ein privat barne- og ungdomsskule og
Straume idrettspark/Sotra Arena. Planområdet er regulert forretning/kontor/industri i gjeldande
reguleringsplan.

•

Kva blir arealet som gjeld endringa, nytta til i dag?
I dag er det opparbeida ei midlertidig avkøyrsle mellom gnr./bnr. 45/223 og 45/224 og dei
resterande areala er nytta til forretning/kontor/industri, i tråd med gjeldande plan og vedteke
planendringar.

Side | 5

•

I kva grad er området bygd ut i samsvar med gjeldande plan?
Området er bygga ut i samsvar med gjeldande plan og vedteke
reguleringsendringar/dispensasjonar, med unntak av den midlertidige avkøyrsla mellom gnr/bnr
45/223 og 45/224.

Figur 4: Flyfoto over planområdet.
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7. Skildring av reguleringsendringa
Planområdet for den mindre endringa består av delfelta FKI-2-4 og 6-8 i gjeldande plan for Straume
næringspark (planID 20010004). Avgrensinga for den mindre endringa er satt slik at ein samstundes
kan regulere vekk dei delane av den interne vegen som ikkje lenger vert naudsynt å ta i vare ved
etablering av den nye avkøyrsla.
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Figur 5: Utsnitt av gjeldande plan. Blå stipla line er omtrentleg plangrense for mindre endring og raud stipla line viser
intern veg som vert regulert vekk

Endringane har ført til at den regulerte interne køyrevegen mellom felta FKI2, 3 og 6 i nord og FKI4 og
7 i sør, ikkje lenger kan gje tilkomst til FKI7 som i dag ligg myke lågare enn FKI2 – 4, sjå figur 6. Den
nordvestlege delen av Straume næringspark, inkludert FKI7, har no tilkomst frå nord via
næringsområdet langs med Smålonane. Austleg del av planområdet har tilkomst frå Idrettsvegen
langs austsida av Straume næringspark, sjå utsnitt frå gjeldande reguleringsplan i figur 5 samt flyfoto
av området med illustrerande liner og markeringar i figur 6.
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Figur 6: Flyfoto av planområdet med illustrerande liner og symbol som viser kva som er tenkt endra

7.1

Følgjande endringar er innarbeidd i plankartet:
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Figur 7: Framlegg til nytt plankart for reguleringsplanendringa.

1. Ny tilkomst direkte frå Idrettsvegen. Tilkomstvegen vert ikkje regulert heilt fram til FKI7, slik den
er i gjeldande reguleringsplan, då det grunna tidlegare reguleringsendringar og dispensasjonar
ikkje lenger er mogleg å nå FKI7 frå aust. Ny avkøyrsle er plassert på grensa mellom gnr/bnr
45/223 og 45/224 og vidareførar gang- og sykkelveg langs med Idrettsvegen. Gang og sykkelfelt er
trekt inn for auka tryggleik for mjuke trafikantar. Delar av Idrettsvegen er teke med i for å sikre
frisiktsone for avkøyrsla.
2. Deler av regulert tilkomstveg vert overflødig grunna ny tilkomstveg og er tatt ut, sjå figur 5.
3. Tilkomst til resterande næringsareal er sikra gjennom allereie etablerte tilkomstvegar og etablerte
interne køyrevegar.

7.2

Følgjande endringar er innarbeidd i føresegnene:

Føresegna er digitalisert og oppdatert i tråd med Fjell kommune sin mal for føresegn. Det er ikkje
gjort andre endringar i føresegna enn å digitalisere dei.

7.3

Vurdering av endringa

Føremålet med den mindre endringa er å vidareføre den midlertidige avkøyrsla som vart etablert i
samband med anleggsarbeidet for Sotra Arena. Ved å gjere denne avkøyrsla permanent unngår ein å
auke i trafikken forbi Sotra Arena og rekreasjonsområda knytt til dette anlegget. I tillegg vert tilkomst

til dei nordlege delane av Straume næringspark meir føremålstenleg då den regulerte tilkomsten
fører med seg ein omveg på om lag 500 meter i høve til der den midlertidige ligg i dag.
Kartutsnittet i figur 8 viser ein oversikt over reguleringsplanane i området. For å vurdere
føremålstenleg avstand mellom avkøyrslar er særleg regulert vegklasse, siktliner, årsdøgntrafikk og
fartsregulering viktige faktorar.
Området for den midlertidige avkøyrsla er oversiktleg og har særs gode siktliner både mot nordaust
og mot sør då den ligg i svingen. Fartsgrensa i området må naudsynt haldast på eit lågt nivå grunna
nærleik til Danielsen barne- og ungdomsskule og Sotra Arena og er i dag 40 km/t. Vegtraseen er
opparbeidd med gang- og sykkelveg skild frå køyrevegen. Årsdøgntrafikken for Idrettsvegen er
verken registrert i Statens vegvesen sine kartdata, eller i Fjell kommune. Idrettsvegen har ikkje
gjennomkøyring, og ender på Knappen, sør i Straume Næringspark. Arefjordvegen har ein
årsdøgntrafikk på 6500 før avkøyrsla til Idrettsvegen og 5700 etter avkøyrsla. Sotra Arena fører truleg
til noko trafikk i Idrettsvegen.

Figur 8: oversikt over dei tre aktuelle regulerte vegane i nærleiken av den midlertidige avkøyrsla.
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Idrettsvegen og vegane som er kopla til Idrettsvegen er regulert i ulike vegklassar, sjå kartutsnitt i
figur 1. I reguleringsplanen for Straume næringspark (PlanID 20010004) er veg 1, som er den aktuelle
vegen som den midlertidige avkøyrsla er kopla til, regulert med ein bredde på 2,75 m per køyrefelt og
0,5 meter breidd vegskulder. Det er ikkje oppgitt vegklasse i denne planen, men dimensjonane svarar
til vegklasse H1 eller Sa3.
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Om lag 170 meter sør for den midlertidige avkøyrsla ligg detaljreguleringsplan Ebbesvika-Straume,
No off. veg (PlanID 20100011). Denne planen har heller ikkje oppgitt vegklasse, og dimensjonane
svarar, i likskap med reguleringsplanen for Straume næringspark, til vegklasse H1 eller Sa3.
Detaljreguleringsplan for Storskaret – Rv 555 Arefjord (PlanID 20110007) strekk seg frå krysset
mellom Arefjordvegen og Idrettsvegen og nordover mot riksvegen. Denne nye vegen vert ny
hovudtrasé for heile sørleg og søraustleg del av Litlesotra inkludert Straume næringspark. Vegen vil
avlaste Straume sentrum for mykje gjennomgangstrafikk. I denne reguleringsplanen er vegen
planlagd og dimensjonert etter vegklasse s1, c2. Total vegbreidde er på 8,5 meter og
dimensjoneringa svarar til vegklasse H1.
Dei tre reguleringsplanane som er nemnt over er relevante i høve til å gjere ein vurdering av om
avstanden mellom avkøyrslar knytt til Idrettsvegen då dei ligg kopla til eller som ein del av gjeldande
reguleringsplan for Straume næringspark. På grunnlag av vurderingane og informasjonen over vert
det konkludert med at det er naturleg å sjå Idrettsvegen som vegklasse Sa3 og ikkje H1. Vegklasse
Sa3 har ikkje krav om kryssavstand. Med gode siktliner, låg fartsgrense og relativt låg årsdøgntrafikk
kan ein konkludere med at ein kryssavstand på 150 meter er tilfredsstillande i dette området.
Avstanden mellom krysset Idrettsvegen og Smålonane og midlertidig avkøyrsle er om lag 150 meter
og sjåast på som tilfredsstillande.
Fjell kommune si planadministrasjon har ynskje om at Idrettsvegen skal gjerast om til fylkesveg og
med det som utgangspunkt har dei ikkje ynskje om å leggje til rette for fleire avkøyrslar på vegen.
Idrettsvegen er i all hovudsak ein blindveg som førar fram til ein næringskai inne i ein privat
næringspark. Når vegen mot Ebbesvika vert realisert vil denne gje tilkomst til nye og eksisterande
bustadar på søraustleg del av Litlesotra. Kriteria for grensedragning mellom fylkeskommunale og
kommunale vegar i ein tettstad med opp til 5000 innbyggjarar er at «Fylkesvegar i tettstader
opprettheld si klassifisering i sjølve tettstaden fram til kryss med riksveg eller fylkesveg, eller kontakt
med jernbanestasjon, flyplass, rutebilterminal, eller kai med regional betydning» (kjelde:
Samferdselsdepartementet sitt brev til fylkeskommunane av 26. mars 1985). Dette vil sei at ein
fylkesveg er ein naturleg del av tettstaden Straume og at vegen vil oppretthaldast som fylkesveg i
Straume og fram til kryss med riksveg/fylkesveg. Fylkesvegen gjennom/frå Straumeområdet er
Arefjordvegen. Det vil vere naturleg å definere krysset mellom Arefjordvegen og ny veg mellom
Arefjordvegen og riksvegen i nord, som eit slik som er nemnt i brevet frå Samferdselsdepartementet.
Dersom kaianlegget i Straume næringspark hadde vore av regional betydning kunne ein argumentert
med at Idrettsvegen møtte kriteria for å få status som fylkesveg, men dette er ikkje tilfellet og ein kan
vanskeleg sjå at Idrettsvegen møter dei nemnde kriteria i brevet frå Samferdselsdepartementet som
Statens vegvesen ser til når det skal vurderast om ein veg bør vere fylkesveg eller kommunal veg.
Vidare er det viktig å påpeike at det er særs sjeldan at ein veg går frå å vere klassifisert som
kommunal veg til å klassifiserast som fylkesveg. Normal er det fylkesvegane som vert overført til
kommunalt eige. Per 11. august 2017 er ein ikkje kjend med at det er sendt førespurnad til Statens

vegvesen om å endre Idrettsvegen frå kommunal veg til fylkesveg, sjølv om planadministrasjonen
sidan oppstartsmøtet i desember 2015 har haldt på at dei ynskjer at vegen skal endrast til fylkesveg.
Plan- og bygningslova er opnar for at kommunestyret kan delegere myndigheit til å treffe vedtak om
endringar i reguleringsplan når endringane i lita grad vil påverke gjennomføringa av planen heller
ikkje går utover hovudrammene i planen, og heller ikkje røyrer ved omsynet til viktige natur- og
friluftsområde.
Grensetrekkinga mellom kva som er ei mindre endring og kva som er ei større endring må takast
stilling til ut frå ein konkret vurdering av den aktuelle endringa. For at endringa skal kunne sjåast på
som ei mindre endring må vurderinga konkludere med at endringa ikkje har nemneverdig betydning
for rørde parter eller interesser.
Denne endringa vil vidareføre ei trafikkløysing som er i bruk i dag, men som er midlertidig. Endringa
medfører endring av føremål, men påverke ikkje hovudrammene i planen og heller ikkje omsynet til
viktige natur- og friluftsområde. Heller ikkje gjennomføringa av reguleringsplanen vert påverka.
Gang- og sykkelvegen langs med Idrettsvegen vert vidareført med inntrekt gang- og sykkelveg og ny
tilkomstveg sikrar tilkomst til alle aktuelle næringsareal.
Planavdelinga i Fjell kommune ynskjer at vegstykket forbi avkøyrsla skal få status som fylkesveg.
Dersom avkøyrsla vert godkjent vil det vere vanskelegare å få dette vegstykket godkjent som
fylkesveg grunna krav frå Statens vegvesen til avstand mellom avkøyrslar. Samstundes er det viktig å
presisere at det er særs sjeldan at ein veg går frå å vere kommunaleigd til å bli fylkesveg, at det ikkje
er satt i gong ein prosess om å gjennomføre endringa og at vegstykket ikkje på nokon måte kan seiast
å stette krava til ei slik endring i eigarskap/forvaltningsansvar, sjå vedlagt utdrag frå gjeldande
kriterier for grensedraging mellom fylkeskommunale og kommunale vegar. Det er lagt opp til inntrekt
gang- og sykkelveg ved planlagt avkøyrsle og saman med redusert køyremønster for tungtrafikk og
anna trafikk forbi Sotra Arena, vil planendringa føre med seg auka trafikktryggleik. Planendringa
sikrar at alle næringsareala framleis har vegtilkomst og gir i praksis ingen andre konsekvensar enn
kortare tilkomstveg.
Ut frå argumentasjonen over vert det konkludert med at planendringa kan handsamast som ein
mindre endring. Når varslingsfristen på varsel om oppstart av reguleringsendringa er gått ut, må ein
på nytt vurdere om dei samla tilbakemeldingane på saka gjer at plansaka kan handsamast som ein
reguleringsendring eller som ein mindre endring.

8. Konsekvensar av reguleringsendringa
Endringa vil ha positive konsekvensar for barn og unges interesser, samt folkehelse og friluftsliv.
Endringa fører med seg ein reduksjon i bil- og tungtrafikk forbi Sotra Arena. Sotra Arena og
rekreasjonsområda rundt er viktige og mykje brukte av born og unge. Ved å redusere talet køyretøy
forbi Sotra Arena vert trafikktryggleiken betra. Når trafikktryggleiken vert betra vil fleire føle seg
trygge nok til å nytte seg av tilboda i dette området, noko som kan få positive konsekvensar for
folkehelsa og friluftslivet.
Reguleringsendringa vil ikkje ha konsekvensar for naturresursar og naturmangfaldet. Arealet er i dag
nytta som avkøyrsle og ligg inne i et næringsområde.
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